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INTRODUCERE  

 

 Sistemul administraţiei publice se află în plin proces de reformă instituţională precum şi de 
adaptare la standardele de bună practică, existente la nivel european. Aplicarea principiilor bunei 
guvernări în sectorul public presupune cunoaşterea temeinică a sistemului administrativ precum şi 
a cerinţelor şi exigenţelor impuse de acesta. În acest context, formarea şi perfecţionarea 
profesională reprezintă o prioritate la nivel naţional, susţinerea acestui proces fiind de competenţa 
fiecărei autorităţi şi instituţii publice centrale şi locale.  

 Potrivit reglementărilor în vigoare, autorităţile şi instituţiile publice au deplină competenţă 
în planificarea formării, în achizionarea serviciilor de formare şi în monitorizarea şi evaluarea 
formării funcţionarilor publici. Potrivit principiului planificării, autorităţile şi instituţiile publice au 
obligaţia de a iniţia anual procesul de identificare a nevoilor de formare a funcţionarilor publici şi 
de a stabili priorităţile în achiziţionarea serviciilor de formare, pe baza nevoilor de formare 
identificate şi a resurselor disponibile. 

 Întărirea capacităţii instituţionale a autorităţilor şi instituţiilor publice este strict determinată 
de un proces adecvat de instruire a funcţionarilor publici, în domenii şi tematici de 
formare/perfecţionare profesională care să reflecte nevoia reală a sistemului administrativ şi a 
sectorului public. Dezvoltarea capacităţii de inovare a funcţionarilor publici, în vederea creării de 
noi abilităţi şi competenţe specifice la nivelul administraţiei publice poate reprezenta un obiectiv 
major al politicilor de formare. 

Furnizarea unor servicii de formare şi perfecţionare profesională, la un standard de calitate 
adecvat cerinţelor unei administraţii publice moderne, în permanentă schimbare, este un element 
cheie al procesului general de asigurare a unei formări de calitate a personalului din administraţia 
publică. Continuarea procesului de reformă a funcţiei publice, în contextul unei ample reforme a 
administraţiei, în ansamblul ei, poate fi stimulată de existenţa unui personal calificat, motivat, 
performant, competitiv şi bine pregătit profesional. 

 Rolul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici este în continuare foarte important în 
definirea politicilor şi a strategiilor de formare şi perfecţionare profesională precum şi în 
coordonarea implementării prevederilor legale, în vigoare.  

 Raportul poate reprezenta un document util pentru autorităţile şi instituţiile publice 
interesate de realizarea unei planificări adecvate a procesului de formare/perfecţionare profesională 
şi în special pentru responsabilii de resurse umane, care au un rol important în coordonarea şi 
gestionarea acestui proces. 
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CAPITOLUL 1  

FORMAREA ŞI PERFECŢIONAREA PROFESIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI ÎN ANUL 2011.  

CADRUL STRATEGIC, INSTITUŢIONAL ŞI NORMATIV   

 

1.1. Aspecte privind cadrul strategic şi instituţional  

  
 Creşterea performanţelor profesionale la nivelul sectorului public este indisolubil legată de 
necesitatea formării continue a personalului din administraţia publică. Acest aspect este reflectat şi 
în documentul strategic, elaborat la nivel naţional, şi anume Programul de Guvernare pentru 

perioada 2009 – 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 39/2009 pentru acordarea 

încrederii Guvernului, potrivit căruia, gestiunea resurselor umane se poate realiza cu eficienţă 
numai în condiţiile aplicării unei politici constante de formare/perfecţionare continuă a 
personalului din administraţia publică centrală şi locală. 
 
 Realizarea unei planificări riguroase a activităţii de formare/perfecţionare profesională la 
nivelul sectorului public reprezintă un atribut al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, care, 
prin implementarea unor instrumente manageriale specifice, de tip previzional, oferă posibilitatea 
planificării anuale a formării/perfecţionării profesionale a funcţionarilor publici, pe baza analizei 
efectuate în urma identificării nevoilor de instruire a acestora. 
 
