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Începând	 cu	 anul	 înfiin	ţării	Agenţia	Na
ţională	 a	 Funcţionarilor	 Publici	 a	 înde
plinit	un	rol	important	în	reforma	adminis
tra	ţiei	publice	din	România.	Eta	pele	suc
cesive	parcurse	în	sensul	alinierii	la	prac
tici	 şi	 standarde	 europene	 au	 presupus	
strategii	de	reformă,	modificări	legislative	
periodice	 şi	 îmbunătăţirea	 managemen
tului	funcţiei	publice	prin	revizuirea	prac
ticilor	 deficitare	 şi	 introducerea	 de	 noi	
instrumente	 şi	 metode	 de	 lucru.	Acestea	
marchează	de	fapt	evoluţia	pe	care	mana
gementul	 funcţiei	 publice	 a	 înregistrato	
de	la	un	simplu	concept	–	în	anul	2000,	la	
un	 domeniu	vast	 legislativ,	 administrativ	
şi	 instituţional	 –	 în	prezent	 şi	 cu	un	 cert	
potenţial	de	dezvoltare	–	în	viitor.

În	 acest	 context,	 acţionând	 adesea	 ca	 un	
promotor	al	schimbării,	Agenţia	a	iniţiat	şi	
a	diseminat	periodic	ghiduri,	metodologii	
şi	noi	instrumente	de	lucru	în	scopul	de	a	
sus	ţine	îmbunătăţirea	continuă	a	manage
mentului	 funcţiei	 publice	 şi	 a	 practicilor	
administrative	în	domeniu,	de	a	coordona	
metodologic	procesul	de	înţelegere	şi	asi
milare	a	acestor	practici	şi	de	a	oferi	asis
tenţă	 în	vederea	implementării	corespun
zătoare	 la	 ni	velul	 autorităţilor	 şi	 institu
ţiilor	publice	din	România.

În	această	concepţie	se	 înscriu	şi	ghidurile	
pe	care	Agenţia	Naţională	a	Funcţionarilor	
Publici	 lea	 elaborat	 în	 anul	 2008	 cu	 spri
jinul	proiectului	Phare	2005	–	RO	2005/017
553.01.03.01	„Modernizarea	Mana	ge	men
tului	Resurselor	Umane	în	cadrul	funcţiei	
publice	 din	 România“,	 respectiv	Ghidul 
privind Inovaţia şi Calitatea în Serviciul 

Public,	Ghidul de proceduri în domeniul 
Managementului resurselor umane în 
administraţia publică	 şi	Ghidul practic 
de monitorizare, evaluare şi control.

Ghidurile	 conţin	 modele	 teoretice	 şi	
	exemple	de	bune	practici,	fiind recoman
date ca instrumente metodologice de  lucru 
care pot fi utilizate în mod flexibil prin 
adaptarea la specificul activităţii institu
ţiilor publice în scopul îmbunătăţirii pro
ceselor manageriale şi diseminării bu
nelor practici.

Prin	Ghidul practic de monitorizare, eva
luare şi control, Agenţia	doreşte	să	spri
jine	consolidarea unei culturi favo rabile 
dezvoltării proceselor de monito rizare, 
evaluare şi control la nivelul au to rităţilor 
şi instituţiilor publice. Ghidul	nu	 are	un	
caracter	obligatoriu	şi	nu	cu	prinde	o	listă	
de	 soluţii	 predefinite.	 În	 concepţia	 pre
zentată,	Ghidul	oferă	un	cadru	orientativ	
menit	să	sprijine	iniţiativele	instituţionale	
de	 dezvoltare	 a	 proceselor de monitori
zare, evaluare şi control ca instrumente 
de management.

În	 acest	 context,	 Ghidul	 cuprinde	 expli
caţii	teoretice	ale	noţiunilor	şi	proceselor,	
scheme		 logice,	exemple	şi	aspecte	meto
dologice	 –	 descrise	 întrun	 limbaj	 acce
sibil	şi	facil	înţelegerii.	

În	general	evaluarea şi	monitorizarea	sunt	
procese conexe.	 Evaluarea înglo	bează	
pro	cesele	de	 implementare	şi	gestio nare,	
precum	 şi	 constatarea	 rezulta telor, bene
ficiilor şi progreselor obţinute. Pro	cesul	

Cuvânt introductiv
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de	 implementare şi	 gestionare	 tre	buie	
dublat	 de	monitorizare	 şi	 raportare,	 iar	
con trolul	presupune	coordonare	şi	măsuri 
corective.	

Beneficiile	 abordării	 celor	 trei	 procese	
sunt vizibile şi cuantificabile	 întrucât	ne	
permit	 să	 comparăm	 ceea ce am stabilit 
iniţial că trebuie realizat cu ce şi cum am 
am realizat la termenul propus. Mai 
mult, putem analiza costurile şi resursele 
alocate şi utilizate prin raportare la be
neficiile obţinute. Putem identifica difi
cultăţi sau erori în pro cesul de imple
mentare, modul de corectare	şi	metodele 
utilizate în coordonare.	 Datele	 şi	 infor
maţiile	 astfel	 obţinute	 sunt	 valoroase	 în
trucât	reprezintă	suportul	necesar	identifi
cării ariilor de îmbunătăţire	 şi	 prioriti
zării	domeniilor viitoare de dezvoltare. 

În	 final	 dorim	 sa	 adresăm	 mulţumiri	
	autorităţilor	şi	instituţiilor	publice	pentru	
colabo	rarea	 permanentă	 cu	 Agenţia,	
	pentru	 răspunsul	 pozitiv	 la	 iniţiativele	
noastre	şi	pentru	participarea	la	sesiunile	
de	 dezbatere	 periodică	 organizate,	 care	
au	făcut	si	vor	face	în	con	tinuare	posibilă	
obţinerea	 unor	 rezultatele	 pozitive	 în	
	domeniul	 managementului	 funcţiei	 pu
blice.

Ne	exprimăm	convingerea	că	şi	în	viitor	
colaborarea	 cu	 instituţiile	 publice	 va	 fi	
modalitatea	cea	mai	adecvată	pentru	atin
gerea	obiectivelor	strategice	în	domeniul	
managementului	 funcţiei	 publice,	 insti
tuţia	 noastră	 continuând	 săşi	 îndepli
nească	in	mod	consecvent	rolul,	cu	Anga
jament, Neutralitate, Fidelitate şi Profe
sionalism.

preşedinte, 
József BirtalaN
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CapItOlul I. Scopul ghidului şi grup ţintă

I.1. Scopul ghidului
Scopul	 acestui	 ghid	 este	 în	 principal	 acela	 de	 a	 con
ştientiza	autorităţile	 şi	 instituţiile	publice	cu	privire	 la	
rolul	şi	importanţa	monitorizării, evaluării şi contro
lului	–	ca	activităţi	şi	procese.	
În	acest	scop,	ghidul	răspunde	următoa	relor	obiective:

de	 a	 oferi	 suport	metodologic	 pentru	 descrierea		▪
proceselor	de	monitori	zare,	evaluare	şi	control;
de	a	identifica	beneficiile	acestor	procese	–	ca	instrumente	de	management;	▪
de	a	prezenta	exemple	care	pot	inspira	şi	pot	sprijini	iniţiative	pentru	îmbunătă	▪
ţirea	 şi	 dezvoltarea	 activităţilor	 de	monitorizare,	 evaluare	 şi	 control	 în	 cadrul	
instituţiilor	publice	precum	şi	în	domeniul	funcţiei	publice.

Lucrarea	de	faţă	îşi	propune	să	prezinte	un	cadru	metodologic	practic,	uşor	de	înţeles	şi	
aplicat,	nefiind	un	tratat	complet	al	domeniilor	monitorizare,	evaluare	şi	control.	Pentru	
cei	ce	doresc	să	aprofundeze	există	numeroase	publicaţii	pe	aceste	teme	în	literatura	de	
specialitate.	

Ghidul	valorifică	experienţa	Agenţiei	în	domeniul	monitorizării,	evaluării	şi	controlului	
şi	a	fost	elaborat	cu	sprijinul	echipei	proiectului	Phare	2005–RO	2005/017553.01.03.01	
Europeaid/123509/D/SV/RO	„Modernizarea	Managementului	Resurselor	Umane	în	ca
drul	funcţiei	publice	din	România“.	Totodată,	la	redactarea	formei	finale	a	Ghidului	au	
fost	 luate	în	considerare	observaţiile,	propunerile	şi	sugestiile	formulate	de	reprezen
tanţii	autorităţilor	şi	instituţiilor	publice	din	administraţia	publică	centrală	şi	locală	care	
au	participat	la	sesiunile	de	dezbatere	şi	promovare	organizate	de	Agenţia	Naţională	a	
Funcţionarilor	Publici	(ANFP).

I.2. Grup ţintă
Ghidul	se	adresează,	în	general	şi	în	egală	măsură,	autorităţilor şi instituţiilor publice 
din administraţia publică centrală şi locală,	 precum	 şi	 agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor publici.

Ghidul	se	adresează	în	special:
conducătorilor	autorităţilor	şi	instituţiilor	publice	▪
persoanelor	cu	funcţii	de	conducere	din	cadrul	autorităţilor	şi	instituţiilor	publice	▪
departamentelor	de	resurse	umane	▪
persoanelor	care	iau	decizii	legate	de	activitatea	de	monitorizare,	evaluare	şi	control	▪
persoanelor	care	sunt	direct	implicate	în	desfăşurarea	proceselor	de	monitorizare,		▪
evaluare	şi	control
persoanelor	care	sunt	 interesate	de	dezvoltarea	personală	prin	actualizarea	cu	▪
noştinţelor	în	domeniul	proceselor	de	monitorizare,	evaluare	şi	control
specialiştilor	i	▪ nteresaţi	în	dezvoltarea	de	teorii	şi	practici	în	domeniu.
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CapItOlul II. Cadru metodologic privind activitatea 
de Monitorizare şi Evaluare

Acest	capitol	al	Ghidului	urmăreşte	să	ofere	răspunsuri	unor	întrebări	

de	natură	generală	privind	domeniul	monitorizării	şi	evaluării	▪
de	natură	specifică	privind	domeniul	monitorizării	şi	evaluării	implementării	le	▪
gislaţiei

Ce reprezintă monitorizarea şi evaluarea?

De ce sunt necesare monitorizarea şi evaluarea la nivelul aNFp şi la nivelul admi
nistraţiei publice centrale şi locale?

Ce monitorizăm şi ce evaluăm?

Cum monitorizăm? principii şi proces.

Cum evaluăm? principii şi proces.

II.1. Ce reprezintă monitorizarea şi evaluarea?
De	principiu	orice	concept	 sau	noţiune	 sunt	de	 regulă	explicitate	prin	diferite	definiţii	
raportate	la	contextul	analizat,	problematica	fiind	pe	larg	abordată	în	literatura	de	specia
litate.

În	ceea	ce	priveşte	cadrul	legal	în	vigoare,	regăsim	o definiţie a monitorizării şi eva
luării în contextul procesului de politici publice	 în	cuprinsul	Hotărârii	Guvernului	
nr.	775	din	29.05.2005	pentru	aprobarea	Regulamentului	privind	procedurile	de	elabo
rare,	monitorizare	şi	evaluare	a	politicilor	publice	la	nivel	central,	publicată	în	Monitorul	
Oficial	al	României,	Partea	I,	nr.	685	din	29.07.2005.

În	contextul	procesului	de	politici	publice:

1.	 monitorizarea	–	reprezintă	o	etapă	a	procesului	politicilor	publice	care	cuprinde	
culegerea	de	informaţii	cu	privire	la	modalitatea	în	care	au	fost	obţinute	rezulta
tele	implementării	unei	anumite	politici	publice;

2.	 activitatea de evaluare	–	utilizează	informaţiile	prezentate	în	etapa	de	monito
rizare	şi	are	ca	scop	fundamentarea	unor	concluzii	finale	cu	privire	la	rezultatele	
politicii	publice	implementate;
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3.	 metodologia de monitorizare şi evaluare	constă	întro	serie	de	instrumente	şi	
metode	a	căror	aplicare	furnizează	date	cu	privire	 la	modul	 în	care	o	anumită	
politică	publică	a	fost	implementată.

Ce este evaluarea?
Scopul	general	 al	 evaluării	 este	de	 a	 „învăţa	printro	 cercetare	 sistematică,	 cum	ela
borăm,	implementăm	şi	gestionăm	mai	bine	programele	şi	politicile	publice“	(Ghidul	
Evalsed).	Unul	dintre	scriitorii	renumiţi	în	domeniul	evaluării	defineşte	evaluarea	ca	o	
analiză	sistematică	a	operaţiunilor	şi	beneficiilor	unui	program	sau	politici,	prin	compa
raţie	cu	standarde	explicite	ori	implicite,	cu	scopul	de	a	contribui	la	îmbunătăţirea	acelui	
program	sau	politici1.	Ambele	definiţii	subliniază	evaluarea	proceselor,	în	timp	ce	altele	
reliefează	analiza	beneficiilor	 şi	 a	 impactului	programelor	ori	politicilor.	O	astfel	de	
definiţie	aparţine	Comisiei	Europene	şi	descrie	evaluarea	ca	„o	opinie	asupra	interven
ţiilor	prin	prisma	rezultatelor,	a	 impactului	şi	a	nevoilor	pe	care	acestea	trebuie	să	le	
satisfacă“.

Pe	baza	tuturor	acestor	definiţii	putem	stabili	că	evaluarea:

Implică	o	opinie	bazată	pe	criterii;	•
Se	poate	aplica	unor	intervenţii	–	politici,	programe,	procese.	•

Toate	evaluările	au	patru	scopuri	principale:

Să	adreseze	cerinţa	de	responsabilizare;	•
Să	sprijine	alocarea	de	resurse;	•
Să	ajute	la	îmbunătăţirea	managementului	intervenţiei	publice	supuse	evaluării;	•
Să	ofere	lecţii	pentru	intervenţiile	următoare.	•

rezultatele	evaluărilor	pot	folosi	la:

Continuarea	intervenţiei	publice	conform	planificării;	•
Reorientarea	 intervenţiei	 publice	 în	 aspecte	minore	 (ex.	 aspecte	 de	manage	•
ment)	ori	majore	(ex.	schimbarea	beneficiarilor);

Încetarea	intervenţiei	publice	(în	anumite	circumstanţe);	•
Schimbarea	 intervenţiei	publice	viitoare,	 luând	 în	 considerare	 lecţiile	 învăţate		•
din	evaluare

Diferenţierea între evaluare, monitorizare şi audit
Monitorizarea	şi	evaluarea	sunt	procese	conexe.	Monitorizarea	este	un	proces	continuu,	
în	timp	ce	evaluarea	este	un	proces	ce	are	loc	doar	la	anumite	stadii	ale	ciclului	de	viaţă	
a	intervenţiei.	Monitorizarea	este	continuă	şi	sistematică,	adresând	întrebări	precum:

1	 Weiss,	 Carol	 (1998),	 Metode	 de	 Evaluare	 pentru	 Studierea	 Politicilor	 şi	 a	 Programelor,	
Prentice	Hall.
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Cât	sa	cheltuit?	•
Ce	sa	obţinut	în	schimb?	•
Suntem	pe	drumul	bun	în	vederea	realizării	ţintelor	stabilite	prin	indicatorii	de		•
performanţă?

