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2001 - 2004 
1. Cartea Albă a AgenŃiei NaŃionale a 

FuncŃionarilor Publici – 2001-2004 
 
 

Materialul prezintă 

realizările ANFP în 

intervalul 2001-2004 şi 

obiectivele urmărite 

pentru perioada 2005-

2007. 

 

1. The National Agency of Civil Servants’ 
White Book – 2001-2004  

 
 
The document 

presents the 

achievements of 

NACS between 

2001-2004 and the 

objectives for 2005-

2007. 

    

2003 
2. Raport privind managementul funcŃiei 

publice şi al funcŃionarilor publici pe anul 
2003 (bilingv) 

 

Documentul 

sintetizează  

principalele realizări 

ale ANFP în perioada 1 

ianuarie 2003 şi 31 

decembrie 2003 în 

domeniul 

managementului  

funcŃiilor publice şi 

funcŃionarilor publici. 

 

 

2. Report on Civil Service and Civil 
Servants Management in 2003 
(bilingual) 

 

Summarizes NACS’s 

main achievements 

between January 1, 

2003 and December 

31, 2003 regarding 

civil service and civil 

servants management. 

2004 
3. Raport privind managementul funcŃiei 

publice şi al funcŃionarilor publici pe anul 
2004 (bilingv) 

 

Documentul sintetizează  

principalele realizări ale 

ANFP în perioada 1 

ianuarie 2004 – 31 

decembrie 2004 în 

domeniul 

3. Report on Civil Service and Civil Servants 
Management on 2004 (bilingual) 
 

 

Summarizes NACS’s 

main achievements 

between January 1, 

2004 and December 

31, 2004 regarding 

civil service and 
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managementului funcŃiilor publice şi a 

funcŃionarilor publici. 

civil servants management. 

4. Ghid privind evaluarea performanŃelor 
profesionale individuale şi motivarea 
funcŃionarilor publici – 2004 

 

 

Ghidul clarifică 

procedura şi 

responsabilităŃile care 

intervin în procesul de 

evaluare a 

performanŃelor în 

sistemul funcŃiei publice 

din România. 

 

 

 

4. Guide on Individual Professional 
Performance Evaluation and Motivation 
of Civil Servants – 2004 

 

 

The guide clarifies the 

procedure and 

responsibilities in the 

performance 

evaluation process in 

the Romanian civil 

service system. 

5. Ghid privind cariera în funcŃia publică 
2004 

 
Ghidul furnizează linii 

directoare în ceea ce 

priveşte modalităŃile de 

dezvoltare a carierei în 

administraŃia publică 

românească. 

 

5. Guide on Career in the Civil Service 
2004 
 

 

The guide provides 

guidelines in career 

development in the 

Romanian public 

administration. 

6. Broşura de prezentare a AgenŃiei 
NaŃionale a FuncŃionarilor Publici – 
(bilingv) 

 

Broşura conturează o 

imagine de ansamblu a 

rolului ANFP în cadrul 

administraŃiei publice, fiind 

prezentate funcŃiile şi 

mecanismele prin care 

ANFP îşi îndeplineşte 

mandatul legal. 

 

 

 

6. Presentation brochure of the National 
Agency for Civil Servants – 2004 
(bilingual) 

 

The brochure shapes a 

general view of the 

NACS role within 

public administration, 

presenting the 

functions and 

mechanism that the 

NACS uses to 

accomplish its legal 

role. 
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     2005 
7. Raportul privind managementul funcŃiei 

publice şi a funcŃionarilor publici pe anul 
2005 (bilingv) 

 

Documentul sintetizează  

principalele realizări ale 

ANFP în perioada 1 

ianuarie 2005 şi 31 

decembrie 2005 în 

domeniul managementului 

funcŃiilor publice şi a 

funcŃionarilor publici. 

7. Report on Civil Service and Civil Servants 
Management on 2005 (bilingual) 

 
 

Summarizes NACS’s 

main achievements 

between January 1, 

2005 and December 

31, 2005 regarding 

civil service and 

civil servants 

management. 

2006 
8. Manual de proceduri pentru 

implementarea Codului de Conduită – 
2006 

 
Manualul de proceduri 

pentru implementarea 

Codului de Conduită se 

doreşte a fi un ghid practic 

de aplicare a două acte 

normative, Legea nr. 

7/2004 privind Codul de 

conduită al funcŃionarilor 

publici şi Legea nr. 

52/2003 privind 

transparenŃa decizională. 