 Corelarea cererii de instruire cu propunerile furnizorilor de formare este condiţionată, în 
practică, de posibilitatea susţinerii financiare adecvate a serviciilor de formare, oferite de prestatori 
precum şi de o nevoie de instruire corect identificată, care să reflecte nevoile reale ale 
beneficiarilor, în speţă funcţionarii publici şi instituţiile. 
 

Întărirea capacităţii instituţionale a autorităţilor publice, în scopul previzionării, coordonării 
şi evaluării procesului de formare/perfecţionare reprezintă un obiectiv pe termen lung, care poate fi 
susţinut şi prin fonduri europene, în cadrul proiectelor cu finanţare externă.  

 
O activitate importantă asupra căreia Agenţia şi-a concentrat eforturile a fost organizarea 

de programe de formare şi perfecţionare profesională pentru funcţionarii publici din administraţia 
publică centrală şi locală, detalii cu privire la acest aspect fiind prezentate pe site-ul A.N.F.P. De 
asemenea, competenţele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici s-au materializat şi în 
elaborarea şi derularea de proiecte cu finanţare externă, care să ofere funcţionarilor publici 
posibilitatea de a se instrui.  
  
 Prin raportare la prevederile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1000/2006 privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată principalele 
atribuţii ale Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în domeniul planificării 
formării/perfecţionării pregătirii profesionale a funcţionarilor publici sunt următoarele: 

a) stabilirea domeniilor prioritare pentru perfecţionarea pregătirii profesionale a 
funcţionarilor publici. Prioritatea domeniilor de perfecţionare se stabileşte prin raportare 
la opţiunile de instruire formulate de autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale şi 
procentul rezultat în urma centralizării datelor şi informaţiilor privind planul anual de 
perfecţionare profesională a funcţionarilor publici.  

b) stabilirea tematicii specifice programelor de formare specializată în administraţia 
publică şi de perfecţionare pentru funcţionari publici. Tematica specifică programelor 
de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici se poate identifica, pe baza 
priorităţilor de opţiune, prin raportare la secţiunea “Domenii” a Formatului standard de 
transmitere a datelor şi informaţiilor privind planul anual privind perfecţionarea 
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profesională a funcţionarilor publici. În această secţiune, instituţiile publice îşi pot stabili 
numărul total al funcţionarilor publici care se vor instrui pe anumite tematicii specifice, 
aferente fiecărui domeniu de perfecţionare, în parte. Din practică, s-a constatat că în unele 
raportări nu s-a realizat corelarea tematiciilor cu domeniile de perfecţionare aferente.  

c) centralizarea planurilor de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici, 
întocmite de autorităţile şi instituţiile publice, precum şi fondurile prevăzute în bugetul 
anual al acestora pentru acoperirea cheltuielilor de perfecţionare profesională a 
funcţionarilor publici, organizate la iniţiativa ori în interesul autorităţii sau instituţiei 
publice. Prezentul raport reflectă situaţia centralizării datelor şi informaţiilor privind 
perfecţionarea profesională a funcţionarilor, pe anul în curs. 

 
 1.2. Aspecte privind cadrul normativ 

  
 Formarea şi perfecţionarea profesională reprezintă atât un drept cât şi o obligaţie a 
funcţionarilor publici, potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  Potrivit prevederilor art. 53 din 
actul normativ mai sus menţionat, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia comunicării 
anuale, către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a planului de perfecţionare profesională 
a funcţionarilor publici, precum şi a fondurilor prevazute în bugetul anual propriu pentru 
acoperirea cheltuielilor de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici, organizate la 
iniţiativa ori în interesul autorităţii sau instituţiei publice. 