Evaluatorii	utilizează	informaţiile	rezultate	din	monitorizare	(în	special	cele	colectate	
pentru	indicatorii	de	performanţă	predefiniţi	ai	programului)	şi	nu	îşi	pot	desfăşura	ac
tivitatea	fără	existenţa	unui	proces	de	colectare	sistematică	şi	detaliată	a	informaţiilor	
printrun	 sistem	 de	monitorizare	 eficient.	Monitorizarea	 acţionează	 ca	 un	 sistem	 de	
avertizare	timpurie	şi	adesea	evidenţiază	probleme	ori	domenii	ce	trebuie	evaluate.

O	altă	practică	care	are	trăsături	comune	cu	evaluarea	este	auditul.	Acesta	se	concen
trează	mai	atent	pe	analiza:	

1.	 legalităţii	şi	regularităţii	cheltuielilor

2.	 eficienţei	şi	eficacităţii	–	dacă	fondurile	au	fost	utilizate	potrivit	practicilor	unui	
bun	management	financiar	şi	pentru	scopurile	stabilite	iniţial.	

O	diferenţă	crucială	între	evaluare	şi	audit	constă	în	faptul	că	auditul	poate	fi	făcut	doar	
de	către	auditori	profesionişti,	în	timp	ce	pentru	evaluatori	nu	există	o	profesie	definită	
internaţional.

Ciclul de evaluare
Evaluarea	poate	fi	realizată	înainte,	în	timpul	şi	după	implementarea	unei	intervenţii	–	
program,	politică,	proiect	sau	proces.	Înaintea	implementării,	scopul	evaluării	(exante)	
este	de	a	stabili	motivul	şi	domeniul	exact	pentru	care	trebuie	să	se	 intervină	şi	de	a	
îmbunătăţi	alocarea	de	resurse	şi	elaborarea	intervenţiei.	Pe	durata	implementării,		scopul	
evaluării	este	de	a	analiza	evoluţiile	(economice,	politice,	sociale	etc.)	externe	şi	impli
caţiile	acestora	pentru	intervenţia	publică	evaluată.	Evaluările	intermediare	de	asemenea	
trebuie	 să	 răspundă	 întrebării	 dacă	 intervenţia	 îşi	 atinge	obiectivele	 şi	 dacă	manage
mentul	 intervenţiei	poate	 fi	 îmbunătăţit.	Evaluarea	expost	 (ulterioară	 implemen	tării)	
stabileşte	ce	sa	realizat,	ce	diferenţe	a	produs	intervenţia	şi	cum	poate	să	fie	aceasta	
îmbunătăţită	în	viitor.

II.2. De ce sunt necesare monitorizarea şi evaluarea la nivelul aNFp şi 
la nivelul administraţiei publice centrale şi locale?

 II.2.1. Raţiunea generală a monitorizării şi evaluării

Orice	organizaţie	există	pentru	a	oferi	un	serviciu	sau	produs	societăţii.	Orice	organizaţie	
are	nevoie,	cel	puţin	la	anumite	momente	în	timp,	să	îşi	evalueze	rezultatele	obţinute	şi	
modul	în	care	lea	obţinut	pentru	a	putea	înţelege	cum	şiar	putea	îmbunătăţi	activitatea	
astfel	 încât	 serviciile	 sau	 produsele	 oferite	 să	 fie	 mai	 bune.	 Aceasta	 este	 raţiunea	
evaluării.
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Pentru	a	putea	evalua,	e	nevoie	de	colectarea	unor	date	care	vor	fi	analizate	şi	 inter
pretate	ca	parte	din	procesul	evaluării.	Activitatea	de	colectare	a	acestor	date	este	moni
torizarea.

Monitorizarea	şi	evaluarea	sunt	activităţi	inseparabile.	În	lipsa	monitorizării,	evaluarea	
devine	un	exerciţiu	dificil,	lipsit	de	date	obiective,	bazat	preponderent	pe	impresii	sau	
date	nereprezentative.

În	lipsa	evaluării,	monitorizarea	îşi	pierde	sensul.	De	ce	să	culeg	date	dacă	nu	le	inter
pretez,	dacă	nu	trag	concluzii	şi	dacă	nu	fac	nimic	pe	baza	acestor	concluzii?

În	ceea	ce	priveşte	funcţia	publică,	raţiunea	monitorizării	şi	evaluării	ar	trebui	să	fie	si
milară.	Funcţia	publică	şi	sistemul	de	instituţii	există	pentru	a	oferi	servicii	societăţii.	

Presupunând	că	există	dorinţa	de	a	îmbunătăţi	aceste	servicii,	orice	autoritate	sau	insti
tuţie	publică	va	avea	nevoie	de	un	sistem	de	monitorizare	şi	evaluare	dacă	doreşte	să	
înţeleagă	cum	îşi	poate	 îmbunătăţi	activitatea,	adică	să	 identifice	căi	de	acţiune	ulte
rioară	prin	care	serviciile	sale	pot	fi	îmbunătăţite.	

 II.2.2. Raţiunea monitorizării şi evaluării implementării legislaţiei

În	orice	societate	modernă,	sistemul	politic	este	cel	are	responsabilitatea	finală	a	dezvol
tării	 societăţii,	 a	 rezolvării	problemelor	 şi	nevoilor	 sociale.	 În	acest	 scop,	 sistemul	de	
guvernare	elaborează	politici	şi	strategii	care	urmăresc	rezolvarea	unor	probleme	şi	nevoi	
sociale	în	diverse	domenii,	sau	atingerea	unor	obiective	de	dezvoltare	socioeconomice.

Activitatea	administraţiei	publice	pune	în	practică	aceste	politici	şi	strategii	prin	imple
mentarea	de	acte	normative	al	căror	scop	este	de	a	contribui	la	atingerea	obiectivelor	
stabilite	prin	politici,	strategii,	programe.
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Este	esenţială	înţelegerea	faptului	că	monitorizarea	şi	evaluarea	legislaţiei	ar	trebui	să	
fie	o	parte	a	unui	sistem	de	evaluare	integrat,	care	ar	fi	preferabil	să	urmărească:

Dacă	actele	normative	reuşesc	să	îşi	atingă	obiectivele	▪
Dacă	astfel	se	reuşeşte	atingerea	obiectivelor	stabilite	prin	politici	şi	strategii	▪
Dacă	atingerea	obiectivelor	stabilite	prin	politici	şi	strategii	duce	la	rezolvarea		▪
nevoilor	de	la	care	sa	pornit

II.3. Ce evaluăm şi ce monitorizăm?
Orice	 activitate	 socioeconomică	 sau	 instituţională	 poate	 fi	monitorizată	 şi	 evaluată,	
spre	exemplu:

activitatea	unei	instituţii	per	ansamblu	▪
anumite	proiecte,	procese,	proceduri	din	cadrul	instituţiei	▪
anumite	domenii	cheie	ale	activităţii	instituţiei	▪
în	cazul	legislaţiei	–	anumite	acte	normative	▪

Viaţa	reală	a	demonstrat	însă	un	principiu	de	bază	–	nevoile	şi	dorinţele	sunt	infinite,	
însă	resursele	sunt	finite.	Fiindcă	nu	există	resurse	pentru	a	monitoriza	şi	evalua	toate	
activităţile,	criteriile	de	alegere	sunt	simple:

Monitorizăm doar ceea ce dorim să evaluăm.
Evaluăm doar ceea ce este absolut necesar. Ce e absolut necesar e o decizie a ma
nagementului, în funcţie de priorităţile instituţiei.

De	obicei	vorbim	despre	Monitorizare	şi	Evaluare,	fiindcă	adesea	monitorizarea	începe	
înaintea	exerciţiului	de	evaluare,	dar	ar	fi	mai	corect	să	vorbim	despre	Evaluare	şi	Moni
to	rizare.	Mai	intâi	decidem	ce	evaluăm,	apoi	decidem	ce	monitorizăm,	ca	o	consecinţă.

În	practică	există	adesea	tendinţa	de	a	cădea	în	anumite	capcane:

tendinţa	de	a	monitoriza	o	activitate	fără	a	fi	decis	că	e	absolut	necesară	evaluarea		▪
acelei	activităţi	şi	înainte	a	de	a	fi	siguri	că	vom	avea	resursele	necesare.

monitorizarea	unor	activităţi	fără	a	fi	stabilit	obiective	ale	acelor	activităţi	sau		▪
fără	a	şti	la	ce	ne	va	folosi	monitorizarea.

Monitorizarea	unor	activităţi	fără	obiective	explicite	este	posibilă,	dar	e	mult	mai	difi	cilă,	
fiindcă	pentru	a	putea	interpreta	în	termeni	de	binerău	datele	colectate,	va	trebui	să	ne	
raportăm	la	nişte	obiective	presupuse.	Orice	activitate	poate	fi	monitorizată	şi	evaluată	
chiar	în	absenţa	unui	obiectiv	explicit	al	acelei	activităţi,	fiindcă	orice	activi	tate	are	un	
obiectiv	implicit,	subînţeles.	Meritul	stabilirii	unui	obiectiv	explicit	al	activităţii	este	de	a	
indica	mai	clar	finalitatea	urmărită	prin	activitate,	de	a	agrea	această	finalitate		între	cei	
implicaţi,	evaluarea	ulterioară	a	activităţii	fiind	astfel	mai	obiectivă. De	aceea	este	dezi
rabil	ca	pentru	orice	activitate	desfăşurată	să	fie	formulate	în	mod	explicit	obiective.	
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 II.3.1. Ce este un obiectiv?

Orice	activitate	socioeconomică	sau	instituţională	urmăreşte	obţinerea	unor	rezultate	
care	să	aducă	un	beneficiu	–	să	rezolve	sau	să	amelioreze	o	problemă,	o	nevoie,	să		aducă	
o	îmbunătăţire	acolo	unde	credem	că	se	poate.	Un	obiectiv	ne	arată	ce	dorim să ob
ţinem prin	activitatea	desfăşurată	–	o	finalitate	concretă,	un	beneficiu	care	înainte	nu	
exista,	o	ameliorare	a	unei	probleme	etc.

a ataşa un oBiECtiV unei activităţi înseamnă a descrie o FiNalitatE concretă 
pe care doreşti să o obţii prin acea activitate.

În	instituţiile	publice	există	un	accent	mare	pus	pe	atribuţii.	Se	vorbeşte	mult	mai	mult	
despre	atribuţii,	responsabilităţi,	decât	despre	obiective.

atribuţiile	 	–	 descriu	ce	faci (Activitate)

obiectivele	 –	 descriu	ce	vrei	să	obţii (Schimbarea	dorită)	/	(Finalitatea	urmărită)

Exemple

atribuţie obiective posibile

Procesează	cereri	de	tip	x	 Rezolvarea	cererilor	de	tip	x	întrun	timp	mai	scurt

Acordă sprijin metodologic în 
aplicarea cadrului normativ

Creşterea	gradului	de	înţelegere	corectă	a	legislaţiei	
de	către	cei	ce	o	aplică

având în vedere faptul că, practic, orice activitate a unei autorităţi sau instituţii 
publice este reglementată prin lege, monitorizarea activităţilor şi evaluarea re
zultatelor obţinute este un proces sinonim cu evaluarea rezultatelor obţinute ca 
urmare a activităţii de aplicare a legislaţiei.

Atunci	când	monitorizăm	şi	evaluăm	aplicarea	legislaţiei,	urmărim	aceste	aspecte	cheie:

modul	de	implementare	a	legislaţiei:	dacă	prevederile	legale	sunt	implementate		▪
corect,	unitar,	complet	–	adică	gradul de conformitate în aplicarea prevede
rilor legale

efectele aplicării legislaţiei ▪ 	–	adică	în	ce	măsură	aplicarea	prevederilor	legale	
duce	la	îndeplinirea obiectivelor şi rezolvarea problemelor pentru	care	acestea	
au	fost	create.
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 II.3.2. Conformitatea
Aplicarea	prevederilor	legale	în	mod	corect	este	un	obiectiv	ambiţios.	Printre	dificultă
ţile	întâmpinate	în	acest	sens	se	numără	volumul	mare	al	prevederilor	legale,	modifică
rile	relativ	dese	ale	acestora,	resursele	insuficiente	pentru	a	acorda	suficient	sprijin	me
todologic	 în	 aplicarea	 legislaţiei,	 subiectivitatea	 în	 interpretarea	 prevederilor	 legale.	
Considerând	acest	gen	de	dificultăţi	ca	inerente,	e	foarte	probabil	că	principala	cale	de	
a	le	depăşi	rămâne	activitatea	de	monitorizare	şi	evaluare	a	conformităţii	în	aplicarea	
legislaţiei,	care	poate	indica	domeniile	sau	actele	normative	cele	mai	sensibile,	care	ri
dică	cele	mai	multe	probleme,	orientând	astfel	activitatea	de	sprijin	metodologic	acolo	
unde	nevoile	sunt	mai	mari.

 II.3.3. Efectele aplicării legislaţiei

Orice	act	normativ	este	creat	pentru	a	răspunde	unei	nevoi,	iar	în	acest	scop	actul	nor
mativ	îşi	propune	anumite	obiective.	Obiectivele	pentru	care	a	fost	creat	un	act	normativ	
pot	fi	exprimate	în	diverse	feluri,	fiindcă	există	diverse	niveluri	ale	acestor	obiective.

Spre exemplu,	obiectivele	unui	act	normativ	privind	îmbunătăţirea sistemului de sala
rizare a funcţionarilor publici	pot	fi	descrise	pe	mai	multe	niveluri.	Diagrama	urmă
toare	ilustrează	acest	fapt,	cu	menţiunea	că	modul	în	care	sunt	exprimate	declaraţiile	din	
diagramă	nu	este	unic.	Persoane	diferite	pot	exprima	aceste	declaraţii	 în	mod	diferit,	
toate	fiind	corecte.	Este	doar	o	problemă	de	percepţie	şi	exprimare.

 II.3.4. Stabilirea obiectivelor

Obiectivele	pot	fi	definite	la	diverse	niveluri:

institutionale	–	la	nivel	de	institutie,	departament	etc.	▪
de	proiect,	program,	activitate	etc.	▪
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Cum	stabilim	un	obiectiv	al	unei	activităţi?

Un	obiectiv	poate	fi	exprimat	în	multe	feluri.	Ceea	ce	contează	este	să	se	refere	la	o	fi
nalitate,	să	descrie	un	beneficiu	dorit.	

Există	diverse	metode	de	a	clasifica	tipurile	de	obiective,	spre	exemplu:

obiective Generale ▪
obiective Specifice ▪

obiectivul General	este	obiectivul	la	care	activitatea	va	contribui,	dar	pe	care	nu	îl	va	
îndeplini	în	totalitate.