8. Procedure Handbook for the 
Implementation of the Code of Conduct – 
2006 
 The procedure manual for the 

implementation of the 

Code of the Ethics 

aims at being a 

practical guide for the 

implementation of two 

normative acts, Law 

no. 7/2004 on civil 

servants Code of 

Ethics and Law no. 

52/2003 on decisional 

transparency. 

9. Principiile etice şi normele de conduită în 
funcŃia publică – Raprotul monitorilor 

 

Raportul conŃine 

concluziile formulate 

de către monitori în 

9. Ethical Principles and Rules of Conduct 
in the Civil Servants - Monitors' Report 

 

The report contains 

the conclusions 

drawn by the 

monitors after 
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evaluarea modului în care obiectivele şi prevederile 

Codului de conduită a funcŃionarilor publici (Legea 

7/2004) se regăsesc în realitate. 

 

assessing the status of the objectives and 

provisions of the Code of Conduct for Civil 

Servants (Law 7/2004). 

10. TransparenŃa actului decizional şi 
participarea cetăŃenilor la procesul de 
luare a deciziilor – Raportul monitorilor 

 
Raportul 

conŃine concluziile 

formulate de cãtre 

monitori în evaluarea 

modului în care 

prevederile legii 

transparenŃei se aplică 

în practică. 

 

10. Transparency of Decisions and Citizen's 
Participation in Decision Making – 
Monitors' Report 

 
The report contains 

the conclusions 

drawn by the 

monitors after 

assessing how the 

provisions of the 

transparency law are 

applied. 

2007 
11. Raport privind managementul funcŃiei 

publice şi al funcŃionarilor publici pe anul 
2006 (bilingv) 

 
Documentul sintetizează  

principalele realizări ale 

ANFP în perioada 1 

ianuarie 2006 – 31 

decembrie 2006 în 

domeniul 

managementului 

funcŃiilor publice şi a 

funcŃionarilor publici. 

 
 

11. Report on Civil Service and Civil Servants 
Management on 2006 (bilingual) 

 
 

The document 

summarizes NACS’s 

main achievements 

between January 1, 

2006 and December 

31, 2006 regarding 

civil service and 

civil servants 

management. 

 

12. Ghid de evaluare a impactului 
reglementării  - 2007 

 

Ghidul intenŃionează a fi 

un instrument pentru 

funcŃionarii publici şi 

experŃii care vor fi 

implicaŃi în proiecte RIA 

(Evaluarea Impactului 

Reglementării) în 

12. Regulatory Impact Assessment Guide – 
2007 

 
The guide is 

intended to be a 

tool for civil 

servants and 

experts involved in 

RIA projects 

(Regulatory Impact 
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România. 

 

 

 

 

Assessment) in Romania. 

13. Broşura de prezentare a AgenŃiei NaŃionale a 
FuncŃionarilor Publici (bilingv) 2007 

 
 

Broşura reprezintă un 

instrument util de 

familiarizare cu domeniul 

funcŃiei publice şi al 

funcŃionarilor publici, ca 

şi cu principalele 

realizări ale ANFP. 

Cuprinde Anexa de 

informaŃii şi date curente. 

 

 

13.  Presentation brochure of the National 
Agency for Civil Servants (bilingual) 2007 
 

This brochure 

represents a useful 

tool for getting 

familiar with the 

field of civil service 

and civil servants as 

well as with NACS’s 

main achievements. 

It also contains the 

Annex of information 

and current data. 

14. Revista funcŃionarilor publici – EU-RO 
FuncŃionar – Nr.1 Noiembrie 2007 

 

Revista cuprinde 

articole pe temele: 

managementul 

provizoral al 

resurselor umane, 

Sibiu, capitală 

culturală europeană 

2007, paşaportul şi 

permisul de 

conducere. 

14. Civil Servants Magazine – EU-RO Civil 
Servants – No.1 November 2007 

 
The magazine 

includes articles 

on topics such as: 

human resources 

management, Sibiu 

the European 

Cultural Capital in 

2007, the passport 

and the driving 

license. 

15. Prefectul şi InstituŃia Prefectului în 
viziunea funcŃionarilor publici - Raportul 
monitorilor 

 

Raportul valorifică 

concluziile şi rezultatele  

cu privire la 

consultările publice şi 

interviurile cu 

15. Prefect and Prefect Institution's in the 
View of Civil Servants – Monitors' Report 

 

The report presents 

the findings and 

results of public 
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funcŃionarii publici realizate de monitori în 

perioada martie – aprilie 2007. 

consultations and monitors’ interviews with civil 

servants during March-April 2007. 
16. Prefectul şi InstituŃia Prefectului în viziunea 

cetăŃenilor - Raportul monitorilor 
 

 

Raportul valorifică 

concluziile şi rezultatele  

cu privire la consultările 

publice şi interviurile cu 

cetăŃenii realizate de 

monitori în perioada 

februarie – iunie 2007. 