În vederea aplicării acestor prevederi, precum şi pentru asigurarea metodologiei necesare 
îndeplinirii acestei obligaţii legale, a fost elaborată Hotărârea Guvernului nr. 1066/2008 pentru 

aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici, act normativ 
subsecvent Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, care creează atât cadrul normativ necesar planificării activităţilor de 
formare şi perfecţionare profesională precum şi drepturi şi obligaţii pentru instituţiile publice, 
funcţionarii publici şi furnizorii de formare. 

Transmiterea datelor şi informaţiilor privind planul anual de perfecţionare profesională se 
realizează în formatul standard stabilit potrivit Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 13601/2008 

pentru aprobarea termenelor şi a formatului standard de transmitere a datelor privind planul 

anual de perfecţionare profesională şi fondurile alocate în scopul instruirii funcţionarilor publici, 

cu modificările şi completările ulterioare. În vederea eficientizării procesului de raportare şi 
centralizare a informaţiilor transmise de instituţiile publice, ordinul menţionat a fost modificat şi 
completat cu prevederile Ordinului Preşedintelui ANFP nr. 1952/2010, în sensul modificării 
formatului de raportare din Word în Excel precum şi al introducerii de tematici specifice, 
defalcate pe domenii de instruire. 

Domeniile de formare/perfecţionare şi tematicile programelor de perfecţionare profesională 
prevăzute în formatul standard din Anexa nr. 1 la ordin nu au fost limitative, autorităţile şi 
instituţiile publice având posibilitatea de a identifica şi alte domenii de formare/perfecţionare 
profesională în raport cu necesităţile de instruire identificate în cadrul procedurii de evaluare a 
performanţelor profesionale individuale, prin raportare la necesităţile de formare profesională 
rezultate din modificările legislative în domeniile de competenţă ale funcţionarului public, precum 
şi din eventualele modificări relevante ale fişei postului în vederea includerii acestora în lista 
revizuită. Din raportările comunicate de instituţii, la nivelul Agenţiei au fost comunicate planuri de 
perfecţionare profesională care au evidenţiat necesitatea introducerii de noi domenii şi tematici de 
formare/perfecţionare, aspecte care vor fi avute în vedere la reactualizarea listei din legislaţia în 
vigoare.  
 
 
 
 
 
 



Str. Eforie nr.5, sector 5, Bucureşti, cod 050036                           www.anfp.gov.ro, tel. 0374 112 714,  fax 021 312 44 04  6

 Identificarea domeniilor prioritare de formare/perfecţionare profesională a 
funcţionarilor publici, la nivel naţional, reprezintă una din finalităţile prezentului raport, deoarece 
acestea se stabilesc prin prezentul document, urmare a centralizării datelor şi informaţiilor 
comunicate de autorităţile şi instituţiilor publice. Astfel, a fost elaborat Ordinul Preşedintelui 
ANFP nr. 3831/2011 pentru stabilirea domeniilor prioritare în care se organizează programe de 

formare pentru funcţionarii publici care ocupă funcţii publice generale de conducere şi execuţie, 

precum şi funcţii publice specifice asimilate acestora. 

 
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare este actul 
normativ care cuprinde procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale 
funcţionarilor publici, aceasta reprezentând o sursă nemijlocită de informaţie, necesară identificării 
necesarului de instruire a funcţionarilor publici pentru anul următor evaluării. 
 
 Hotărârea Guvernului nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a 

comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective ca act normativ cu implicaţii în procesul de 
implementare a prevederilor legale privind formarea/perfecţionarea profesională, este dată de 
obligativitatea solicitării avizului comisiei paritare, de către toate instituţiile şi autorităţile 
publice. Rolul comisiei paritare în raport cu procesul de formare/perfecţionare profesională este 
reglementat de prevederile art. 13, alin. (1), lit. b) din actul normativ sus-menţionat, una din 
atribuţiile principale ale comisiei fiind analizarea şi avizarea planului anual de perfecţionare 
profesională, precum şi a oricărei măsuri privind pregătirea profesională a funcţionarilor 
publici, în condiţiile în care aceasta implică utilizarea fondurilor bugetare ale autorităţii sau 
instituţiei publice. 
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CAPITOLUL 2 

PLANIFICAREA FORMĂRII ŞI A PERFECŢIONĂRII PROFESIONALE A 
FUNCŢIONARILOR PUBLICI ÎN ANUL 2012.  