Spre exemplu,	obiectivul	general	al	unui	act	normativ	în	domeniul	îmbunătăţirii	siste
mului	de	salarizare	în	administraţie	poate	fi	definit	ca	fiind	Creş terea gradului de mo
tivare al personalului din administraţie.

Un	sistem	de	salarizare	mai	bun	va	contribui	la	creşterea	gradului	de	motivare,	dar	nu	
va	îndeplini	în	totalitate	acest	obiectiv.	Există	mulţi	alţi	factori	care	influenţează	gradul	
de	motivare,	sistemul	de	salarizare	fiind	doar	unul	dintre	ele.

Prin	urmare,	putem	doar	contribui la	creşterea	gradului	de	motivare,	dar	nu	vom	putea	
spune	că	acest	obiectiv	a	fost	în	totalitate	îndeplinit.

obiectivul Specific	este	obiectivul	pe	care	ne	propunem	să	îl	îndeplinim	în	totalitate	
prin	activitatea	desfăşurată.

De exemplu,	elaborarea	unui	act	normativ	în	domeniul	salarizării	funcţionarilor	publici	
poate	să	îşi	propună	ca	şi	obiectiv	specific	Crearea unui cadru clar şi transparent de 
reguli şi standarde privind sistemul de salarizare al funcţio narilor publici. Sau,	dacă	se	
consideră	că	acest	act	normativ,	odată	implementat	corect	va	duce	automat	la	Salarizare 
echitabilă în funcţie de performanţele individuale, atunci	acesta	poate	fi	ales	ca	obiectiv	
specific.	

Alegerea	obiectivului	specific	este	o	chestiune	de	raţiune,	de	argumente	şi	de	intuiţie.	
Cât	de	sus	putem	ţinti?	Putem	să	ne	propunem	să	obţinem	a,	b,	c	sau	ar	fi	prea	ambiţios	
şi	atunci	ne	propunem	să	obţinem	x,	y,	z?	Indiferent	pe	ce	nivel	alegem	obiectivul	spe
cific,	nivelul imediat superior va deveni obiectivul general.	

Finalitatea monitorizării şi evaluării legislaţiei	constă	în	luarea	de	măsuri	de	îmbună
tăţire	a	cadrului	normativ	şi	a	sprijinului	metodologic	acordat	celor	ce	îl	implementează,	
aceste	măsuri	ducând	la:

creşterea	gradului	de	conformitate	în	aplicarea	prevederilor	legale	▪
atingerea	efectelor	scontate	ale	aplicării	prevederilor	legale,	în	sensul	îndeplinirii		▪
mai	eficace	a	obiectivelor	actelor	normative	şi	a	 rezolvării	punctuale	a	nevoii	
pentru	care	acestea	au	fost	create.
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Astfel,	finalitatea	monitorizării	şi	evaluării	se	exprimă	sub	forma	de	obiective	generale	
şi	specifice,	ilustrate	în	diagrama	de	mai	jos:

Dificultăţi şi 
constrângeri 

uzuale

Dificil	de	estimat	resursele	necesare	evaluării	şi	monitorizării.

Dificil	de	formulat	obiective	pentru	diverse	activităţi,	cu	care	toţi	
factorii	implicaţi	să	fie	de	acord.

La	nivel	instituţional	–	dificil	de	formulat	şi	agreat	obiective	ale	
instituţiei,	cu	atat	mai	mult	la	nivelul	unui	sistem	de	instituţii.

Dificil	 de	 ierarhizat	 priorităţile	 unei	 instituţii	 –	 ce	 e	 absolut	
necesar	a	fi	evaluat	şi	monitorizat.

II.4. Cum evaluăm – principii şi proces
După	cum	sa	menţionat	anterior,	obiectul	evaluării	poate	fi	divers.	Putem	evalua	o	ac
tivitate	permanentă	în	cadrul	unei	instituţii	sau	interinstituţională,	un	proiect,	un	pro
gram,	o	strategie,	un	anumit	domeniu	de	activitate	socioeconomică,	aplicarea	unui	act	
normativ	etc.	Evaluarea	urmăreşte	în	primul	rând	gradul de îndeplinire a unor obiec
tive	–	obiective	specifice	şi	contribuţia	la	obiectivul	general	–	dar	există	şi	alte	aspecte	
pe	care	evaluarea	le	poate	urmări.

Un	model	sintetic	al	aspectelor	care	pot	fi	urmărite	întrun	exerciţiu	de	evaluare	este	
prezentat	mai	jos:

relevanţa

Eficacitatea

Eficienţa

impactul

Durabilitatea beneficiilor

probleme apărute in implementare
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Scopul final al evaluării este îmbunătăţirea activităţii curente sau a celor similare 
din viitor, prin identificarea de:

Măsuri de corecţie care pot fi adoptate

lecţii învăţate

În	continuare	este	detaliat	şi	explicat	modelul	de	evaluare	sintetic	descris	mai	sus.

relevanţa

Obiectivele	pe	care	ni	leam	propus	printro	activitate,	program,	proiect,	strategie	etc	
sunt	relevante,	adică	se	adreseaza	unei	nevoi	reale,	stringente?	Spre	exemplu,	în	cazul	
unui	program	de	 reducere	a	 şomajului	 întro	anumită	zonă	geografică	–	 sunt	nivelul	
şomajului	şi	dinamica	nivelului	şomajului,	comparativ	cu	media	ţării,	atât	de	îngrijoră
toare	încât	să	justifice	alocarea	unor	resurse	şi	lansarea	unui	program?	Sau,	în	cazul	unei	
activităţi	de	elaborare	de	acte	normative	care	urmăresc	reducerea poluării fonice	–	este	
acest	aspect	suficient	de	stringent	încât	să	justifice	activitatea?

Cu	alte	cuvinte,	este	problema	atât	de	gravă,	nevoia	atât	de	mare	încât	să	justifice	inter
venţia	şi	un	anumit	nivel	de	resurse	alocat?

Eficacitate

In	ce	masura	ne	atingem	obiectivele	specifice?	▪
Abordarea	adoptată	reflectă	cea	mai	eficace	modalitate	de	a	rezolva	nevoia?		▪

Spre	 exemplu,	dacă	nevoia	 este	 reducerea şomajului	 iar	obiectivul	 stabilit	 este	Dez
voltarea ofertei de programe de recalificare,	în	ce	măsură	oferta	de	programe	de	recali
ficare	a	fost	îmbunătăţită?	Reflectă	acest	obiectiv	cea	mai	eficace	metodă	de	a	reduce	
şomajul	sau	sunt	şi	alte	metode	care	ar	trebui	luate	în	considerare?

Eficienţa

Raportul	resurse investite – rezultate obţinute	este	mulţumitor,	în	raport	cu	nişte	stan
darde	sau	obiective	predefinite?	Spre	exemplu,	dacă	am	creat	noi	locuri	de	muncă	şi	
fiecare	nou	loc	de	muncă	astfel	creat	a	costat	20,000	de	RON,	este	acest	cost/loc	de	
muncă	justificat	în	raport	cu	nişte	standarde	naţionale	sau	europene?	Sau,	dacă	investim	
100,000	RON	întrun	program	de	instruire	la	nivelul	instituţiei,	şi	presupunând	că	bene
ficiile	pot	fi	măsurate,	justifică	aceste	beneficii	nivelul	investiţiei?	Ar	fi	existat	şi	alte	
modalităţi	mai	eficiente	de	a	obţine	aceleaşi	rezultate?

impact

Exista	un	 impact,	beneficii	vizibile	–	problema	sau	nevoia	de	 la	care	am	pornit	 este	
ameliorata?	Am	reuşit	să	contribuim	la	obiectivul	general?	Spre	exemplu,	dacă	vorbim	
de	un	act	normativ	în	domeniul	carierei	funcţionarilor	publici,	este	sistemul	de	carieră	
al	 funcţionarilor	publici	vizibil	 îmbunătăţit	 ca	urmare	a	 elaborării	 şi	 aplicării	 actului	
normativ	respectiv?



18

Durabilitate

Cât	de	mult	rezistă	în	timp	rezultatele	şi	beneficiile	obţinute,	în	raport	cu	nişte		▪
standarde	sau	obiective	predefinite?

Cum	putem	mări	şansele	ca	rezultatele	şi	beneficiile	obţinute	să	dureze	mai	mult?	▪
Spre	exemplu,	dacă	am	creat	noi	locuri	de	muncă,	cât	timp	vor	exista	acestea?	Care	e	pe
ricolul	ca	aceste	locuri	de	muncă	să	fie	desfiinţate	şi	cum	putem	contracara	acest	pericol?

Dacă	am	dezvoltat	competenţele	profesionale	ale	angajaţilor	unei	instituţii,	cât	vor	rezista	
în	timp	noile	cunoştinţe	şi	abilităţi	obţinute?	Care	e	pericolul	ca	acestea	să	se	piardă	dato
rită	lipsei	situaţiilor	în	care	să	le	poată	folosi	şi	cum	putem	contracara	acest	pericol?

Dacă	am	reglementat	sistemul	de	evaluare	a	performanţelor,	cât	timp	vor	dura	benefi
ciile?	Care	este	pericolul	ca	 sistemul	 să	devină	doar	o	 sarcină	administrativă	 şi	 cum	
putem	contracara	acest	pericol?

probleme apărute în implementare

Ce	probleme	întâmpinăm	in	implementare?	Care	sunt	cauzele?

Măsuri de corecţie

Ce	măsuri	de	corecţie	putem	lua?	▪
Cum	le	putem	implementa?	▪

lecţii învăţate

Ce	putem	învăţa	din	experienţa	implementării?

pentru a putea răspunde acestor întrebări vom avea nevoie de date colectate în 
mod sistematic de activitatea de monitorizare.

 II.4.1. Ce înseamnă evaluarea în cazul legislaţiei?

În	cazul	legislaţiei,	spuneam	că	prin	evaluare	urmărim	în	principal	două	aspecte:

modul	de	implementare	a	legislaţiei:	dacă	prevederile	legale	sunt	implementate		▪
corect,	unitar,	complet	–	adică	gradul	de	conformitate	în	aplicarea	prevederilor	
legale

efectele	implementării	legislaţiei	–	adică	în	ce	măsură	implementarea	prevede	▪
rilor	 legale	 duce	 la	 rezolvarea	 problemelor	 şi	 îndeplinirea	 obiectivelor	 pentru	
care	acestea	au	fost	create.

Să	încercăm	să	vedem	unde	se	regăsesc	aceste	aspecte	în	modelul	sintetic	al	evaluării	
descris	mai	 sus	 –	 în	 acest	 scop	 aceste	 aspecte	 au	 fost	 subliniate	 în	 tabelul	 următor.	
Putem	urmări	şi	celelalte	aspecte	ale	evaluării	dacă	acestea	sunt	considerate	importante,	
explicaţii	fiind	incluse	în	tabel.
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relevanţa Actul	sau	actele	normative	evaluate	se	adresează	unei	nevoi	
stringente,	reale?

Eficacitate Efectele	implementării	 legislaţiei	–	gradul	de	îndeplinire	a	
obiectivelor	specifice

Eficienţa Eficienţa	normelor	 legale	 în	 a	 rezolva	problemele	pe	 care	
trebuie	să	le	rezolve,	în	comparaţie	cu	anumite	standarde	sau	
bune	practici	în	domeniu

impact Efectele	implementării	 legislaţiei	–	gradul	de	îndeplinire	a	
obiectivului	general	şi	de	ameliorare	a	problemei	căreia	i	se	
adresează	legislaţia	respectivă

Durabilitate Cât	de	durabile	în	timp	sunt	beneficiile	obţinute
probleme apărute in 
implementare

Gradul	de	conformitate	în	aplicarea	prevederilor	legale

 II.4.2. principalii paşi ai procesului de evaluare
1.	 În	orice	moment	nevoia	de	evaluare	depăşeşte	resursele	existente.	Teoretic	orice	

poate	fi	evaluat	şi	ar	exista	cu	siguranţă	beneficii	de	pe	urma	evaluării	–	orice	activi
tate,	program,	proiect,	domeniu	legislativ	sau	act	normativ	specific	–	ar	putea	fi	supuse	
evaluării.	Problema	practică	este	de	resurse.	Resursele	sunt	limitate,	de	aceea	prima	în
trebare	la	care	orice	instituţie	trebuie	să	răspundă	este	Care sunt activităţile, domeniile, 
proiectele sau actele normative care trebuie neapărat evaluate?

2.	 Informarea	privind	lansarea	evaluării	a	tuturor	factorilor	implicaţi,	adică	a	celor	
care	vor	avea	o	legătură	cu	exerciţiul	de	evaluare.

3.	 Alegerea	aspectelor	care	vor	fi	evaluate

4.	 Analiza	capacităţii	de	a	derula	evaluarea	cu	resurse	interne	–	putem aloca sufi
ciente resurse pentru această evaluare? Avem în cadrul organizaţiei expertiza necesară? 
Alternativa	este	contractarea	de	servicii	de	evaluare	din	afara	organizaţiei,	situaţie	 în	
care	trebuie	să	existe,	bineînţeles,	un	buget	alocat.

5.	 Stabilirea	cât	mai	concretă	a	întrebărilor	la	care	trebuie	să	răspundă	evaluarea.	

Exemplele	de	întrebări	de	mai	sus	sunt	generice,	valabile	pentru	orice	evaluare,	dar	pentru	
fiecare	exerciţiu	de	evaluare	specific	există	întrebări	specifice	care	pot	şi	trebuie	să	fie	
formulate,	ca	o	completare	şi	detaliere	a	întrebărilor	generice.	Altfel,	evaluarea	va	oferi	
informaţii	şi	răspunsuri	care	erau	deja	cunoscute.	În	acest	scop,	este	necesară	implicarea	
tuturor	factorilor	interesaţi	de	evaluare,	adică	principalii	beneficiari	ai	evaluării.

Culegerea	datelor	necesare	evaluării	▪
Analiza	şi	interpretarea	datelor,	formularea	concluziilor	şi	recomandărilor	▪
Prezentarea	raportului	de	evaluare	factorilor	interesaţi	▪
Implementarea	▪ 	măsurilor	de	corecţie	propuse	în	raport
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principii 
de bază 

ale evaluării

Evaluarea	unei	anumite	activităţi	trebuie	să	fie	percepută	de	in
stituţie	ca	absolut necesară.	Altfel	nu	vor	fi	alocate	resursele	ne
cesare	evaluării	iar	recomandările	evaluării	nu	vor	fi	implemen
tate.	

Un	exerciţiu	de	evaluare	complex,	cu	multe	resurse	implicate,	nu	
dă	în	mod	necesar	rezultate	mai	bune	decât	o	evaluare	la	scară	
redusă.	Uneori,	cu	un	minimum	de	resurse,	se	pot	obţine	infor
maţii	preţioase	şi	suficiente.