 
 

 

16. Prefect and Prefect's Institution in the 
view of citizens – Monitors' report 
 

 

The report presents 

the findings and 

results of public 

consultations and 

monitors interviews 

with citizens during 

February - June 

2007. 

 

17. Observatorul InstituŃiei Prefectului – Ghid 
de bune practici (bilingv) 

 

 

Ghidul furnizează linii 

directoare în ceea ce 

priveşte modul în care 

prefecŃii işi indeplinesc 

rolul şi atribuŃiile 

conferite prin lege. 

 

 

 

 

17. Observer of the Prefect's Institution – 
Good Practices Guide (bilingual) 

 

 

The guide provides 

guidelines the way 

in witch the 

prefects carry out 

their role and 

legally-given 

attributions. 

 

2008 
18. Raport privind managementul funcŃiei 

publice şi al funcŃionarilor publici pe anul 
2007 (bilingv) 

 
Documentul sintetizează  

principalele realizări ale 

ANFP în perioada 1 

ianuarie 2007 şi 31 

decembrie 2007 în 

domeniul 

managementului 

funcŃiilor publice şi a 

funcŃionarilor publici. 

 

18. Report on Civil Service and Civil Servants 
Management on 2007 (bilingual) 

 
 

The document 

summarizes 

NACS’s main 

achievements 

between January 1, 

2007 and 

December 31, 2007 

regarding civil 

service and civil 

servants 
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 management. 

19. TransparenŃa instituŃiilor publice şi 
participarea cetăŃenilor la actul de decizie – 
Raport 

Raportul valorifică 

modelul Consiliului 

Europei de evaluare a 

transparenŃei 

instituŃionale şi nivelul 

de participare a 

cetăŃenilor la viaŃa 

publică (C.L.E.A.R.) prin 

aplicarea lui în România. 

 

 

 

 

19. Transparency of Public Institutions 
and Citizen Participation in Decision-
Making  – Report 

The report presents 

the Council of 

Europe’s model of 

assessing the level 

of institutional 

transparency and 

citizen 

participation in 

public life (CLEAR) 

through its 

implementation in 

Romania. 

20. TransparenŃa instituŃiilor publice şi 
participarea cetăŃenilor la actul de decizie 
– Ghid de bune practice (bilingv) 

 
Ghidul pune în evidenŃă 

exemplele de bune 

practici ale instituŃiilor şi 

autorităŃilor publice 

menite să asigure un 

grad sporit de eficienŃă, 

transparenŃă şi implicare 

a cetăŃenilor. 

 

20. Transparency and Participation in Public 
Sdministration – Good Practices Guide 
(bilingual) 

 
The guide 

highlights good 

practice examples 

of public 

institutions and 

authorities to 

ensure greater 

efficiency, 

transparency and 

citizens’ 

participation. 

 

21. Manual de proceduri etice în administraŃia 
publică 

 
Manualul este un ghid 

pentru actorii locali 

(aleşii locali şi 

funcŃionarii publici) 

privind conduita acestora 

în administraŃia publică.  

 

 

 

 

21. Ethical Procedures Handbook for Public 
Administration 

 
The manual is a 

guide for local 

actors (local elected 

officials and civil 

servants) on their 

conduct in public 

administration. 
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22. Cardul de Punctaj pentru Etică Publică la 
nivel local pentru InstituŃia Prefectului 

 

 

Cardul de Punctaj 

este o lista de bune      

practici adaptate 

contextului 

administraŃiei 

publice româneşti, 

un model al 

politicilor etice pe care le pot promova instituŃiile şi 

autorităŃile publice. 

22.Score Card of Public Ethics at Local 
Level for the Prefect's Institution 

 

 

The Score Card 

is a list of best 

practices 

adapted to the 

Romanian 

public 

administration 

context, a model of ethical policies that 

can be promoted by institutions and 

public authorities. 

 

23. Cardul de Punctaj pentru Etică Publică la 
nivel local pentru Consilii JudeŃene 

 
 

Cardul de Punctaj 

este o lista de bune      

practici adaptate 

contextului 

administraŃiei 

publice româneşti, 

un model al 

politicilor etice pe care le pot promova 

instituŃiile şi autorităŃile publice. 