REZULTATELE PROCESULUI DE CENTRALIZARE  

 

 2.1.  Promovarea obligaţiei de raportare, la nivelul instituţiilor publice centrale şi 
locale 

 La nivelul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici a fost elaborată Nota nr. 

1634445/23.04.2012 prin care s-a solicitat autorităţilor şi instituţiilor publice transmiterea planului 
anual de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici, precum şi a cuantumului fondurilor 
alocate pentru susţinerea acestui proces. 

 Circulara a fost transmisă prin e-mail tuturor ministerelor, consiilor judeţene precum şi 
primăriilor municipiilor reşedinţă de judeţ, astfel încât să se asigure o informare cât mai exactă a 
autorităţilor administraţiei publice cu privire la necesitatea previzionării formării şi perfecţionării 
profesionale precum şi pentru stabilirea, în bugetele instituţiilor publice, a fondurilor necesare 
finanţării instruirii funcţionarilor publici. De asemenea, circulara a fost transmisă prin 
intermediul poştei electronice primăriilor de oraş şi comună, solicitându-se acestora comunicarea 
planului anual de perfecţionare profesională şi a fondurilor alocate pentru acest proces. 
 
 2.2. Competenţe instituţionale în procesul de planificare a formării/perfecţionării 
profesionale a funcţionarilor publici 

 Potrivit prevederilor legale în vigoare, anterior menţionate, toate instituţiile publice centrale 
şi locale au obligaţia de a transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, planurile anuale 
privind perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici. Comunicarea datelor privind planul se 
face în format electronic, pe adresa de e-mail: perfectionare@anfp.gov.ro, până la data de 1 martie 
al anului pentru care se face raportarea, termen prevăzut pentru autorităţile administraţiei publice 
locale şi până la data de 31 martie a aceluiaşi an, pentru autorităţile administraţiei publice centrale.  

 
În primul semestru al anului 2012, la nivelul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, 

au fost primite 259 raportări, dintre care 34 raportări ale autorităţilor şi instituţiilor publice centrale 
şi 225 raportări ale autorităţilor administraţiei publice locale. 

La nivelul administraţiei publice centrale, din cele 34 de raportări, numai 22 sunt ale 
ordonatorilor principali de credite.  
 Administraţia publică locală a fost caracterizată de un nivel foarte redus de respondenţă, 
similar anilor anteriori. Astfel, din numărul total de 46951 de instituţii publice locale numai 225 au 
transmis planul anual de prefecţionare profesională. Dintr-un număr de 41 de judeţe, exceptând 
Municipiul Bucureşti, au transmis raportarea un număr de 37 de consilii judeţene, ceea ce 
reprezintă un procent de 90,24% din numărul total de 42 instituţii.  
 Astfel, prin prin raportare la numărul total de autorităţi şi instituţii publice, de 4695 
rezultatul de 5,5 % nivel general de respondenţă la toate nivelurile administraţiei publice nu este 
încurajator. 

 
2.2. Domenii prioritare de formare şi perfecţionare profesională. Tematici de perfecţionare 
profesională 

 Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, prin raportare 
la modul de îndeplinire a obiectivelor individuale stabilite la nivelul anului 2011, a reprezentat 

                                                 
1 Sursa: Raportul privind managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici pe anul 2010, www.anfp.gov.ro.  
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baza documentară, necesară identificării nevoilor de formare şi perfecţionare profesională pe anul 
2012. Centralizarea datelor şi informaţiilor comunicate de autorităţile şi instituţiile publice centrale 
şi locale a fost realizată la cele două niveluri administrative, local şi central dar au fost agregate şi 
la nivel naţional, pe fiecare domeniu de formare/perfecţionare identificat, defalcat pe tematici de 
perfecţionare profesională. 