Trebuie	identificaţi	factorii	cheie	interesaţi	de	evaluare.	Cine are 
nevoie de această evaluare şi ce aşteptări are de la evaluare?

Evaluarea	trebuie	sa	fie	cat	se	poate	de	sintetica.	Un	raport	deta
liat,	cu	o	lista	lunga	de	recomandări,	este	total	nerealist.	Evaluarea	
trebuie	sa	scoata	in	evidenta	principalele	12	aspecte	fundamen
tale	care	trebuie	corectate.

Finalitatea	evaluării	constă	în	luarea	unor	măsuri	care	să	ducă	la	
îmbunătăţirea	activităţii	evaluate.

II.5. Cum monitorizăm – principii şi proces

principalul scop al monitorizării este de a colecta datele necesare evaluării. 

aceste date sunt colectate sub forma unor indicatori.

 II.5.1. Ce este un indicator?

un indicator este un mod de măsurare – a unei probleme, a unei stări, a gradului 
de atingere a unor obiective.

Tabelul	de	mai	jos	ilustrează	faptul	că	fiecare	aspect	evaluat	poate	fi	însoţit	de	indica
tori.

Nu	 întotdeauna	este	nevoie	de	 indicatori.	Spre	exemplu,	dacă	 lansăm	o	activitate	de	
instruire	care	are	drept	scop	creşterea	gradului	de	înţelegere	a	unor	noi	prevederi	legale,	
ştim	deja	că	participanţii	la	instruire	nu	sunt	familiarizaţi	suficient	cu	noile	prevederi,	nu	
e	cazul	să	mai	măsurăm	Relevanţa	activităţii,	adică	nevoia	de	instruire.

În	schimb	este	foarte	dezirabil	să	stabilim	indicatori	care	măsoară	Eficacitatea	proce
sului	de	instruire,	sau	indicatori	care	măsoară	Durabilitatea	beneficiilor	obţinute.

Identificarea	de	 indicatori	nu	e	 întotdeauna	un	proces	simplu.	 În	anumite	cazuri	este	
aproape	evident	ce	indicator	poate	fi	definit,	în	altele	e	mai	puţin	evident.
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aspect evaluat indicatori de monitorizare

relevanţa Indicatori	care	măsoară	problema,	nevoia

Eficacitate

Indicatori	 care	 măsoară	 gradul	 de	 atingere	 a	 obiectivelor	
specifice
Indicatori	care	măsoară	eficacitatea	unor	metode	diverse	de	
intervenţie	asupra	nevoii

Eficienţa
Indicatori	care	măsoară	eficienţa	diverselor	componente	ale	
activităţii,	în	raport	cu	anumite	standarde	sau	bune	practici

impact
Indicatori	care	măsoară	gradul	de	contribuţie	 la	obiectivul	
general

Durabilitate
Indicatori	 care	măsoară	durata	de	menţinere	a	beneficiilor	
obţinute,	în	raport	cu	anumite	standarde	sau	bune	practici

probleme apărute în 
implementare

Indicatori	care	măsoară	problemele	tipice	sau	majore	apărute	
în	implementare

Iată	o	serie	de	exemple	privind	modul	în	care	ar	putea	fi	formulaţi	indicatori	pentru	di
verse	aspecte	evaluate.

aspect evaluat indicatori de monitorizare

relevanţa Indicatori	care	măsoară	problema,	nevoia

Exemplu – proiect în domeniul reducerii şomajului

Indicatori	care	măsoară	problema,	nevoia:

Rata	şomajului	global	▪
Rata	şomajului	pe	categorii	de	vârste	▪
Dinamica	ratei	şomajului	în	ultimii	5	ani	▪

Exemplu – proiect în domeniul creşterii gradului de pregătire profesională a func
ţionarilor publici

Indicatori	car	e	măsoară	problema,	nevoia:

Studiu	al	satisfacţiei	clienţilor	interni	sau	externi	faţă	de	serviciile	oferite	▪
Calificativele	obţinute	întrun	proces	de	evaluare	a	competenţelor	manageriale		▪
de	tip	360	de	grade

Calificativele	obţinute	la	evaluarea	anuală	a	performanţelor	▪
Exemplu – elaborare noi prevederi legale în domeniul sistemului de salarizare a 
funcţionarilor publici

Indicatori	care	măsoară	problema,	nevoia:

Gradul	de	corelare	între	performanţele	profesionale	şi	nivelul	salarizării	▪
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Gradul	de	uniformitate	/	neuniformitate	a	nivelului	salarizării	între	poziţii	simi	▪
lare,	instituţii	similare

Gradul	de	satisfacţie	a	funcţionarilor	publici	privind	sistemul	de	salarizare:	cla	▪
ritate,	transparenţa,	flexibilitate,	echitate

aspect evaluat indicatori de monitorizare

Eficacitate

Indicatori	 care	 măsoară	 gradul	 de	 atingere	 a	 obiectivelor	
specifice
Indicatori	care	măsoară	eficacitatea	unor	metode	diverse	de	
intervenţie	asupra	nevoii

Exemplu – proiect în domeniul reducerii şomajului

Indicatori	care	măsoară	gradul	de	atingere	a	obiectivelor	specifice	şi	eficacitatea	unor	
metode	diverse	de	intervenţie	asupra	nevoii:

Rata	de	succes	în	plasarea	şomerilor	pe	locuri	de	muncă	prin	diverse	activităţi:	▪
Dezvoltare	sau	înfiinţare	de	centre	de	plasare	•
Crearea	de	noi	locuri	de	muncă	prin:	sprijinirea	sectorului	IMM,	stimulente		•
la	angajare	etc

Cursuri	de	recalificare	profesională	•
Exemplu – proiect în domeniul creşterii gradului de pregătire profesională a func
ţionarilor publici

Indicatori	care	măsoară	gradul	de	atingere	a	obiectivelor	specifice	şi	eficacitatea	unor	
metode	diverse	de	intervenţie	asupra	nevoii:

Gradul	de	 îmbunătăţire	a	calificativelor	obţinute	ca	urmare	a	evaluării	perfor	▪
manţelor	individuale,	ca	urmare	a:

Programelor	de	instruire	•
Stagiilor	de	pregătire	în	alte	instituţii	•
Studiului	individual	•

Exemplu – elaborare noi prevederi legale în domeniul sistemului de salarizare a 
funcţionarilor publici

Indicatori	care	măsoară	gradul	de	atingere	a	obiectivelor	specifice	şi	eficacitatea	unor	
metode	diverse	de	intervenţie	asupra	nevoii:

Existenţa	unui	sistem	unitar	de	evaluare	a	posturilor	▪
Existenţa	unui	sistem	de	corelare	între	performanţele	profesionale	şi	nivelul	sa	▪
larizării
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aspect evaluat indicatori de monitorizare

Eficienţa
Indicatori	care	măsoară	eficienţa	diverselor	componente	ale	
activităţii,	în	raport	cu	anumite	standarde	sau	bune	practici

Exemplu – proiect în domeniul reducerii şomajului

Indicatori	care	măsoară	eficienţa:

Cost	per	loc	de	muncă	nou	creat	▪
Cost	per	şomer	plasat	în	câmpul	muncii	▪
Cost	per	şomer	recalificat	▪

Exemplu – proiect în domeniul creşterii gradului de pregătire profesională a func
ţionarilor publici

Indicatori	care	măsoară	eficienţa:

Cost	per	angajat	instruit	▪
Cost	per	angajat	instruit,	defalcat	pe	fiecare	formă	de	instruire	utilizată	▪

aspect evaluat indicatori de monitorizare

impact
Indicatori	care	măsoară	gradul	de	contribuţie	 la	obiectivul	
general

Aceşti	indicatori	pot	fi	aceiaşi	cu	cei	care	descriu	problema,	nevoia.

aspect evaluat indicatori de monitorizare

Durabilitate
Indicatori	 care	măsoară	durata	de	menţinere	a	beneficiilor	
obţinute,	în	raport	cu	anumite	standarde	sau	bune	practici

Exemplu – proiect în domeniul reducerii şomajului

Indicatori	care	măsoară	durabilitatea	beneficiilor	obţinute:

Nivelul	de	autofinanţare	atins	de	contrele	de	plasare	nou	înfiinţate	▪
Durata	menţinerii	pe	post	a	şomerilor	plasaţi	prin	proiect	▪
Durata	menţinerii	noilor	locuri	de	muncă	create	▪

Exemplu – proiect în domeniul creşterii gradului de pregătire profesională a func
ţionarilor publici

Indicatori	care	măsoară	durabilitatea	beneficiilor	obţinute:

Nr	de	beneficiari	direcţi	ai	programelor	de	instruire	care	au	rămas	pe	post,	întro		▪
perioadă	de	timp	dată
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Exemplu – elaborare noi prevederi legale în domeniul sistemului de salarizare a 
funcţionarilor publici

Indicatori	care	măsoară	durabilitatea	beneficiilor	obţinute:

Durata	menţinerii	în	practică	a	unui	sistem	de	corelare	între	performanţele	pro	▪
fesionale	şi	nivelul	salarizării

aspect evaluat indicatori de monitorizare

probleme apărute în 
implementare

Indicatori	care	măsoară	problemele	tipice	sau	majore	apărute	
în	implementare

Exemplu – proiect în domeniul reducerii şomajului

Indicatori	care	măsoară	probleme	tipice	sau	majore	apărute	în	implementare:

Nr	de	locuri	de	şomeri	asistaţi	care	nu	au	fost	plasaţi	pe	locuri	de	muncă	▪
Nr	de	locuri	de	muncă	înfiinţate	şi	desfiinţate	ulterior,	întro	perioadă	de	timp		▪
dată

Exemplu – proiect în domeniul creşterii gradului de pregătire profesională a func
ţionarilor publici

Indicatori	care	măsoară	probleme	tipice	sau	majore	apărute	în	implementare:

Rata	de	absenteism	la	cursurile	de	pregătire	▪
Nr	de	persoane	direct	beneficiare	ale	proiectului	care	au	părăsit	funcţia	publică		▪
întro	perioadă	de	timp	dată

Exemplu – elaborare noi prevederi legale în domeniul sistemului de salarizare a 
funcţionarilor publici

Indicatori	care	măsoară	probleme	tipice	sau	majore	apărute	în	implementare:

Nr	de	instituţii	care	nu	au	implementat	noile	prevederi	întro	perioadă	de	timp		▪
dată

Nr	de	 situaţii	de	neconformitate	 în	aplicarea	noilor	prevederi,	măsurate	 întro		▪
perioadă	de	timp	dată

Stabilirea indicatorilor trebuie completată de:

Stabilirea	de		▪ valori ţintă	pentru	fiecare	indicator

Identificarea		▪ surselor de date	pentru	fiecare	indicator

Frecvenţa ▪ 	de	culegere	a	datelor,	pentru	fiecare	indicator
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Spre exemplu…

atributii obiective 
specifice

indicatori Valori 
tinta ale 

indicatorilor

Surse date Frecvenţă 
colectare 

date

Dirijeaza 
circulatia 
in intersec
tiile aglo
merate

Reducerea nr 
de accidente 
in intersec tiile 
aglomerate

Reducerea 
blocajelor si 
timpilor de 
asteptare

Nr de acci
dente rapor
tate politiei

Timpul mediu 
necesar pentru  
a parcurge 
intersectia la 
ore de varf

Sub 10 pe 
saptamana

Sub 15 min

Rapoartele 
politiei

Masina 
martor
Echipamente 
de masura 

Zilnic

Zilnic

Valori ţintă

Orice	indicator	trebuie	să	aibă	ataşată	o	valoare	ţintă.	Nu	e	suficient	să	decizi	că	urmă
reşti,	spre	exemplu,	număr de sesizări privind nerespectarea legii	dacă	nu	formulezi	o	
valoare	ţintă	care	să	indice	cât	de	mult	doreşti	să	scadă	acest	număr	de	sesizări.	

Surse date

Una	din	întrebările	importante	în	procesul	de	definire	de	indicatori	se	referă	la	identifi
carea	sau	crearea	sursei	de	unde	vor	fi	colectate	datele	necesare	indicatorilor	respectivi.	
Spre	exemplu,	în	cazul	indicatorului	număr de sesizări privind nerespectarea legii,	în
trebarea	imediată	este	numără cineva aceste sesizări?	Dacă	nu,	ce sistem putem crea 
care să ne ofere această informaţie?

Frecvenţa 

Cât	de	des	colectăm	datele	necesare	indicatorilor	formulaţi	este	o	decizie	care	depinde	
de	tipul	de	date	colectate,	de	resursele	tehnice	şi	umane	existente,	de	nevoile	sistemului	
de	monitorizare	şi	evaluare.

 II.5.2. Indicatori impliciţi şi expliciţi

Indicatorii	 expliciţi	 sunt	 acei	 indicatori	 care	 indică	 fără	 dubii	 atingerea	 obiectivului.	
Indicatorii	impliciţi	sunt	acei	indicatori	care	odată	îndepliniţi,	se presupune	că	vor	duce	
la	atingerea	obiectivului.

Dacă	pare	uneori	dificilă	identificarea	de	indicatori	expliciţi,	o	metodă	care	poate	ajuta	
este	 revenirea	 la	nevoia	sau	problema	căreia	ne	adresăm.	De	exemplu,	 în	cazul	unui	
obiectiv	gen	îmbunătăţirea capacităţii instituţionale	se	poate	pune	întrebarea	de ce neam 
stabilit acest obiectiv?	Ce nevoie sau problema urmăream să rezolvăm? De unde ştiam 
că e o problemă? Ce indicator ne va releva răspunsul?	Acelaşi	indicator	ne	poate	indica	
rezolvarea	acelei	probleme	sau	nevoi.
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Exemple

obiectiv posibili indicatori (exemple)

Reducerea	
şomajului

Indicator	explicit:	reducerea ratei şomajului 
Indicatori	impliciţi:
–	 gradul de dificultate în a concedia personal
–	 creşterea nr de locuri de muncă nou înfiinţate
–	 creşterea nr de cursuri de recalificare
–	 etc

Îmbunătăţirea	capa
cităţii	insitituţionale	

Indicatori	expliciţi:
–	 îmbunătăţirea serviciului x oferit de instituţie – măsurat prin 

anumiţi parametri definiţi de instituţie
–	 reducerea nr de reclamaţii
–	 creşterea cantitiăţii de produse/servicii oferite de organizaţie
–	 etc
Indicatori	impliciţi:
–	 creşterea gradului de competenţă al personalului
–	 creşterea eficienţei structurii interne a organizaţiei
–	 proceduri interne mai eficace
–	 etc

 II.5.3. Indicatori cantitativi – calitativi
Să începem cu un exemplu:

obiectiv indicatori cantitativi indicatori calitativi

Îmbunătăţire	sistem	de	sa
larizare	a	funcţionarilor	
publici

Gradul de corelare între 
performanţele profesio
nale şi nivelul salarizării
Gradul de uniformitate / 
neuniformitate a nivelului 
salarizării între poziţii si
milare, instituţii similare

Gradul de satisfacţie a 
funcţio narilor publici pri
vind sistemul de salarizare: 
claritate, transparenţa, flexi
bilitate, echitate

Indicatorii	cantitativi	măsoară	ceea	ce	este	relativ	uşor	măsurabil	–	în	speţă,	„cantităţi“.