23. Score Card of Public Ethics at Local 
Level for County Councils 

 

 

The Score Card 

is a list of best 

practices 

adapted to the 

Romanian 

public 

administration 

context, a model of ethical policies that 

can be promoted by institutions and 

public authorities. 

 

24.  Cardul de Punctaj pentru Etică Publică 
la nivel local pentru Consilii Locale 

 
 
Cardul de Punctaj 

este o lista de 

bune      practici 

adaptate 

contextului 

administraŃiei 

publice româneşti, 

un model al politicilor etice pe care le pot 

promova instituŃiile şi autorităŃile publice. 

24. Score Card of Public Ethics at Local 
Level for Local Councils 

 
 

The Score 

Card is a list 

of best 

practices 

adapted to the 

Romanian 

public 

administration context, a model of 

ethical policies that can be promoted by 

institutions and public authorities. 
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25. InovaŃie şi calitate în sectorul public – ghid 
de bune practici (bilingv) 

 

Ghidul pune în evidenŃă 

cele mai bune practici şi 

idei aplicate în 

administraŃia publică. 

Prezintă metodologia 

competiŃiei naŃionale şi 

proiectele premiate la 

prima ediŃie a conferinŃei 

“InovaŃie şi Calitate în 

sectorul public”. 

 

25. Innovation and Quality in the Public 
Sector – Good Practices Guide (bilingual) 

– 1st Edition 
 

The guide highlights 

the best practices and 

ideas applied in the 

public administration. 

It presents the 

methodology of the 

national competition 

and also the winning 

projects awarded to 

the first edition of the "Innovation and Quality 

in the public sector" conference. 

 

26. Ghid practic de monitorizare, evaluare şi 
control (bilingv) 

 

Ghidul cuprinde 

explicaŃii teoretice ale 

noŃiunilor şi proceselor, 

scheme logice, exemple 

şi aspecte metodologice 

– descrise într-un 

limbaj accesibil şi facil 

inŃelegerii. 

26. Practical Monitoring, Evaluation and 
Control Guide (bilingual) 

The Guide contains 

theoretical 

explanations of the 

notions and processes, 

logical schemes, 

examples and 

methodological 

aspects – described in 

an accessible and easy 

to understand 

language. 

 

 

27. Manual de resurse umane 
 

 

Manualul reprezintă o 

culegere de bune 

practici care oferă un 

ghid cuprinzător 

pentru managementul 

resurselor umane în 

administraŃia publică. 

 

 

 

 

 

27. Human Resources Handbook 
 

The Handbook is 

a compendium of 

best practices 

that provides a 

comprehensive 

guide to human 

resource 

management in 

the public 

administration. 
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2009 
28. Revista funcŃionarilor publici – EU-RO 

FuncŃionar – Nr.2 Martie 2009 (bilingv) 
 

 

Revista cuprinde 

articole pe temele: 

funcŃia publică în 

contextul dezvoltării 

capacităŃii 

administrative, sistemul 

de control managerial 

intern, “europenizarea” 

funcŃiei publice. 

 

 

28. Civil Servants’ Magazine – EU-RO 
Civil Servant – No.2 March 2009 
(bilingual) 

 
The magazine 

includes articles on 

topics such as: 

Citizens Charter in 

Romania and 

Better quality in 

public services – 

the Romanian case. 

 
 

29. Revista funcŃionarilor publici – EU-RO 
FuncŃionar – Nr.2 August 2009 (bilingv) 

 

 

Revista cuprinde 

articole pe temele: 

Pro şi contra 

funcŃionarului public, 

fondul de modernizare 

pentru dezvoltarea 

administraŃiei la nivel 

local, ghidul eco-

funcŃionarului public, 

eco-cetăŃeanului şi 

eco-turistului. 

 

29. Civil Servants’ Magazine – EU-RO Civil 
Servant – No.2 August 2009 (bilingual) 

 

The magazine 

includes articles on 

topics such as: 

modernization fund 

for local 

government 

development, eco-

civil servant’s, eco-

citizen’s and eco-

tourist’s guides, 

inovatives ways to 

reach public 

administrativ reform. 

30. Carta cetăŃenilor – Calitatea serviciilor 
publice în viziunea funcŃionarilor publici 

 
Raportul constituie o 

autoevaluare a 

instituŃiilor şi 

autoritătilor publice 

implicate în proiect cu 

privire la calitatea 

serviciilor publice 

oferite. 