 Şi de această dată s-a constatat că o serie de instituţii au realizat raportarea, pe fiecare 
domeniu de formare/perfecţionare profesională, în parte, pe categorii de funcţionari publici, însă 
nu au corelat această raportare cu tematiciile de perfecţionare, prevăzute în foaia Excel privitoare 
la “Domenii”.  

Număr funcţionari publici propuşi a fi instruiţi în anul 2012 la nivel 

central

23; 0%
4407; 12%

5555; 15%

1638; 5%

5610; 15%

3813; 11%

5910; 16%

6287; 18%

382; 1%

2665; 7%

Arhitectură şi urbanism

Comunicare şi transparenţă

decizională

Dezvoltare personală

Dezvoltare regională durabilă

Drept şi legislaţie comunitară

Gestionarea fondurilor externe

IT&C Tehnologia informaţiei şi

comunicaţiilor

Management

Politici şi afaceri europene

Resurse şi servicii publice

 
Fig.1. Situaţia funcţionarilor publici propuşi a fi perfecţionaţi în anul 2012, la nivelul instituţiilor publice centrale 

 

Din datele identificate la nivelul administraţiei publice centrale, reise că domeniul 
Management întruneşte 18% din opţiunile de perfecţionare ale funcţionarilor publici, urmat de 
domenii precum IT&C Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (16%), Drept şi legislaţie 

comunitară (15%) şi Dezvoltare personală (15%). 

Număr funcţionari publici propuşi a fi instruiţi în anul 2012 la nivel 

local

879; 4%

2779; 13%

1712; 8%

1504; 7%

2117; 10%

1751; 8%1946; 9%

4916; 24%

303; 1%

3525; 16%

Arhitectură şi urbanism

Comunicare şi transparenţă

decizională

Dezvoltare personală

Dezvoltare regională durabilă

Drept şi legislaţie comunitară

Gestionarea fondurilor externe

IT&C Tehnologia informaţiei şi

comunicaţiilor

Management

Politici şi afaceri europene

Resurse şi servicii publice

 
Fig.2. Situaţia funcţionarilor publici propuşi a fi perfecţionaţi în anul 2012, la nivelul instituţiilor publice locale 
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 La nivelul administraţiei publice locale, opţiunile de perefcţionare a funcţionarilor publici 
situează domeniul Management, pe un nivel prioritar, în raport cu celelalte domenii, acesta fiind 
identificat într-un procent de 24% în opţiunile funcţionarilor publici. Este urmat de domeniul 
Resurse şi servicii publice (16%), Comunicare şi transparenţă decizională (13%), Drept şi 

legislaţie comunitară (10%) şi IT& Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (9%). 

Număr funcţionari publici propuşi a fi instruiţi la nivel naţional în anul 

2012

902; 2%
7186; 12%

7267; 13%

3142; 5%

7727; 13%

5564; 10%

7856; 14%

11203; 19%

685; 1%

6190; 11%

Arhitectură şi urbanism

Comunicare şi transparenţă

decizională

Dezvoltare personală

Dezvoltare regională durabilă

Drept şi legislaţie comunitară

Gestionarea fondurilor externe

IT&C Tehnologia informaţiei şi

comunicaţiilor

Management

Politici şi afaceri europene

Resurse şi servicii publice

 
Fig.3. Opţiunile de perfecţionare ale funcţionarilor publici, la nivel naţional 

Din datele centralizate, la nivelul administraţiei publice centrale şi locale, reise că 
domeniul Management întruneşte 19% din opţiunile de perfecţionare ale funcţionarilor publici, 
urmat de domenii precum: IT&C Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (14%), Drept şi 

legislaţie comunitară (13%) şi Dezvoltare personală (13%).  