Indicatorii	calitativi	încearcă	să	măsoare	ceea	ce	mai	greu	măsurabil	–	spre	ex	opinii,	
percepţii,	probleme	sistematice.	Totuşi,	chiar	şi	aspectele	calitative	pot	fi	adesea	expri
mate	cantitativ.	Spre	exemplu,	un	indicator	gen	Gradul de satisfacţie a funcţionarilor 
publici privind sistemul de salarizare: claritate, transparenţa, flexibilitate, echitate	
poate	fi	exprimat	cantitativ	prin	procentajele	de	respondenti	care	au	acordat	califica	ti
vele	x,	y,	z.	Chiar	şi	exprimarea	unor	opinii	în	mod	narativ	poate	fi	exprimată	cantitativ,	
spre	exemplu	un	procent	de	peste	x	%	consideră	că…

Monitorizarea	calitativa	este	necesara	oriunde	cei	care	evalueaza	considera	ca	au	nevoie	
de	informatii	calitative	pentru	a	putea	intepreta	datele	culese	prin	indicatori	cantitativi.	
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Cum putem colecta date pentru indicatorii calitativi?
Acolo	unde	calitatea	pot	fi	exprimată	prin	indicatori	cantitativi,	metodele	de	culegere	a	
datelor	vor	fi	cele	specifice	indicatorilor	cantitativ	–	cel	mai	adesea,	formate	de	raportare	
standard.	Pentru	indicatorii	pur	calitativi,	studiul	pe	un	eşation	reprezentativ	este	metoda	
cea	mai	realistă.

 II.5.4. principalii paşi ai procesului de monitorizare

1.	 Activitatea	unei	instituţii	presupune	existenţa	a	numeroase	activităţi,	însă	niciodată	
nu	vor	exista	resurse	pentru	a	le	evalua	şi	monitoriza	pe	toate.	Este	responsabilitatea	
managementului	de	pe	diverse	niveluri	să	decidă	activităţile	care	vor	fi	evaluate	şi	prin	
urmare	trebuie	monitorizate.

2.	 Pentru	aceste	activităţi	vor	 fi	 apoi	 alese	aspectele	evaluate,	pentru	care	vor	 fi	
definiţi	apoi	indicatorii	necesari	în	procesul	de	monitorizare	şi	ceilalţi	parametri	nece
sari	–	valori	ţintă,	sursele	de	informare,	frecvenţa	culegerii	datelor.	Indicatorii	trebuie	
ierarhizaţi	în	funcţie	de	importanţă	şi	trebuie	aleşi	cei	esenţiali.

3.	 Apoi	trebuie	estimate	resursele	necesare	pentru	monitorizare.	Dacă	resursele	dis
ponibile	sunt	totuşi	insuficiente,	poate	fi	nevoie	de	o	reconsiderare	a	priorităţilor.

4.	 Urmează	implementarea	sistemului	de	monitorizare	şi	testarea	astfel	în	practică	a	
viabilităţii	sale.	Aceasta	presupune	instruirea	celor	implicaţi	în	proces,	informarea	celor	de	
la	care	sunt	necesare	contribuţii,	crearea	bazelor	de	date	etc.	Practica	va	scoate	la	iveală	ce	
anume	nu	funcţionează	şi	ce	ajustări	trebuie	aduse	sistemului	de	monitorizare.

principii 
de bază 

în monitorizare

Monitorizarea	sprijină	procesul	de	evaluare.	Fără	evaluare,	mo
nitorizarea	 îşi	 pierde	 sensul.	 Evaluarea	 va	 analiza	 evoluţia	 în	
timp	a	indicatorilor	urmăriţi	şi	va	formula	concluzii	şi	recoman
dări	privind	posibile	măsuri	de	corecţie	astfel	încât	evoluţia	indi
catorilor	să	fie	cea	scontată.

Colectarea	de	date	pe	baze	regulate	e	un	proces	dificil,	fiindcă	
presupune	o	anumită	disciplină	greu	de	respectat	în	condţiile	ur
genţelor	zilnice.	Un	format	de	raportare	cât	mai	simplu	este	sin
gura	cale	viabilă.

Indicatorii	pot	fi	formulaţi	în	foarte	multe	feluri,	nu	există	reţete.	

Monitorizarea	 este	o	 activitate	 consumatoare	de	 resurse	 impor
tante,	 fiindcă	presupune	colectarea	de	date	 cantitative	 şi	 calita
tive,	pe	baze	constante.	Resursele	necesare	sunt	cu	atât	mai	mari	
cu	cât	sursele	de	date	sunt	mai	multe	şi	mai	diverse.	De	aceea	este	
esenţială	decizia	managementului	oricărei	organizaţii	privind	ce	
anume	trebuie	neapărat	monitorizat.	Resursele	vor	fi	astfel	cana
lizate	către	aspectele	esenţiale	care	trebuie	monitorizate.	Dupa	ce	
sistemul	functioneaza,	el	poate	fi	completat	ulterior,	dacă	există	
resurse.	Dar	începutul	trebuie	să	fie	simplu,	extrem	de	simplu.
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CapItOlul III. Sistemul de monitorizare şi evaluare al 
agenţiei Naţionale a Funcţionarilor publici

Nivelul	cel	mai	ridicat	al	activităţii	de	monito
rizare	şi	evaluare	din	cadrul	ANFP	se	regăseşte	
în	cadrul	structurii	de	Monitorizare,	Evaluare	
şi	 Implementare,	 care	 monitorizează	 şi	 eva
luează	modul	de	implementare,	de	către	auto
rităţile	şi	instituţiile	publice,	a	prevederilor	le
gale	în	domeniul	funcţiei	publice.

III.1. Monitorizarea şi evaluarea conformităţii şi efectelor implemen-
tării legislaţiei în domeniul funcţiei publice

Activităţile	de	monitorizare	şi	de	evaluare	
a	 implementării	 le
gislaţiei	 funcţiei	 pu
blice	şi	funcţionarilor	
publici	 au	 o	 impor
tanţă	deosebită	pentru	
Agenţia	 Naţională	 a	
Funcţionarilor	Publici	
deoarece	stau	la	baza	

procesului	decizional,	influenţând	schim
barea în domeniul funcţiei 
publice.

 III.1.1. Monitorizarea şi evaluarea

Monitorizarea	şi	evaluarea	reprezintă	 în	practica	administrativă	procese	complexe	pe	
baza	cărora:
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Finalitatea activităţii de monitorizare şi evaluare poate fi exprimată sub forma 
unei diagrame care descrie obiective şi indicatori, la fel ca orice altă activitate. 
tabelul de mai jos ilustrează un mod de a formula aceste obiective şi indicatori, 
neavând un caracter prescriptiv.

activitatea de 
monitorizare şi 

evaluare

obiective 
urmărite

indicatori Valori tinta Surse

Monitorizarea	mo
dului	de	aplicare	a	
legislatiei	privind	
functia	publica	si	
functionarii	publici	
in	cadrul	autoritatilor	
si	institutiilor	publice

Creşterea	gra	dului	
de	înţele	gere	co
rectă	a	prevede
rilor	legale
Creşterea	gradului	
de	conformitate	în	
aplicarea	preve
derilor	legale
Imbunatatirea	
permanenta	a	ca
drului	normativ	–	
claritate,	coerenţă

Nr.	de	solici
tări	de	sprijin	
metodologic
Nr.	de	situaţii	
de	neaplicare	
sau	aplicare	
incorectă	a	
prevederilor	
legale	

Scădere	pro
centuală	a	nr.	
de	petiţii	cu	
acelaşi	obiect	
faţă	de	o	pe
rioadă	de	
referinţă	an
terioară

Petiţii	adresate	ANFP
Rapoartele	activi	tăţii	
de	control
Cauzele	aflate	pe	ro
lul	instanţelor	de	con
tencios	administrativ
Studii	privind	confor
mitatea,	pe	anumite	
domenii	ale	funcţiei	
publice	sau	privind	
anumite	acte	norma
tive	prioritare

Monitorizarea	si	eva
luarea	efectelor	im
plementarii	legisla
tiei	si	a	altor	masuri	
din	domeniul	functiei	
publice	si	al	functio
narilor	publici.

Imbunatatirea	
permanenta	a	ca
drului	normativ	
astfel	încât	efec
tele	scontate	să	
fie	atinse

Rezolvarea	
problemei	
care	a	gene
rat	nevoia	
reglementa
rilor	legale	
respective

Se	stabilesc	
în	funcţie	de	
na	tura	pro
blemei

Se	stabilesc	în	funcţie	
de	natura	problemei



30

 III.1.2. Monitorizarea

III.1.2.a. Ce anume se monitorizează?

Există	trei	niveluri	de	monitorizare	urmărite	de	ANFP:

Monitorizarea globală a implementării legislaţiei

Monitorizarea unor anumite acte normative

Monitorizarea unor domenii de interes major întro anumită perioadă de timp, 
spre exemplu:
–	 aspectele	generale	referitoare	la	statutul	şi	cariera	funcţionarilor	publici;
–	 organizarea	şi	desfăşurarea	concursurilor	în	funcţia	publică;
–	 respectarea	codului	de	conduită	al	funcţionarilor	publici.

III.1.2.b. Mecanismul general de monitorizare şi evaluare

La	nivelul	structurilor	ANFP,	această	activitate	este	compusă	din:

Activitatea	de	Monitorizare	şi	Evaluare	(ME)	▪
Activitatea	de	Inspecţie	şi	Control	(IC)	▪
Activitatea	de	urmărire	a	respectării	principalelor	Proceduri	Administrative	(PA)	▪
Activitatea	de	Comunicare	şi	Relaţii	cu	Publicul	(CRP)	▪
Activitatea	de	iniţiere	acţiuni	în	Contencios	Administrativ	(CA)	▪

În	cadrul	activităţii de monitorizare şi evaluare	sunt	identificate	problemele	de	aplicare	
sau	înţelegere	a	textelor	legale	şi	formulate	propuneri	privind	acţiuni	de	control	atunci	
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când	se	constată	încălcarea	legislaţiei	sau	când	este	necesară	o	verificare	suplimentară	a	
documentelor.	

Controlul	administrativ	de	specialitate	exercitat	de	către	ANFP	prin	activitatea de in
specţie şi control	este	unul	de	legalitate	al	actelor	administrative	şi	a	normelor	legale	
incidente	în	domeniul	funcţiei	publice,	nefiind	axat	pe	raporturi	de	subordonare.	Sunt	
formulate	 recomandări	 pentru	 corectarea	 situaţiilor	 constatate	urmare	 a	 acţiunilor	 de	
control	efectuate,	fiind	monitorizată	ulterior	respectarea	acestora.

Prin	intermediul	activităţii de contencios administrativ,	ca	urmare	a	celor	constatate	
prin	activitatea de monitorizare	sau	pe	baza	celor	constatate	în	cadrul	acţiunilor de 
control	 sunt	 iniţiate	 acţiuni	 în	 contencios	 administrativ	 prin	 care	 sunt	 atacate	 actele	
administrative	ale	autorităţilor	şi	instituţiilor	publice	emise	cu	nerespectarea	legislaţiei	
în	domeniul	funcţiei	publice	şi	funcţionarilor	publici.

Activitatea	de	gestionare a procedurilor administrative	asigură	respectarea	procedu
rilor	administrative	în	domeniul	funcţiei	publice	şi	al	funcţionarilor	publici.	

Activitatea	de	comunicare şi relaţii cu publicul	realizează	analiza	de	imagine	a	insti
tuţiei	 în	care	 sunt	cuprinse	şi	 informaţii	 relevante	 referitoare	 la	 reflectarea	 la	nivelul	
publicului	larg	şi	massmedia	a	serviciului	public	în	general.

Concluziile	proceselor	descrise	mai	sus	sunt	analizate	în	cadrul	Agenţiei	şi	sunt	formu
late propuneri	 privind	modificări	 ale	 normelor	 juridice	 sau	 alte	 acţiuni	 considerate	
necesare.

 III.1.3. Evaluarea
Evaluarea	este	un	proces	complex,	prin	care	în	Agenţie	sunt studiate datele colectate 
în faza de monitorizare şi formulate concluzii	referitoare	la	aspectele	ce	prezintă	in
teres	la	momentul	efectuării	analizei.	Informaţiile	obţinute	sunt	analizate	pe	baza	unor	
criterii	 predefinite	 sub	 aspectul	 relevanţei	 şi	 ponderate	 sub	 aspectul	 obiectivităţii.	
Evaluarea	se	concretizează	în	rapoarte	de	evaluare,	sinteze,	studii	iar	concluziile	sunt	
valorificate	în	propuneri de modificare a cadrului legislativ şi a practicilor la ni
velul administraţiei.
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 III.1.4. Surse de informare
La	nivelul	ANFP,	monitorizarea	este	făcută	pe	baza	următoarelor	surse de informare:

petiţii şi sesizări Prin	 intermediul	 petiţiilor	 sunt	 identificate	 aspectele	 legislative	 care	
frecvent	nu	au	fost	înţelese	sau	al	căror	text	este	de	multe	ori	interpretat	
eronat.	Soluţionarea	acestora	implică	înţelegerea	exactă	a	problemelor	
supuse	atenţiei	ANFP	precum	şi	acordarea	de	asistenţă	de	specialitate	
sau	coordonarea	metodologică	a	compartimentelor	de	resurse	umane.

raportări periodice 
transmise de insti
tuţii şi autorităţi 
publice

Acestea	sunt	completate	la	nivelul	autorităţilor	şi	instituţiilor	publice,	sunt	
transmise	ANFP	şi	furnizează	date	cu	privire	la:	modul	de	aplicare	a	pre
vederilor	Legii	nr.	7/2004	privind	Codul	de	conduită	al	funcţionarilor	pu
blici	republicată;		respectarea	regimului	incompatibilităţilor	şi	conflictului	
de	interese	prevăzute	de	Legea	nr.	161/2003	sau	de	alte	reglementări.
Informaţiile	oferite	de	machetele	de	raportare	au	un	grad	mai	mare	de	
complexitate	şi	relevanţă	faţă	de	cele	ce	reies	din	statistica	petiţiilor.

rezultatele acţiu nilor 
de control şi deciziile 
instanţelor de 
judecată

Această	metodă	 oferă	 date	 despre	modul	 de	 aplicare	 a	 legislaţiei	 în	
cadrul	 instituţiilor	 şi	 autorităţilor	publice	precum	şi	despre	modul	de	
interpretare	a	normelor	 juridice	 în	domeniul	funcţiei	publice	de	către	
justiţie.

chestionarele 
aplicate funcţio
narilor publici

Aplicarea	 de	 chestionare	 funcţionarilor	 publici	 din	 serviciile	 cu	 atri
buţii	de	monitorizare	şi	din	cadrul	departamentelor	de	resurse	umane	
din	autorităţile	sau	instituţiile	publice.	Sunt	astfel	obţinute	sintetic	in
formaţii	referitoare	la	aplicarea	normelor	în	domeniul	funcţiei	publice	
şi	 al	 funcţionarilor	 publici.	 Rezultatele	 obţinute	 prin	 această	metodă	
sunt	 susceptibile	 de	 a	 avea	 un	 grad	 ridicat	 de	 subiectivitate,	 motiv	
	pentru	 care	 acestea	 sunt	 corelate	 cu	 cele	 colectate	 prin	 intermediul	
	celorlalte	forme	de	monitorizare.

baza de date privind 
evidenţa funcţiilor 
publice şi a funcţio
narilor publici

Această	sursă	de	 informare	oferă	preponderent	date	statistice	privind	
numărul	şi	structura	funcţiilor	publice,	precum	şi	structura	carierei	şi	
dinamica	în	corpul	funcţionarilor	publici.