 

30. Citizens Charter - Public services’ 
Quality in View of Civil Servants 

 
This report is a 

self – evaluation 

of institutions and 

authorities 

involved in the 

project on the 

quality of public 

services. 



Pagina 12 
(Page 12) 

 

31. Carta cetăŃenilor – Calitatea serviciilor 
publice în viziunea cetăŃenilor 

 

 

 

Raportul prezintă 

rezultatele evaluării 

satisfacŃiei cetăŃenilor 

faŃă de caliatatea 

serviciilor publice 

oferite de instituŃii şi 

autorităŃi publice 

locale. 

 

 

31. Citizens Charter - Public services’ 
Quality in View of Citizens 

 

 

 

The report 

presents the results 

of the evaluation of 

citizen satisfaction 

with quality of 

public services 

delivered by local 

institutions and 

authorities. 

32. ColecŃia de “Carte ale CetăŃenilor” 
 

 

Broşura conŃine o 

colecŃie de “Carte ale 

cetăŃenilor” elaborate 

de către autorităŃile şi 

instituŃiile implicate în 

proiect şi constituie 

exemple de bune 

practici pentru 

administraŃia publică. 

 

32. “Citizens Charters” Collection 
 

The booklet 

contains a 

collection of 

citizens' book 

prepared by the 

authorities and 

institutions involved 

in the project and 

are examples of 

good practice for 

public 

administration. 

33. InovaŃie şi calitate în sectorul public – ghid 
de bune practici – EdiŃia a II-a 

 
Ghidul pune în evidenŃă 

cele mai bune practici 

şi idei aplicate în 

administraŃia publică. 

Prezintă metodologia 

competiŃiei naŃionale şi 

proiectele premiate la 

ediŃia II a conferinŃei 

“InovaŃie şi Calitate în 

sectorul public”. 

 

 

33. Innovation and Quality in the Public 
Sector – Good Practices Guide – 2nd 
Edition 

The guide highlights 

the best practices 

and ideas applied in 

the public 

administration. It 

presents the 

methodology of the 

national competition 

and winning projects 

awarded in the 

second edition of the 

conference "Innovation and Quality in the 

public sector." 
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2010 
34. PercepŃia cetăŃenilor asupra corupŃiei din 

instituŃiile publice: cauze, practici, 
prevenire 

 

Studiul contribuie la 

măsurarea percepŃiei 

cetăŃenilor asupra 

fenomenului corupŃiei 

din România şi 

identifică rolul 

cetăŃenilor în 

prevenirea faptelor de 

corupŃie 

34. Citizen’s Perception on Corruption in 
the Public Institutions: Causes, Practices 
and Prevention  

 

The study helps to 

measure perception of 

citizens on corruption 

in Romania and 

identifies the role of 

citizens in preventing 

corruption. 

35. InovaŃie şi calitate în sectorul public –   
ghid de bune practici – EdiŃia a III-a 

                                      

Ghidul pune în evidenŃă                                         

cele mai bune practici şi 

idei aplicate în 

administraŃia publică. 

Prezintă metodologia 

competiŃiei naŃionale şi 

proiectele premiate la 

ediŃia III a conferinŃei  

internaŃionale “InovaŃie 

şi Calitate în sectorul 

public”. 

 

      35. Innovation and Quality in the Public 
Sector – Good Practices Guide – 3rd Edition 

      The guide highlights 

the best practices and 

ideas applied in the 

public administration. It 

presents the methodology 

of the national 

competition and winning 

projects awarded within 

the third edition of the 

international conference 

"Innovation and Quality 

in the Public Sector." 

 

    2011 

36. InovaŃie şi calitate în sectorul public –   
ghid de bune practici – EdiŃia a IV-a 

                                      

Ghidul pune în evidenŃă                     

cele mai bune practici şi 

idei aplicate în 

administraŃia publică. 

Prezintă metodologia 

competiŃiei naŃionale şi 

proiectele premiate la 

ediŃia IV a conferinŃei 

internaŃionale “InovaŃie 

şi Calitate în sectorul 

public”. 

36. Innovation and Quality in the Public 
Sector – Good Practices Guide – 4th Edition 

      The guide highlights 

the best practices and 

ideas applied in the 

public administration. It 

presents the methodology 

of the national 

competition and winning 

projects awarded within 

the forth edition of the 

international conference 

"Innovation and Quality 

in the Public Sector." 
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