 În urma analizei datelor centralizate, s-a constatat că în majoritatea raportărilor nu s-a 
realizat corelarea dintre tematicile de perfecţionare şi domeniile de formare şi perfecţionare, 
enumerate în foaia “Raport”. Cu toate acestea, instituţiile care au raportat complet, conform 
instrucţiunilor la OPANFP nr. 13601/2008, cu modificările şi completările ulterioare au evidenţiat 
preponderenţa domeniului “Management” (19%) în opţiunile funcţionarilor publici. 

 

 2.3. Alocarea financiară în domeniul formării şi perfecţionării profesionale a 
funcţionarilor publici. Fonduri alocate şi surse de finanţare 

Alocarea financiară din fondurile de la bugetul autorităţilor şi 

instituţiilor publice pe anul 2012
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Fig.5. Situaţia alocărilor financiare din bugetul autorităţilor şi instituţiilor publice, la nivel naţional 
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 Susţinerea financiară a activităţii de formare şi perfecţionare profesională a funcţionarilor 
publici se realizează, potrivit reglementărilor în vigoare, din două surse importante şi anume: 
bugetul autorităţii sau instituţiei publice şi alte surse. 

 Din raportările transmise instituţiei noastre, se constată că fondurile alocate de la bugetul 
autorităţii sau instituţiei publice sunt foarte reduse, în cazul administraţiei publice centrale. Însă, în 
administraţia publică locală se constată un nivel mediu acceptabil de alocare financiară pentru 
perfecţionarea profesională. 

Alocarea financiară din alte surse la nivelul administraţiei publice centrale şi 

locale pe anul 2012
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Fig.6. Situaţia alocărilor financiare din alte surse, la nivel naţional 

 Alte surse decât cele alocate de la bugetul de stat sau bugetul local pot fi fondurile 
structurale, obţinute în urma derulării proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă, ai căror 
beneficiari sunt autorităţile şi instituţiile publice 

 

 2.4. Rolul comisiilor paritare şi al acordurilor colective în procesul de formare şi 
perfecţionare profesională. Aspecte reflectate de activitatea de raportare 

 Din analiza datelor comunicate, s-a constatat că un număr de aproximativ 70 de instituţii 
publice din 259 respondente nu au solicitat avizul consultativ al comisiei paritare, conform 
prevederilor art. 17 alin. (3) din H.G. nr. 1066/2008. Este posibil ca acest aspect să reflecte o 
insuficientă cunoaştere a prevederilor legale referitoare la rolul comisiilor paritare în procesul de 
previzionare a formării şi perfecţionării profesionale, fie faptul că acestea nu sunt constituite încă, 
la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice. 
 Se constată şi includerea de măsuri specifice formării şi perfecţionării profesionale în 
acordurile colective. Majoritatea prevederilor acestor acorduri se bazează pe dispoziţiile art. 53 din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare precum şi pe cele ale actelor normative subsecvente, mai ales cele stipulate 
de H.G. nr. 1066/2008. Sunt prevăzute şi cazurile distincte în care se impune restituirea 
cheltuielilor efectuate cu perfecţionarea precum şi necesitatea şi obligativitatea perfecţionării 
profesionale a funcţionarilor publici. 
 Există încă, constatarea potrivit căreia, prevederi referitoare la formarea şi perfecţionarea 
profesională a funcţionarilor publici sunt prevăzute în contracte colective de muncă, deşi acestora 
le este aplicabil un regim juridic propriu, diferit de cel aplicabil personalului contractual. 
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CAPITOLUL 3  

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROCESULUI DE RAPORTARE  

 

3.1. Măsuri planificare vs. Măsuri implementate 

  
 Din datele comunicate Agenţiei, rezultă că la nivelul autorităţilor şi instituiţiilor publice 
centrale şi locale, în anul 2011, au beneficiat de formare şi perfecţionare profesională, un număr de 
1176 de funcţionari publici de conducere şi de execuţie. O medie a ponderilor privitoare la gradul 
de corelare dintre măsurile propuse şi cele realizate la nivelul anului trecut, reflectă un procent de 
55,36%.  
 
