
 1 

În data de 8 decembrie 2014, s-au împlinit 15 ani de la 
publicarea Legii nr. 188 privind Statutul funcţionarilor publici 
în numărul 600 al Monitorului Oficial al României, Partea I.  

Ideea unui act normativ care să reglementeze funcţia 
publică şi funcţionarii publici îşi are originea în anul 1923 
când, la 19 iunie, a fost adoptată prima lege unitară în acest 
sens.  

Din anul 1999, în scopul îmbunătăţirii prevederilor 
legale, Statutul a suferit modificări şi completări care au vizat 
dezvoltarea unui corp profesionist de funcţionari publici, 
orientat cu profesionalism către realizarea unui serviciu 
public de calitate. 

  

 
 

 

ANFP: 15 ani de la publicarea  

Statutului funcţionarilor publici 
 

“Sărbătorim 15 ani de 
evoluţie a funcţiei 
publice, 15 ani de 
eforturi încununate cu 
rezultate excepţionale 
de care trebuie să fie 
mândru fiecare 
funcţionar public din 
România.  
Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici 
salută cu această ocazie 
toate autorităţile 
publice centrale şi 
locale, partenerii de 
dialog şi îşi reafirmă 
întregul sprijin pentru 
consolidarea sistemului 
funcţiei publice”, a fost 
mesajul preşedintelui 
ANFP, József Birtalan. 
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Agenția Națională a Funcționarilor Publici a 
organizat în data de 11 decembrie 2014, conferinţa de 
închidere a proiectului Îmbunătăţirea dialogului social 
pentru funcţionarii publici. În cadrul conferinței au fost 
prezentate rezultatele şi au fost împărtăşite experienţele 
acumulate pe parcursul implementării proiectului.  

La eveniment au fost prezenți reprezentanţi ai 
administraţiei publice centrale şi locale, reprezentanţi ai 
sindicatelor, ai organizaţiilor neguvernamentale, 
reprezentanţi ai instituţiilor partenere în proiect din 
România și din Norvegia. 

 
Proiectul, implementat de Agenţia Naţională a 

Funcţionarilor Publici (ANFP) în parteneriat cu  Asociaţia 
Autorităţilor Locale şi Regionale din Norvegia (KS) şi 
Asociaţia Municipiilor din România (AMR), a primit finațare 
printr-un grant acordat de către Guvernul Norvegiei prin 
intermediul Granturilor Norvegiene 2009-2014, în cadrul 
Programului Muncă Decentă şi Dialog Tripartit.   

 
Proiectul a avut ca obiectiv îmbunătăţirea structurilor 

şi a practicilor specifice dialogului social pentru funcţionarii 
publici, respectiv întărirea rolului comisiilor paritare din 
cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice pilot. În derularea 
activităţilor ANFP a avut parteneri locali, respectiv 15 
instituţii şi autorităţi publice din judeţele Braşov, Galaţi, 
Iaşi, Timiş şi din Bucureşti.  

 
“Implementarea proiectului a produs efecte 

pozitive la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice 
pilot în proiecte, reprezentanții acestora conştientizând 
importanţa dialogului social și participând activ la toate 
activitățile acestuia, fie că au fost mese rotunde, 
schimburi de bune practici, sesiuni de instruire’’, a 
subliniat József Birtalan, preşedintele ANFP. 

 

ANFP a încheiat proiectul 
“Îmbunătăţirea dialogului social pentru funcţionarii publici”  
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Totodată, în cadrul 
evenimentului, care a 
reunit reprezentanți ai 
Comisiei Europene, ai 
administrației publice 
centrale și locale, membri 
ai Comitetului de 
Monitorizare a PODCA, 
beneficiari și potențiali 
beneficiari, au fost 
prezentate informații 
referitoare la stadiul de 
implementare a 
programului, precum și 
proiecte de succes 
implementate până în 
prezent.  
 

*** 
 

Distincția a fost acordată 
în data de 18 decembrie 
2014 cu prilejul 
evenimentului anual de 
informare privind stadiul 
implementării Programului 
Operațional „Dezvoltarea 
Capacității 
Administrative”, organizat 
de Autoritatea de 
Management pentru 
Programul Operațional 
Dezvoltarea Capacității 
Administrative (AM PODCA) 
– Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice, la Hotel Ibis 
Palatul Parlamentului. 
 
 
 
 

Pentru a asigura maximă 
vizibilitate tuturor 
demersurilor instituţiei, 
ANFP a demarat o 
campanie de consultare cu 
cetăţenii. Astfel, orice 
sugestie privind structura 
şi conţinutul paginii web a 
ANFP poate fi transmisă 
prin intermediul secţiunii 

special create. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
ANFP a primit diploma de excelență în administrația 

publică pentru proiectul "Consolidarea performanţei 
prefecţilor şi subprefecţilor din România în contextul 
integrării în Uniunea Europeană şi al descentralizării 
administrative şi financiare" cod SMIS 32582. 

 “Această distincție ne onorează și, totodată, ne 
îndeamnă să continuăm demersurile de a atrage fonduri 
externe și de a derula proiecte de impact pentru 
administrația publică. Mulțumesc tuturor celor care au 
fost parte în implementarea acestui proiect de succes și 
îmi exprim speranța că exemplul ANFP va fi un factor 
motivator pentru resursele umane din administrația 
publică’’, a fost mesajul lui József Birtalan, preşedintele 
ANFP. 