 III.1.5. Indicatori măsuraţi în anul 20072

Agenţia	Naţională	a	Funcţionarilor	Publici	a	urmărit	evoluţia	unor	indicatori	ca:

ariile	de	interes	prioritare	ale	funcţionarilor	publici,	 instituţiilor	şi	autorităţilor		▪
publice;	

2	 Sunt	prezentate	exemplificativ	datele	aferente	anului	2007,	cuprinse	în	Raportul	privind	Ma	na
gementul	Funcţiei	Publice	şi	Funcţionarilor	Publici	pentru	anul	2007,	deoarece	Ghidul	a	fost	
elaborat	în	cursul	anului	2008,	datele	corespunzătoare	acestui	an	nefiind	încă	disponibile.
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interesul	 manifestat	 de	 public	 (persoane	 fizice,	 organizaţii,	 cetăţeni)	 faţă	 de		▪
funcţia	publică;

gradul	de	acceptare	a	punctelor	de	vedere	ale	Agenţiei	de	către	autorităţile,	insti	▪
tuţiile	publice	şi	instanţele	de	judecată;

gradul	de	conformare	a	funcţionarilor	publici	la	regimul	incompatibilităţilor	şi	la		▪
dispoziţiile	codului	de	conduită	al	funcţionarilor	publici.

Exemplu – activitatea de monitorizare şi evaluare a conformităţii şi efectelor im
plementării legislaţiei, folosind ca sursă de informare petiţiile adresate aNFp

În	anul	2007	au	fost	înregistrate	un	număr	de	2159 de petiţii adresate agenţiei.	

Cel	mai	frecvent,	acestea	au	vizat	

condiţiile de ocupare a funcţiilor publice ▪
condiţiile de promovare în funcţia publică ▪
drepturile funcţionarilor publici ▪

În	imaginea	de	mai	jos	sunt	reprezentate	grafic	principalele	domenii	de	interes	sesizate	
ANFP	în	anul	2007,	de	către	autorităţi	sau	instituţii	publice,	persoane	fizice	sau	juridice.
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Exemplu – activitatea de monitorizare şi evaluare a conformităţii şi efectelor im
plementării legislaţiei, folosind ca sursă de informare rezultatele acţiunilor de con
trol şi deciziile instanţelor

Numărul cauzelor în care agenţia a fost implicată	în	2007	este	de	102,	cifră	ce	repre
zintă	75%	din	volumul	proceselor	anului	precedent.	Predominant,	cauzele	au	vizat	reîn
cadrările	funcţionarilor	publici,	anularea	unor	acte	administrative	şi	anularea	unor	con
cursuri	de	ocupare	a	funcţiilor	publice;	în	figura	alăturată	sunt	prezentate	cauzele	în	care	
ANFP	a	fost	parte	în	2007	în	funcţie	de	obiect.

activitatea de control sa	concretizat	prin	iniţierea	şi,	după	caz,	realizarea	efectivă	a	53	
de	acţiuni	la	nivel	central	şi	local.	Controalele	inopinate	au	fost	efectuate	fie	ca	urmare	
a	unor	reclamaţii	şi	sesizări	ale	unor	persoane	fizice	sau	juridice	sau	ca	urmare	a	unor	
informaţii	prezentate	de	massmedia,	fie	din	iniţiativa	conducerii	ANFP.
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Exemple de concluzii ale monitorizării, evaluării şi controlului efectelor implemen
tării legislaţiei, de către aNFp

Exemplul 1

Exemplul 2
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Exemplul 3

Exemplul 4
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 III.1.6. Gestiunea funcţiilor publice şi a corpului funcţionarilor publici

Începând	cu	anul	2002,	în	vederea	îndeplinirii	atribuţiei	de	

asigurare a evidenţei naţionale a funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici

Agenţia	Naţională	a	Funcţionarilor	Publici	a	creat	o	bază	de	date	cu	informaţii	referi
toare	 la	 structura	 funcţiilor	publice	 şi	 a	 corpului	 funcţionarilor	publici	din	România.	
Aplicaţia	a	fost	actualizată	succesiv,	pe	parcursul	anilor	20032007,	în	vederea	asigu
rării	compatibilităţii	acesteia	cu	prevederile	legale	în	vigoare.	Activităţile	de	gestiune	se	
realizează	atât	prin	raportare	la	activităţile	de	planificare	în	sistem	(ex.	planul	de	ocu
pare	a	funcţiilor	publice)	cât	şi	la	cele	de	coordonare	a	alocării	de	resurse	umane	în	do
meniul	 funcţiei	publice	 (ex.	activităţi	de	avizare	 şi	monitorizare	a	ocupării	 funcţiilor	
publice,	înregistrarea	datelor	privind	evoluţia	carierei	funcţionarilor	publici).

Exemple de indicatori urmăriţi de aNFp şi valori înregistrate în 2007
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CapItOlul IV. Direcţii de dezvoltare a sistemului 
de monitorizare şi evaluare a legislaţiei în domeniul 

funcţiei publice

Monitorizarea şi evaluarea legislaţiei în domeniul funcţiei publice urmăreşte doua 
dimensiuni cheie:

Conformitatea implementării prevederilor legale, la nivelul autorităţilor şi insti
tuţiilor publice

impactul reglementărilor asupra dezvoltării funcţiei publice

Aceste	dimensiuni	pot	fi	monitorizate	la	diverse	niveluri

GloBal
Monitorizarea implementării efectelor prevederilor legale în ansamblu

DoMENii CHEiE
Monitorizarea unor domenii de interes major întro anumită perioadă de timp

aCtE NorMatiVE CHEiE
Monitorizarea unor acte normative de interes major întro anumită perioadă de timp

GloBal
Monitorizarea implementării efectelor prevederilor legale în ansamblu

IV.1. posibile direcţii de dezvoltare a sistemului de indicatori de monito-
rizare generală a respectării prevederilor legale în domeniul func-
ţiei publice şi al funcţionarilor publici

a. indicatori vizând gradul de adresabilitate a funcţionarilor publici, instituţiilor 
şi autorităţilor publice, altor organisme, pe domeniile de interes prioritare în 
exercitarea atribuţiei de coordonare metodologică a legislaţiei în domeniul 
funcţiei publice:

Drepturile	funcţionarilor	publici	▪
Obligaţiile	funcţionarilor	publici	▪
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Cariera	fu	▪ ncţionarilor	publici

Răspunderea	funcţionarilor	publici	▪
Reorganizarea	activităţii	autorităţii	sau	instituţiei	publice	▪
Organizarea	concursurilor	pentru	ocuparea	funcţiilor	publice	▪
Solicitări	de	informaţii	de	interes	public	▪

B. indicatori privind urmărirea gradului de conformitate cu prevederile legale şi 
procedurile administrative:

Cu	privire	la	cariera	funcţionarilor	publici	▪
Cu	privire	la	organizarea	concursurilor	pentru	ocuparea	funcţiilor	publice	▪
Cu	privire	la	respectarea	normelor	de	conduită	profesională	şi	regimului	incom	▪
patibilităţilor

C. indicatori privind urmărirea efectelor descentralizării la nivelul capacităţii de 
gestionare a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante:

Capacitatea	de	gestionare	a	concursurilor	de	recrutare	pentru	funcţiile	publice		▪
vacante	prin	delegare	de	competenţă

Capacitatea	de	gestionare	a	concursurilor	de	recrutare	pentru	funcţiile	publice		▪
vacante	 în	 cadrul	 autorităţilor	 şi	 instituţiilor	 publice	 din	 administraţia	 publică	
locală

D. indicatori privind demersurile iniţiate în exercitarea atribuţiei de monitori
zare şi control de către agenţie şi rezultatul acestora:

Propuneri	privind	desfăşurarea	de	activităţi	de	control	▪
Propuneri	privind	exercitarea	tutelei	administrative	▪

E. indicatori privind impactul nerespectării legislaţiei asupra imaginii autorită
ţilor şi instituţiilor publice:

Incidenţa	cazurilor	care	au	manifestat	interes	pentru	opinia	publică	▪
Incidenţa	cazurilor	care	au	manifestat	interes	pentru	massmedia	▪

În	 vederea	 evaluării	 modului	 de	 implementare	 a	 legislaţiei	 în	 domeniul	 funcţiei	
publice	şi	al	funcţionarilor	publici,	se	vor	analiza	datele	obţinute,	din	punct	de	vedere	
cantitativ	 şi	 calitativ.	 Analiza	 vizează,	 urmăreşte	 şi	 evaluează	 cazurile	 principale	
sesizate,	care	au	identificat	probleme	în	implementarea	prevederilor	legale,	motivele	
gestionării	 necorespunzătoare	 pe	 anumite	 domenii	 şi	 identifică	 posibile	măsuri	 de	
corecţie	–	ex.	modifi	carea	unor	prevederi	legale,	dezvoltarea	sprijinului	metodologic	
acordat.
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DoMENii CHEiE
Monitorizarea unor domenii de interes major întro anumită perioadă de timp

IV.2. Rezultatul activităţii de monitorizare şi evaluare a implementării 
legislaţiei în domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici 
se regăseşte în Rapoartele periodice de monitorizare generală 
ale agenţiei Naţionale a Funcţionarilor publici

Agenţia	Naţională	a	Funcţionarilor	Publici	a	creat	şi	implementat	un	nou	sistem	de	mo
nitorizare	a	respectării	normelor	de	conduită,	a	standardelor	etice	şi	a	procedurilor	dis
ciplinare.	Acest	sistem	de	monitorizare	urmăreşte	obiectivele	descrise	mai	jos.

obiectiv general

Creşterea gradului de conformare la normele de conduită a funcţionarilor publici

obiective specifice

–	 evaluarea gradului de implementare a normelor de conduită şi procedurilor disci
plinare;

–	 creşterea gradului de cunoaştere şi înţelegere a normelor de conduită şi procedu
rilor disciplinare;

–	 formularea de concluzii privind respectarea normelor de conduită şi implemen tarea 
procedurilor disciplinare în sistemul funcţiei publice din România şi asigu rarea 
publicităţii acestora; concluziile sunt formulate urmare a analizei informa ţiilor ca
litative şi a datelor cantitative;

–	 creşterea eficienţei procedurilor disciplinare.

perioada monitorizată
Indicatorii	cantitativi şi calitativi	privind	respectarea	normelor	de	conduită	sunt	moni
torizaţi	trimestrial,	iar	indicatorii	privind	implementarea	procedurilor	disciplinare	sunt	
monitorizaţi	semestrial.

Exemplificativ,	în	continuare	sunt	prezentate	extrase	din	raportul	care	reflectă	situaţia	
în	perioada	1	ianuarie	2008	–	30	iunie	2008.

relevanţa raportării
Relevanţa	raportării	a	fost	măsurată	de	Agenţie	utilizând	patru	indicatori:

a.	 Gradul	de	respondenţă	–	calculat	ca	număr	de	autorităţi	şi	instituţii	publice	care	
au	transmis	rapoarte	validate	/	numărul	total	de	autorităţi	şi	instituţii	publice;

b.	 Gradul	de	acceptare	a	comunicării	electronice	–	număr	de	 rapoarte	primite	 în	
variantă	electronică	/	număr	total	de	rapoarte	primite	(electronic	+	hârtie);
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c.	 Gradul	de	relevanţă	a	raportării	–	calculat	ca	număr	de	funcţionari	publici	înca
draţi	în	autorităţile	şi	instituţiile	publice	care	au	transmis	rapoarte	valide	/	număr	
total	de	funcţionari	publici	(estimat	la	nivelul	ANFP);

d.	 Conformarea	autorităţilor	şi	instituţiilor	publice	la	prevederile	legale	a	care	au	
transmis	rapoarte	în	variantă	electronică	–	calculat	ca	numărul	de	rapoarte	vali
date	/	număr	total	de	rapoarte	primite	în	variantă	electronică.

interesul pentru raportare
Interesul	pentru	raportare	a	fost	măsurat	de	Agenţie	utilizând	3	indicatori:

a.	 Numărul	de	apeluri	telefonice	referitoare	la	procesul	de	raportare	gestionate	de	
ANFP	în	perioadele	de	primire	a	formatelor	standard	de	raportare;

b.	 Accesarea	portalului	Agenţiei;

c.	 Numărul	de	adrese	 scrise	 referitoare	 la	 raportare	primite	de	ANFP	 în	primele	
două	trimestre	ale	anului	2008.

activitatea de consiliere etică
Activitatea	de	consiliere	etică	a	fost	evaluată	pe	baza	următorilor	indicatori:

a.	 Nivelul	de	răspuns	al	consilierilor	etici,	calculat	ca	număr	de	funcţionari	cărora	
li	sa	acordat	consiliere	etică	/	număr	de	funcţionari	publici	care	au	solicitat	con
siliere	etică;

b.	 Principalele	probleme	care	au	constituit	obiectul	consilierii	etice,	evaluat	prin	
sintetizarea	 informaţiilor	privind	problemele	care	au	constituit	obiectul	 consi
lierii	etice	în	trimestrele	I	şi	II	ale	anului	2008;

c.	 Pregătirea	profesională	a	funcţionarilor	publici	desemnaţi	pentru	consiliere	etică	
şi	monitorizarea	respectării	normelor	de	conduită,	evaluată	pe	baza	cursurilor	de	
formare	profesională	urmate	de	aceştia;

d.	 Cele	mai	importante	cauze	ale	nerespectării	codului	de	conduită,	evaluat	prin	
sintetizarea	 informaţiilor	 privind	 cauzele	 nerespectării	 codului	 de	 conduită	
identificate	în	rapoartele	primite	de	ANFP	în	trimestrele	I	şi	II	ale	anului	2008	
şi	cele	mai	 frecvent	 întâlnite	consecinţe	ale	 încălcării	normelor	de	conduită,	
evaluat	prin	sintetizarea	informaţiilor	privind	consecinţele	încălcării	normelor	
de	conduită	identificate	în	rapoartele	primite	de	ANFP	în	trimestrele	I	şi	II	ale	
anului	2008;

e.	 Impactul	nerespectării	normelor	de	conduită,	evaluat	pe	baza	numărului	de	ca
zuri	care	au	prezentat	interes	pentru	opinia	publică,	a	situaţiilor	care	au	prezentat	
interes	pentru	opinia	publică	 şi	 a	motivelor	pentru	 care	 aceste	 situaţii	 au	 fost	
considerate	ca	prezentând	interes	pentru	opinia	publică;

f.	 Modalităţile	de	prevenire	şi	măsurilor	privind	reducerea	sau	eliminarea	cazurilor	
de	nerespectare	a	normelor	de	conduită	 la	nivelul	autorităţilor	sau	 instituţiilor	
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publice	evaluat	prin	sintetizarea	măsurilor	de	prevenire	şi	măsurilor	de	reducere	
care	au	fost	comunicate	în	rapoarte.