 Argumentele pentru necomunicarea informaţiilor solicitate au scos în evidenţă principalele 
probleme ale sistemului de formare şi perfecţionare dintre care menţionăm:  

1 fondurile alocate activităţii de formare şi perfecţionare profesională sunt insuficiente, 
prin raportare la necesităţile reale de formare, acest aspect fiind de natură a demotiva 
instituţiile publice şi de a îngreuna procesul de previzionare a formării şi perfecţionării 
profesionale a funcţionarilor publici; 

2 efectul rectificărilor bugetare asupra fondurilor destinate perfecţionării profesionale a 
funcţionarilor publici, care poate determina o realocare de fonduri, prin reducerea tocmai a 
acelor fonduri, alocate iniţial activităţii de formare şi perfecţionare profesională. 

 

3.2. Propuneri de inovare a sistemului de formare şi perfecţionare profesională 

 

 Propunerile autorităţilor şi instituţiilor publice au vizat următoarele aspecte: 
 

1 Crearea posibilităţii de a accesa fonduri pentru formarea şi perfecţionarea profesională a 
funcţionarilor publici prin proiecte cu finanţare externă; 

2 Dezvoltarea programelor de formare şi perfecţionare profesională mai mult pe partea 
practică a laturii formative; 

3 Introducerea, în oferta de formare şi perfecţionare profesională, a unor cursuri pe tematica 
stării civile, evidenţei persoanei şi registrului agricol; 

4 Postarea pe site-ul A.N.F.P., în perioada noiembrie – decembrie a anului în curs, a listei 
cuprinzând Programele de perfecţionare profesională pe anul 2013, cu defalcarea 
domeniilor, tematiciilor specifice, a costului şi locului desfăşurării cursurilor, astfel încât 
previzionarea instituţională să poată avea în vedere oferta instituţiei noastre. 

5 Organizarea cursurilor de formare şi perfecţionare profesională, la sediul instituţiei publice 
interesate, în scopul reducerii costurilor suplimentare; 

6 Alocarea resurselor financiare necesare acoperirii nevoilor de formare identificate, atât la 
nivel central cât şi la nivel local; 

7 Identificarea oportunităţilor de finanţare externă destinate activităţilor de pregătire 
profesională în funcţie de nevoile şi opţiunile funcţionarilor publici. 
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 CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

 

 Indicatorul 1. Nivelul de respondenţă este, în continuare, foarte redus. Procentul de 5,5% 
nivel general de respondenţă poate fi considerat nesemnificativ şi raportarea, implicit, nerelevantă. 

 Indicatorul 2. Gradul de relevanţă al domeniilor de formare şi perfecţionare 
identificate ca fiind prioritare la nivelul administraţiei centrale/locale. Acest indicator se află 
într-o strânsă corelaţie cu nivelul de respondenţă, însă, putem aprecia ca fiind relevante tendinţele 
identificate, în prioritizarea domeniilor. 

 Indicatorul 3. Nivelul cuantumului alocărilor financiare, atât din surse de la bugetul 
autorităţii sau instituţiei publice, cât şi din alte surse. Indicatorul reflectă nivelul alocării 
fondurilor pentru formarea şi perfecţionarea profesională, atât la nivel central cât şi la nivel local. 
Reprezintă un indicator esenţial, deoarece ne oferă oportunitatea cunoaşterii posibilităţilor reale de 
susţinere a procesului de perfecţionare a funcţionarilor publici. Atât la nivel central, cât şi la nivel 
local, sumele alocate din fonduri europene sunt cele care pot garanta posibilitatea formării/pregătirii 
funcţionarilor publici în cursul anului 2012. 