 
Începând cu data de 22 decembrie 2014, ANFP a 

lansat un nou website.  
 “Agenția Națională a Funcționarilor Publici și-a 

propus să utilizeze toate canalele de informare, pentru a 
veni în întâmpinarea așteptărilor funcționarilor publici 
şi a celorlalţi cetăţeni. Feedback-ul dumneavoastră este 
foarte important pentru noi, având în vedere că 
interesul nostru trebuie să se suprapună peste 
aşteptările dumneavoastră. Vă încurajez, aşadar, să 
intraţi în dialog cu noi, fiind convinşi că părerea 
dumneavoastră contează!”, a fost mesajul lui József 
Birtalan, preşedintele ANFP. 
 

 

ANFP a primit diplomă de excelență 
 

ANFP a lansat un nou website 
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Studiul a fost elaborat în 
cadrul proiectului 
Îmbunătăţirea dialogului 
social pentru funcţionarii 
publici de către sociologi 
români în colaborare cu 
experţi de la Fafo Institute 
for Labour and Social 
Research – Norway. Prin 
realizarea acestui studiu s-
a urmărit obţinerea unei 
imagini comparative 
asupra modului în care se 
desfăşoară dialogul social 
în România şi în Norvegia. 

 
*** 

 
Studiul poate fi consultat 
accesând website-ul 
www.anfp.gov.ro, la 
pagina proiectului, 
disponibilă la secțiunea 
Proiecte/Proiecte în 
implementare. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activitatea face parte din 
proiectul „Transparență și 
calitate în administrația 
publică prin social media”, 
finanțat prin granturile 
SEE 2009 – 2014, în cadrul 
Fondului ONG în România, 
proiect coordonat de 
asociaţia „Asistenţă şi 
Programe pentru 
Dezvoltare Durabilă - 
Agenda 21”, în parteneriat 
cu Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici.  

 
 
 
 
 

     

 
În data de 9.12.2014, ANFP a lansat Studiul comparativ 

privind dialogul social în administraţia publică din România şi 
Norvegia. Evenimentul a  avut loc la sediul Centrului Regional 
de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală 
Bucureşti, fiind prezenți reprezentanți ai partenerilor, ai 
mediului universitar, ai mass-media. 
 Proiectul este implementat de către Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici în parteneriat cu Asociaţia Autorităţilor 
Locale şi Regionale din Norvegia (KS) şi Asociaţia Municipiilor 
din România (AMR), fiind finanţat printr-un grant acordat de 
Guvernul Norvegiei prin intermediul Granturilor Norvegiene 2009-
2014, în cadrul Programului Muncă Decentă şi Dialog Tripartit. 

 

 
ANFP s-a alăturat campaniei publice de combatere a 

discursului instigator la ură : Intoleranța te afectează și pe 
tine! Campania s-a derulat în perioada 3- 12 decembrie, în 
București, Cluj- Napoca, Drobeta Turnu – Severin, Gura 
Humorului, Suceava, Tulcea, Turda și a fost realizată de 
funcționari publici din 20 de instituții și autorități publice și 
voluntari, reprezentanți ai 8 ONG-uri din Municipiul București și 
județele : Cluj, Mehedinți, Suceava și Tulcea, implicate în proiect 
în calitate de parteneri locali. 

 
Derulată în contextul mai larg al înregistrării în mod 

continuu, în ultimii ani,  a unor situații de violare  a drepturilor 
fundamentale ale omului, care se manifestă prin atacuri verbale 
și fizice asupra grupurilor minoritare, a imigranților sau asupra 
organizațiilor ce apără drepturile omului în Europa, campania își 
propune să conștientizeze publicul larg asupra consecințelor 
discursului instigator la ură care  se asociază  cu fenomene 
precum: intoleranţa, discriminarea, excluziunea socială și incită 
la propagarea unor stereotipuri negative la adresa unor persoane 
sau grupuri de persoane. Pentru a  contracara aceste  aspecte, 
EEA si Norway Grants și-au alăturat forțele Consiliului Europei 
pentru a sprijini Miscarea NO Hate Speech (campanie împotriva 
discursului instigator la ură), inițiată de CoE. 

 

ANFP a lansat studiul comparativ privind dialogul social 
în administraţia publică din România şi Norvegia 

 

Intoleranța te afectează și pe tine! 
 

 

http://www.anfp.gov.ro/


Au contribuit la realizarea acestui număr: Florina Dragoş – şef serviciu, Alina 
Sandu – expert, Cătălina Burcea – consilier 

Tehnoredactare: Cătălina BURCEA  

 

 
În graficele de mai jos este prezentată evoluţia în luna DECEMBRIE 2014, a traficului pe site-ul 
ANFP conform monitorizării realizate prin intermediul motorului Trafic Ranking, site-ul fiind 
înscris în categoria Instituţii Publice. 
 
Au fost luate în considerare:  
 Locul în clasamentul general  

 Locul în categoria Instituţii 
publice  

 Număr de vizitatori pe 
săptămână  
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