Capacitatea de sesizare
Capacitatea	de	sesizare	a	fost	evaluată	pe	baza	următorilor	indicatori:

a.	 Gradul	de	sesizare,	calculat	ca	număr	de	funcţionari	publici	ale	căror	fapte	au	
fost	 sesizate	comisiei	de	disciplină	 /	număr	de	 funcţionari	publici	 încadraţi	 în	
autorităţile	şi	instituţiile	publice	care	au	transmis	rapoarte;

b.	 Indicele	sesizărilor,	calculat	ca	număr	de	sesizări	adresate	comisiei	de	disciplină	
/	număr	de	funcţionari	publici	încadraţi	în	autorităţile	şi	instituţiile	publice	care	
au	transmis	rapoarte;

c.	 Categorii	de	persoane	care	 formulează	sesizări,	 evaluat	 în	 funcţie	de	calitatea	
persoanelor	care	formulează	sesizările	–	conducătorul	autorităţii	sau	instituţiei	
publice,	 conducătorul	 compartimentului	 în	 care	 este	 încadrat	 funcţionarul	 pu
blic,	funcţionarii	publici	sau	alte	categorii	de	personal	din	instituţie,	beneficiarii	
serviciului	public,	avertizorul	de	integritate,	calculat	ca	număr	de	sesizări	/	număr	
de	funcţionari	publici	încadraţi	în	autorităţile	şi	instituţiile	publice	care	au	transmis	
rapoarte;

d.	 Motivele	sesizărilor,	evaluat	ca	sinteză	a	principalelor	motive	care	au	stat	la	baza	
formulării	sesizărilor	adresate	comisiilor	de	disciplină

Finalizarea procedurilor disciplinare
Pentru	a	evalua	modul	în	care	a	avut	loc	finalizarea	procedurii	disciplinare,	au	fost	mă
suraţi	următorii	indicatori:

a.	 Propunerile	formulate	de	comisiile	de	disciplină,	calculat	ca	număr	de	clasări	ori	
sancţiuni	disciplinare	propuse	de	comisia	de	disciplină	 /	număr	de	funcţionari	
încadraţi	în	instituţiile	care	au	transmis	rapoarte	validate;

b.	 Obligaţii	neîndeplinite	de	 funcţionarii	publici,	evaluat	prin	sintetizarea	princi
palelor	norme	juridice	încălcate	de	funcţionarii	publici	şi	extragerea	obligaţiilor	
neîndeplinite;

c.	 Gradul	de	sancţionare,	calculat	ca	număr	de	sancţiuni	disciplinare	aplicate	/	număr	
de	funcţionari	încadraţi	în	autorităţile	şi	instituţiile	publice	care	au	transmis	ra
poarte	validate;

d.	 Motivele	aplicării	unei	sancţiuni	diferite,	evaluat	prin	sintetizarea	motivelor	in
vocate	în	vederea	aplicării	unei	sancţiuni	diferite;

e.	 Cazuri	în	care	au	fost	sesizate	organele	de	cercetare	penală,	calculat	ca	număr	de	
cazuri	în	care	au	fost	sesizate	organele	de	cercetare	penală	/	număr	de	funcţionari	
încadraţi	în	instituţiile	care	au	transmis	rapoarte	validate	şi	evaluat	în	funcţie	de	
frecvenţa	faptelor	sesizate	ca	infracţiuni.
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Exemple de analiză a datelor obţinute

Nivelul de răspuns al consilierilor etici

În	trimestrul	I	al	anului	2008	la	nivel	central,	conform	rapoartelor	comunicate	Agenţiei	
rezultă	că	nu	a	 fost	 solicitată	consiliere	etică.	La	nivelul	 instituţiilor	deconcentrate	–	
35	de	 funcţionari	publici	 (4	de	conducere	şi	31	de	execuţie)	au	solicitat	 şi	au	primit	
consiliere	etică	iar	la	nivel	local	49	de	funcţionari	publici	(7	de	conducere	şi	42	de	exe
cuţie)	au	solicitat	consiliere	etică,	numai	29	(4	de	conducere	şi	25	de	execuţie)	benefi
ciind	de	consiliere	etică.

În	trimestrul	al	IIlea	al	anului	2008	la	nivel	central	au	solicitat	consiliere	etică	3	funcţio
nari	publici,	la	nivelul	instituţiilor	deconcentrate	–	38	de	funcţionari	publici	(4	de	con
ducere	şi	34	de	execuţie)	au	solicitat	consiliere	etică,	fiind	consiliaţi	un	număr	de	74	de	
funcţionari	publici	(8	de	conducere	şi	66	de	execuţie).	La	nivel	local	au	fost	consiliaţi	
133	de	funcţionari	publici	(16	de	conducere	şi	117	de	execuţie)	au	solicitat	consiliere	
etică,	168	de	funcţionari	publici	(20	de	conducere	şi	148	de	execuţie)	primind	consiliere	
etică.	Faptul	că	numărul	funcţionarilor	publici	care	au	primit	consiliere	etică	este	mai	
mare	decât	numărul	funcţionarilor	publici	care	au	solicitat	consiliere	etică	se	datorează	
faptului	că	unele	persoane	desemnate	pentru	consiliere	etică	au	susţinut	sesiuni	de	in
formare	–	considerate	în	raport	ca	sesiuni	de	consiliere.

Astfel,	 nivelul	 de	 răspuns	 al	 consilierilor	 etici	 este	 subunitar	 în	 primul	 trimestru	 şi	
supraunitar	în	cel	deal	doilea	trimestru	al	anului	2008.

Analiza	celui	deal	doilea	trimestru	al	anului	2008	–	perioadă	considerată	mai	rele
vantă	–	se	constată	faptul	că	2.7‰	dintre	funcţionarii	publici	încadraţi	în	autorităţile	
şi	instituţiile	publice	care	au	transmis	rapoarte	valide	către	ANFP	au	solicitat	consi
liere	 etică,	 cifră	 ce	 urmează	 a	 fi	 comparată	 cu	 cele	 care	 vor	 fi	 raportate	 în	 viitor.	
Agenţia	nu	consideră	relevantă	compararea	între	primul	si	al	IIlea	trimestru,	având	în	
vedere	 faptul	 că	mulţi	 dintre	 funcţionarii	 publici	 cu	 atribuţii	 de	 consiliere	 etică	 şi	
	monitorizare	a	respectării	normelor	de	conduită	au	fost	numiţi	ulterior	apariţiei	Ordi
nului	 Preşedintelui	ANFP	 nr.	 4.500/2008	 (21.04.2008),	 adică	 după	 încheierea	 pri
mului	trimestru	al	anului.

principalele probleme care au constituit obiectul consilierii etice

Sintetizând	 informaţiile	 primite,	 se	 constată	 faptul	 că	 principalele	 probleme	 care	 au	
constituit	 obiectul	 consilierii	 etice	 în	 primele	 două	 trimestre	 ale	 anului	 2008	 au	 fost	
legate	de:

regimul	incompatibilităţilor	şi	al	conflictelor	de	interese	–	cu	cea	mai	mare	pon	▪
dere	în	rândul	dilemelor	etice,	de	multe	ori	cu	referire	punctuală	la	incompatibi
litatea	de	a	exercita	o	funcţie	publică	de	către	o	persoană	care	participă	la	cam
pania	electorală;

comportamentul	fu	▪ ncţionarilor	publici;
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oferir	▪ ea	unui	serviciu	public	de	calitate;

punctual,	consilierea	etică	a	acoperit	şi	situaţia	prezentării	la	serviciu	în	stare	de		▪
ebrietate	–	aspect	care	nu	are	o	pondere	semnificativă	în	tipologia	problemelor	
care	au	constituit	obiectul	consilierii	etice.

Cele mai importante cauze ale nerespectării codului de conduită şi cel mai frecvent 
întâlnite consecinţe ale încălcării normelor de conduită

În	general,	în	majoritatea	semnificativă	a	cazurilor	(peste	87%	din	numărul	rapoartelor	
care	au	menţionat	încălcări	ale	normelor	de	conduită)	cauzele	şi	consecinţele	nerespec
tării	Codului	de	conduită	al	funcţionarilor	publici	nu	au	fost	identificate	şi	comunicate	
în	rapoartele	transmise	de	funcţionarii	publici	cu	atribuţii	de	consiliere	etică	din	cadrul	
autorităţilor	şi	instituţiilor	publice.	

Printre	cauzele	care	au	 fost	comunicate	 în	 formatele	de	 raportare	sunt	 invocate	 frec
vent:

insuficienta	cunoaştere	şi	interpretarea	eronată	a	normelor	juridice;	▪
volumul	de	muncă	ridicat.	▪

În	unele	rapoarte,	la	rubrica	corespunzătoare	cauzelor	se	menţionează	ca	şi	cauze	ale	
nerespectării	normelor	de	conduită:	întrebuinţarea	de	expresii	jignitoare	la	serviciu,	pre
zentarea	la	serviciu	în	stare	de	ebrietate,	întârzieri	repetate	în	îndeplinirea	atribuţiilor	de	
serviciu.

Având	în	vedere	aceste	neconcordanţe	apărute	în	identificarea	cauzelor	şi	consecinţelor	
nerespectării	normelor	de	conduită,	ANFP	a	constatat	faptul	că	la	nivelul	autorităţilor	şi	
instituţiilor	publice	raportoare	sa	acordat	o	importanţă	diminuată	analizării	şi	individua
lizării	 cauzelor	 şi	 consecinţelor	 nerespectării	 normelor	 de	 conduită	 a	 funcţionarilor	
	publici.	

impactul nerespectării normelor de conduită

Întro	majoritate	care	determină	conturarea	unei	concluzii	certe	(peste	96%),	în	rapoar
tele	comunicate	nu	au	fost	precizate	aspecte	referitoare	la	evaluarea	impactului	neres
pectării	normelor	de	conduită	a	funcţionarilor	publici.	În	acest	context,	datele	furnizate	
de	autorităţile	şi	instituţiile	publice	nu	permit	formularea	nici	măcar	a	unor	concluzii	
exemplificative	pentru	măsurarea	acestui	indicator.

Modalităţile de prevenire şi măsurile privind reducerea sau eliminarea cazurilor 
de nerespectare a normelor de conduită la nivelul autorităţilor sau instituţiilor 
publice

Deşi	gradul	de	identificare	a	modalităţilor	de	prevenire	şi	a	măsurilor	privind	reducerea	
sau	eliminarea	cazurilor	de	nerespectare	a	normelor	de	conduită	la	nivelul	autorităţilor	
sau	instituţiilor	publice	este	redus,	o	sinteză	poate	fi	totuşi	formulată,	cu	menţiunea	că	
aceasta	nu	este	neapărat	reprezentativă	la	nivel	de	sistem:
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Modalităţi de prevenire 
a încălcării normelor de conduită 

în cadrul autorităţilor sau instituţiilor 
publice

Măsuri privind reducerea / eliminarea 
cazurilor de nerespectare a normelor 

de conduită la nivelul autorităţilor sau 
instituţiilor publice 

–	 acţiuni	 de	 conştientizare	 a	 funcţiona
rilor	publici	asupra	importanţei	respec
tării	normelor	de	conduită	şi	a	standar
delor	etice;

–	 aducerea	 la	 cunoştinţa	 funcţionarilor	
publici	 a	 normelor	 juridice	 noi	 de	 in
teres	 pentru	 domeniul	 de	 activitate	 în	
care	aceştia	îşi	desfăşoară	activitatea;

–	 organizarea	 unor	 discuţii	 pe	 teme	
etice;

–	 identificarea	activităţilor	cu	grad	sporit	
de	 risc	 şi	 implementarea	 unor	 măsuri	
ma	nageriale	(organizatorice)	menite	să	
le	gestioneze;

–	 asigurarea	 transparenţei	 atât	 a	 actului	
administrativ	cât	şi	a	deciziilor	luate	la	
nivelul	instituţiei;

–	 aducerea	 la	 cunoştinţa	 personalului	 a	
faptului	că	în	instituţie	a	fost	desemnat	
un	funcţionar	public	cu	atribuţii	de	con
siliere	 etică,	 a	 rolului	 său	 şi	modalită
ţilor	de	accesare;

–	 reglementarea	proceselor	care	au	loc	la	
nivelul	 instituţiei	 prin	 dezvoltarea	 de	
proceduri	interne.

–	 buna	 funcţionare	 a	 comisiei	 de	 disci
plină	şi	aplicarea	de	către	persoana	care	
are	 competenţa	 legală	 a	 sancţiunilor	
propuse;

–	 controlul	managerial	sporit	al	activităţii	
persoanelor	 care	 nu	 respectă	 normele	
de	conduită;

–	 control	managerial	sporit	al	proceselor	
în	cadrul	cărora	sunt	identificate	încăl
cări	ale	normelor	de	conduită;

–	 identificarea	 factorilor	 care	 au	 generat	
încălcări	 ale	 normelor	 de	 conduită	 şi	
implementarea	 de	măsuri	 care	 să	 con
ducă	la	eliminarea	acestor	factori.

