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De ce este funcţia publică 

din ce în ce mai atractivă?  

- Oportunitatea de a lucra într-un sistem care răspunde 

aspiraţiilor şi nevoilor profesionale; 

- Oameni dinamici şi competitivi, orientaţi spre perfor-

manţă; 

- Sistem de recrutare transparent, bazat pe merit şi pe 

competitivitate; 

- Management modern al resurselor umane; 

- Posibilitatea de a dezvolta o carieră într-un sistem bazat 

pe recrutare, promovare şi evaluare obiectivă; 

- Posibilitatea dezvoltării unei cariere în  concordantă cu 

abilităţile, motivaţia şi opţiunile personale; 

- Oportunităţi de dezvoltare a aptitudinilor manageriale; 

- Sistem eficient şi adecvat de formare şi perfecţionare; 

- Standarde ocupaţionale armonizate cu cele ale UE. 

Mai multe informaţii despre activităţile, rezultatele, dar şi corpul 

funcţionarilor publici, le puteţi obţine accesând pagina de internet:  

http://www.anfp.gov.ro 

ANFP este o instituţie publică unde ideile 
bune sunt promovate şi implementate. 
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Agenţia Naţională a 

Funcţionarilor Publici 

ANFP crede în oameni! 



Corpul funcţionarilor publici 

În corpul funcţionarilor 

publici intră funcţionar-

ii publici, care îşi des-

făşoară activitatea, în 

mod curent, într-o 

instituţie/autoritate 

publică. Corpul de  

rezervă al funcţionari-

lor publici cuprinde acei funcţionari publici, care au ocupat 

o funcţie publică în cadrul unei instituţii/autorităti publice, 

dar care din motive neimputabile lor, au fost eliberaţi din 

funcţia publică. Funcţionarii publici rămân în Corpul de 

rezervă pentru o perioadă de 2 ani, ANFP având obligaţia 

să asigure distribuirea acestora în funcţie de posturile 

vacante existente în sistem şi de îndeplinirea condiţiilor 

generale şi specifice corespunzătoare posturilor. 

      Beneficii & avantaje 

- posibilitatea de a face parte dintr-un corp pro-

fesionist, menit a reforma sistemul administrativ 

românesc; 

- stabilitate în funcţia publică; 

- posibilitatea dezvoltării unei cariere în sistemul 

administrativ; 

- responsabilităţi  pe măsura  pregătirii profe-

sionale; 

- posibilitatea de perfecţionare şi  dezvoltare 

personală; 

- posibilitatea de implicare în procesul decizional 

posibilitatea de a dobândi experientă  în domenii 

multiple şi variate; 

- oportunitatea de a beneficia de schimb de ex-

perienţă cu funcţionari publici din alte state; 

- oportunitatea de a deveni un funcţionar public 

european şi de a lucra într-una din instituţiile 

UE. 
 

 

 
 

 Profilul funcţionarului public 

                    Funcţionarul public este persoana care, conform 

 Statutului funcţionarilor publici: 

- este numită într-o funcţie publică; 

- exercită prerogative de putere publică; 

- este neutră din punct de vedere politic şi formată pro-

fesional în spiritul valorilor şi principiilor moderne ale 

managementului sectorului public, având o activitate ori-

entată spre rezultate; 

- se implică în construirea unui serviciu public competitiv 

şi eficient, care să răspundă beneficiarilor săi direcţi - 

cetăţenii; 

- contribuie la profesionalizarea corpului funcţionarilor 

publici, cultivând etica  şi integritatea în toate activităţile 

desfăşurate; 

- este capabilă să servească în egală măsură administraţia 

publică, dar şi cetăţenii; 

- participă la creşterea nivelului general al eficienţei şi 

eficacităţii serviciului public; 

- are abilitatea de a îndeplini sarcinile printr-o pregătire 

continuă; 

- manifestă deschidere către societatea civilă şi cetăţeni; 

- contribuie la consolidarea competenţei şi imaginii auto-

rităţilor şi instituţiilor publice în care îşi desfăşoară activi-

tatea. 

ANFP este o instituţie publică unde ideile 
bune sunt promovate şi implementate. 

Ce spun funcţionarii publici... 

“Odată intrat în Corpul funcţionarilor publici, se naşte un 
sentiment care te leagă de sistemul administrativ, şi anume, 
lucrul cu oamenii. Îmi place să lucrez cu oamenii şi serviciul 
public îmi oferă această posibilitate.” 

 
„Sistemul administrativ îţi oferă posibilitatea de a te forma continuu 
şi de a lua contact cu practici şi activităţi, care să te ajute să te 
dezvolţi personal şi profesional.” 
 
„Cred ca resursa umană este cel mai important factor implicat în refor-
marea sistemului administrativ românesc. De aceea, sunt convinsă  că 
întregul corp al funcţionarilor publici trebuie să fie format din profesio-
nişti ce promovează performanţa şi eficienţa în serviciul public.” 
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