
Monitorizarea normelor de 
conduită și a modului 

de implementare a procedurilor 
disciplinare

 

 
 

 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 
            

               
    
     GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
   şi Administraţiei Publice 

 

                                 

 

 
                                   

                                    Instrumente Structurale 
                                     2007-2013 



EVOLUȚIA CADRULUI
LEGAL

• Condiționalitățile impuse prin Decizia Comisiei 2006/928/CE de
stabilire a unui mecanism de cooperare şi de verificare a progresului
realizat de România în vederea atingerii anumitor obiective de
referinţă specifice în domeniul reformei sistemului judiciar şi al
luptei împotriva corupţiei;

• H.G. nr. 1346/2007 privind aprobarea Planului de acţiune pentru
îndeplinirea condiţionalităţilor din cadrul mecanismului de
cooperare şi verificare a progresului realizat de România în
domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva
corupţiei;

• Agenţia a asigurat îndeplinirea activităţilor prevăzute de
condiţionalitatea nr. 4 I. "Prevenirea faptelor de corupţie", măsura 4
"Monitorizarea respectării normelor de conduită şi a standardelor
etice în administraţia publică“;

• H.G. nr. 609/2008 pentru aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie
privind sectoarele vulnerabile şi administraţia publică locală pe
perioada 2008-2010;

• Ordinul nr. 4500/2008 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici privind stabilirea unui cadru unitar privind
metodele de completare şi transmitere a datelor şi informaţiilor
referitoare la respectarea normelor de conduită de către funcţionarii
publici şi la implementarea procedurilor disciplinare;



EVOLUȚIA CADRULUI
LEGAL

• H.G. nr. 215/2012 privind aprobarea Strategiei naţionale
anticorupţie pe perioada 2012-2015, a Inventarului
măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de
evaluare, precum şi a Planului naţional de acţiune pentru
implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012-
2015;

• Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a
funcţionarilor publici;

• Ordinul Presedintelui ANFP nr. 1200/2013;

• Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, cu modificările şi completările ulterioare;



ORDINUL PREȘEDINTELUI AGENȚIEI NAȚIONALE                
A FUNCȚIONARILOR PUBLICI NR. 1200/2013

Formate standard de centralizare şi raportare privind :

• respectarea normelor de conduită;

• implementarea sancţiunilor disciplinare.

Obiective:

• creşterea gradului de conformare la normele de conduită ale 
funcţionarilor publici;

• evaluarea gradului de implementare a normelor de conduită 
şi a procedurilor disciplinare din cadrul autorităţilor şi 
instituţiilor publice.
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