 Indicatorul 4. Numărul avizelor acordate de comisiile paritare. Acest indicator poate 
reflecta, în primul rând, gradul de constituire a comisiilor paritare la nivelul local, în special, precum 
şi cunoaşterea de către responsabilii de resurse umane, a legislaţiei specifice, aplicabile acestora 
(Legea nr. 188/1999, (r2), H.G. nr. 833/2007, art. 17 alin. (3) din H.G. nr. 1066/2008). 

 Indicatorul 5. Gradul de corelare a măsurilor propuse/măsurile realizate la nivelul 
anului 2011. Indicatorul este foarte important pentru relevanţa raportării şi pentru 
monitorizarea/evaluarea întregului proces, la nivelul sistemului. Rolul său este esenţial, prin faptul 
că asigură o informare concretă asupra concordanţei dintre măsurile propuse în primul trimestru al 
anului pentru care se face raportarea şi rezultatele concret obţinute, la sfârşitul acestui an de 
raportare. Important şi relevant este aspectul utilizării fondurilor atât bugetare cât şi din alte surse, 
având în vedere că evidenţiază care este în mod real costul formării/perfecţionării, într-un an 
calendaristic, prin raportare la costul estimat în prima parte a anului analizat. 

 Indicatorul 6. Propuneri de inovare a sistemului de formare şi perfecţionare 
profesională. Măsurarea acestui indicator oferă un feedback necesar inovării şi relansării, pe noi 
coordonate a opţiunilor strategice în domeniul formării şi perfecţionării profesionale. În acest sens, 
este considerat un indicator important pentru evoluţia procesului de formare, în ansamblul său. 

 Având în vedere concluziile rezultate în urma analizei şi a centralizării datelor privind planul 
anual de perfecţionare a funcţionarilor publici, considerăm necesară formularea unor recomandări 
pentru îmbunătăţirea nivelului de respondenţă şi a gradului de conştientizare a autorităţilor şi 
instituţiilor publice, cu privire la obligaţiile legale pe care le au în domeniul formării şi perfecţionării 
profesionale a funcţionarilor publici. 

 Astfel, o primă recomandare ar viza necesitatea modificării cadrului normativ specific, în 
sensul introducerii sancţiunilor, în cazul nerespectării prevederilor legale rezultate din 
implementarea H.G. nr. 1066/2008 precum şi din cele ale actelor normative subsecvente.  

 De asemenea, o a doua recomandare ar viza creşterea vizibilităţii obligaţiei de transmitere 
a planului anual de perfecţionare profesională, în sensul publicării, pe site-ul Agenţiei, 
www.anfp.gov.ro, a unui anunţ care să fie postat, cu prioritate, pe tot parcursul lunii februarie a 
anului pentru care se face raportarea.  
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 O altă recomandare ar fi organizarea de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a 
unor mese rotunde de tip focus grup, precum şi a unor seminarii regionale, la care să participe cu 
precădere reprezentanţii departamentelor de resurse umane din administraţia publică locală şi în care 
să se abordeze, în mod distinct, problematica planificării formării şi perfecţionării profesionale a 
funcţionarilor publici, precum şi modul concret de implementarea a acestora: obligaţii de raportare, 
termene, format standard utilizat, mod de completare a acestuia, conform instrucţiunilor aprobate 
prin ordin.  

 Ca şi recomandare generală, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici subliniază 
necesitatea respectării prevederilor Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici nr. 13601/2008, cu modificările şi completările ulterioare de către toate autorităţile şi 
instituţiile publice centrale şi locale, potrivit competenţelor stabilite de lege. 

 Totodată, se recomandă consultarea de către instituţiile publice, cu prioritate, în primul 
trimestru al anului următor, a site-ului www.anfp.gov.ro, secţiunea Materiale utile, subsecţiunea 
Formate de raportare, în vederea identificării formatului standard actualizat precum şi a termenelor 
până la care se poate comunica planul anual de perfecţionare profesională. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