Urmare	a	analizei	datelor	numerice	şi	informaţiilor	calitative	cuprinse	în	formatele	de	
raportare	sa	constatat	 faptul	că	există	relaţionare	cu	funcţionarii	publici	desemnaţi	
pentru	consiliere	etică	şi	monitorizarea	normelor	de	conduită,	 iar	sub	aspectul	evo
luţiei	dezirabile	gradul	de	relaţionare	ar	trebui	să	crească	–	ca	expresie	a	sporirii	aten
ţiei	acordate	standardelor	etice	în	cadrul	instituţiilor	publice.	Sub	alt	aspect,	poate	fi	
reţinută	 concluzia	 că,	 pe	 baza	 analizelor	 comparate,	 datele	 furnizate	 referitoare	 la	
problemele	etice	sesizate	se	coroborează	cu	cele	obţinute	de	Agenţie	prin	alte	metode	
de	 monitorizare	 (de	 exemplu,	 monitorizarea	 prin	 intermediul	 petiţiilor	 primite	 de	
ANFP).
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aCtE NorMatiVE CHEiE
Monitorizarea unor acte normative de interes major întro anumită perioadă de timp

În	această	secţiune	sunt	exemplificaţi	indicatori	care	urmăresc	

gradul	de	conformitate	în	aplicarea	prevederilor	legale		▪
efectele	aplicării	acestor	prevederi,	pentru	a	putea	evalua	gradul	de	atingere	a		▪
obiectivelor	specifice	şi	generale	ale	actului	normativ

Finalitatea	monitorizării	şi	evaluării	poate	fi	descrisă	astfel:

IV.3. posibili indicatori de monitorizare şi evaluare a modului de 
implementare a unor acte normative

HotĂrÂrEa GuVErNului Nr. 833/2007 privind normele de organi
zare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective

indicatori cantitativi prioritari Valori tintă Surse

Comisia paritară constituita prin act 
administrativ (DA/NU)

conform unui grafic prestabilit Format raportare

Frecvenţa întrunirilor comisiei 
paritare

pot fi stabilite valori ţintă 
agreate ca fiind dezirabile 

Format raportare

Problematici vizate în întruniri identificare problematici/ 
soluţionare conformă

Format raportare

Număr de avize emise raportat la 
perioada monitorizată/evaluată

implicare activă comisie Format raportare

Existenţa acordurilor colective 
încheiate (DA/NU)

DA – din numărul total de 
raportări

Format raportare

Desemnarea membrilor în comisia 
paritară – organizaţia sindicală 
reprezentativă, ori votul majorităţii 
funcţionarilor publici

Relevare grad de interes al 
funcţionarilor publici de a 
adera la sindicatele 
reprezentative ale acestora

Format raportare
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indicatori calitativi Surse

Tip avize consultative emise 
Formate de raportare
Analiză internă
Studiu anual pe un esantion 
reprezentativ prin:
– chestionare
– interviuri
– documente relevante

Calitatea părţilor la negocierea acordurilor colective

Calitatea persoanei care convoaca intrunirile comisiei

Incidenţa cazurilor de modificare a acordurilor colective

Tip avize emise în urma participării la negocierea acordului co
lectiv, premergătoare încehierii acordului colectiv

Impactul asupra organizatiei 

HotĂrÂrEa GuVErNului Nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor 
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici 

Secţiunea Generală – organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici in 
cadrul autoritatilor si institutiilor publice

indicatori Valori tintă Surse

Număr de solicitari de sprijin meto
dologic

Reducerea numărului de solici
tari conform unui grafic

Petitii

Număr de sesizari formulate Reducerea nr de sesizari cu ace
laşi obiect, cu x %

Petitii

Durata medie pe post a funcţiona
rilor publici

Creşterea duratei de la x la y Analiză internă/ 
Studiu pe eşantion 
reprezentativ

Fluctuatia de personal Dezirabil descrescător cu x% Analiză internă / 
Studiu pe eşantion 
reprezentativ

Gradul de transparenta a sistemelor 
de recrutare si promovare

Creşterea diseminării informa
ţiilor către persoanele intere
sate

Analiză internă / 
Studiu pe eşantion 
reprezentativ

Echilibrul stabilit între ocuparea 
prin recrutare si promovare faţă de 
restul modalităţilor de ocupare

Creşterea sau scăderea procen
tuală pe tip ocupare

Analiză internă / 
Studiu pe eşantion 
reprezentativ
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organizarea si desfasurarea concursurilor de recrutare

indicatori Valori tintă Surse

Număr de solicitari de sprijin meto
dologic

Reducerea numărului de solici
tari conform unui grafic

Petitii

Procent contestatii din total candi
daţi participanţi la concurs

Implementare corectă a proce
durii

Analiză internă/ 
Raport ANFP

Procent număr posturi alocat con
cursurilor de recrutare din număr 
total posturi vacante

Elaborare coerentă a politicilor 
şi înstrumentele interne de ges
tiune şi planificare a resurselor 
umane

Analiză internă/
Raport ANFP

Procent ocupare posturi din total 
posturi pentru care sa organizat 
concurs

100% Analiză internă/ 
Raport ANFP

Aviz/desemnare reprezentant ANFP
Tip de aviz acordat – favorabil / favo
rabil cu observaţii / nefavorabil
Dispunere amânare/suspendare

Acordare aviz favorabil de la 
prima solicitare
Eliminare neconformităţi

Analiză internă/ 
Raport ANFP

organizare perioada de stagiu debutanti

indicatori Valori tintă Surse

Număr de debutanţi definitivaţi în 
funcţie publică din total debutanţi 

100% Analiză internă/ 
Raport ANFP

Evaluarea performantelor profesionale individuale

indicatori Valori tintă Surse

Pondere/total evaluări:
– diferenţe opinie evaluat/eva luator
– raport modificat prin decizie con

trasemnatar
– raport contestat la conducător

Reducere neconformităţi – eva
luare obiectivă

Analiză internă/
Raport ANFP

Procent de atingere a obiectivelor 
anuale

Conform planului Analiză internă

Grad de indeplinire a criteriilor de 
performanta

Identificare necesităţi de dezvol
tare profesională

Analiză internă
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promovarea	

indicatori Valori tintă Surse

Procent contestatii din total candidaţi 
participanţi la concursuri

Implementare corectă a proce
durii

Petiţii/ 
Analiză internă/
Raport ANFP

Număr de funcţii publice prevă zute pentru 
promovare in planul de ocupare (% total 
funcţii publice)

Raport just al distribuirii pe 
grade profesionale a funcţiilor 
publice

Analiză internă/
Raport ANFP

Număr de candidaţi/ număr total funcţii 
alocate promovării/ număr promovări

Creşterea numărului de promo
vări

Analiză internă/
Raport ANFP

HotĂrÂrEa GuVErNului Nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor 
privind formarea profesională a funcţionarilor publici 

indicatori Valori tintă Surse

Număr de solicitari de sprijin metodo
logic

Reducerea numărului de solici
tari conform unui grafic

Petitii

Număr de sesizari formulate Reducerea nr de sesizari cu 
acelaşi obiect, cu x %

Petitii

Buget alocat pentru formare profesio
nală la nivelul autorităţilor şi institu
ţiilor publice

Existenţă buget Analiză internă/ 
Raport ANFP

Plan anual de formare profesională ni
velul autorităţilor şi instituţiilor publice

Existenţă plan Analiză internă/ 
Raport ANFP

Nr funcţionarilor publici din cadrul au
torităţii sau instituţiei publice care au 
participat la programe de perfecţionare 
profesională, conform planificării, pe 
categorii de funcţionari publici

Participare conform planului 
anual de perfecţionare profesio
nală

Analiză internă/ 
Raport ANFP

indicatori calitativi Surse

Tipurile de formare profesională de care au beneficiat funcţio
narii publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice

Raport anual al autorită
ţilor şi instituţiilor publice 
privind formarea profesio
nală a funcţionarilor pu
blici

Studiu anual pe un esan
tion reprezentativ prin ana
liza rapoartelor anuale

Modalitatea de realizare a formării profesionale

Gradul de corelare dintre planificarea aprobată, măsurile 
efectiv implementate şi rezultatele obţinute

Propuneri de îmbunătăţire a sistemului de formare profesio
nală a funcţionarilor publici, din partea autorităţilor şi institu
ţiilor publice
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CapItOlul V. Organizarea şi executarea activităţii 
de control a aplicării legislaţiei privind funcţia publică şi 

funcţionarii publici

V.1. Cui se adresează acest capitol?
Acest	capitol	al	Ghidului	a	fost	conceput	pentru	a	prezenta	metodologia	de	control	uti
lizată	de	către	structura	de	control	din	cadrul	Agenţiei	Naţionale	a	Funcţionarilor	Publici	
(denumită	generic	Agenţia),	întro	formă	uşor	de	înţeles,	către	funcţionarii	publici	din	
instituţiile	şi	autorităţile	publice	care	care	au	ca	atribuţii,	între	altele,	elemente	de	mana
gement	al	resurselor	umane	aplicate	la	funcţia	publică.	

Acest	capitol	cuprinde	un	ansamblu	de	reguli	care	prezintă:

tipurile	de	activităţi	de	control	executate	de	structura	de	control	din	cadrul	Agenţiei	▪
scopul	şi	tematica	generală	a	controlului,		▪
modul	de	executare	a	controlului,		▪
documentele	in	care	se	concretizează	activităţile	de	control	şi	măsurile,	acţiunile		▪
corective,	 recomandările,	 îndrumările	 de	 specialitate	 şi	 punctele	 de	 vedere	
propuse	 de	 personalul	 cu	 atribuţii	 de	 control	 în	 urma	 efectuării	 activităţii	 de	
control.

modul	de	selectare	a	autorităţilor	sau	instituţiilor	publice	controlate,		▪
pregătirea,	efectuarea,	valorificarea	şi	monitorizarea	activităţii	de	control	▪
limitele	controlului.	▪

V.2. temeiul legal al activităţii de control
Metodologia	privind	organizarea	si	executarea	activitatii	de	control	executată	de	către	
structura	de	control	din	cadrul	Agentiei	Nationale	a	Functionarilor	Publici,	numită	in	
continuare	Metodologia,	este	elaborată	în	conformitate	cu	prevederile	Legii	nr.	188/1999	
(art.	22	alin.	(1)	lit.	c)	şi	l)	privind	Statutul	funcţionarilor	publici,	republicată,	cu	dispo
ziţiile	cuprinse	in	actele	normative	de	înfiinţare,	organizare	si	funcţionare	ale	autorita
ţilor	publice	autonome,	ale	autoritaţilor	si	instituţiilor	publice	din	administraţia	centrală	
si	locală,	ale	Hotărârii	Guvernului	nr.	1000/2006	(art.	7)	pentru	aprobarea	Regulamen
tului	de	organizare	şi	funcţionare	a	Agenţiei	Naţionale	a	Funcţionarilor	Publici,	cu	mo
dificări,	 ale	Ordinului	Ministrului	 internelor	 si	 reformei	 administrative	 nr.	 318/2007	
privind	organizarea	si	executarea	inspecţiilor	si	controalelor	in	Ministerul	Internelor	si	
Reformei	Administrative	si	ale	Regulamentului	de	organizare	si	funcţionare	a	Agenţiei	
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Naţionale	a	Funcţionarilor	Publici	aprobat	prin	Ordinul	preşedintelui	Agenţiei	Naţionale	
a	Funcţionarilor	Publici	nr.	4352/16.04.2008.

V.3. Scurtă prezentare a activităţii de control a aNFp
Încă	din	cele	mai	vechi	timpuri	controlul	a	apărut	ca	o	necesitate	firească	de	îmbunătă
ţire	a	mecanismelor	de	funcţionare	ale	statului	şi	de	confirmare	„in	concreto“	a	rolului	
coercitiv	etatic.	Însă	controlul	ca	funcţiune	sa	dovedit	necesar	nu	numai	la	nivel	pur	
administrativ,	el	regăsinduse	cu	aceeaşi	esenţialitate	în	actul	managerial	privat.

Mecanismele	controlului	sau	dezvoltat	şi	se	dezvoltă	în	mod	continuu	atât	în	spaţiul	
public	cât	şi	în	cel	privat,	existând	în	acelaşi	timp	o	întrepătrundere	benefică	între	cele	
două	medii	care	duce	la	perfecţionarea	permanentă	a	controlului.

Iniţial	controlul	a	avut	un	 rol	 strict	conformativ,	urmărinduse	 respectarea	 legalităţii,	
regulii,	de	către	subiecţii	controlaţi	şi	aplicarea	măsurilor	care	se	impun	pentru	intrarea	
în	legalitate,	în	conformitate.	Teoria	controlului	a	căpătat	însă	noi	aplicaţii	şi	îmbunătă
ţiri	o	dată	cu	lărgirea	sferei	sale	de	aplicare	prin	ideea	de	eficientizare	a	activităţii,	care	
nu	ar	 fi	 fost	posibilă	 fără	 îndrumarea	metodologică	de	 specialitate.	Tocmai	de	aceea	
vorbim	astăzi	despre	control	ca	despre	un	fenomen	complex	care	se	doreşte	a	fi,	nu	doar	
conformativ	şi	coercitiv,	ci	şi	factor	de	eficientizare.

Controlul	exercitat	de	către	Agenţia	Naţională	a	Funcţionarilor	Publici	este	un	control	
administrativ	de	specialitate,	care	îmbină	cu	eficacitate	elementele	tradiţionale	şi	mo
derne	existente	în	teoria	controlului.

Încă	de	la	început	activitatea	de	control	a	fost	îmbinată	cu	îndrumarea	metodologică,	
ceea	ce	a	făcut	ca	funcţionarii	publici	care	îşi	desfăşurau	activitatea	în	cadrul	acestui	
compartiment	să	contribuie	eficient	nu	doar	la	stoparea	şi	îndreptarea	unor	practici	în	
administraţie,	ci	şi	la	o	îmbunătăţire	a	fundamentării	actului	decizional,	bazată	pe	apli
carea	unitară	a	normelor	de	drept	existente.	Astfel,	ordinele	de	constituire	a	echipelor	de	
control	au	cuprins	ca	temei	juridic	atât	activitatea	fundamentală	de	control	cât	şi	îndru
marea	metodologică	(art.	20	alin.	(1)	lit.	c)	şi	l)	din	Legea	nr.	188/1999	privind	Statutul	
funcţionarilor	publici).

V.4. Scopul activităţii de control
Scopul	activităţii	de	control	constă	în:

a.	 evidenţierea	şi	aducerea	la	cunosţinta	autorităţii	sau	instituţiei	publice	controlate	
a	abaterilor	şi	încălcărilor	legislaţiei	din	domeniul	funcţiei	publice	şi	al	funcţio
narilor	publici;

b.	 determinarea	 autoritătilor	 sau	 instituţiilor	 publice	 controlate	 să	 îşi	 însuşeasca	
şi	 să	 respecte	normele	 legale	 în	domeniul	 funcţiei	 publice	 şi	 al	 funcţionarilor	
publici;
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c.	 cunoaşterea	dinamicii	şi	a	gradului	de	repetatibilitate	al	aceloraşi	fapte	care	con
travin	normelor	legale,	în	vederea	stabilirii	periodicităţii	executării	activităţii	de	
control	la	autorităţi	sau	instituţii	publice	pentru	înlăturarea	deficienţelor	şi	limi
tarea	efectelor	negative;

d.	 dispunerea	implementării,	de	catre	autorităţile	sau	instituţiile	publice	controlate,	
a	cerinţelor	rezultate	în	urma	executării	activităţii	de	control,	în	vederea	restabi
lirii	legalităţii,	a	evaluării	impactului	şi	a	eficienţei	executării	unor	activităţi	de	
control	anterioare;

e.	 conştientizarea	autorităţilor	sau	instituţiilor	publice	controlate	prin	prezentarea	
riscurilor	rezultate	din	nerespectarea	prevederilor	care	decurg	din	reglementările	
aplicabile	domeniului	funcţiei	publice	şi	al	funcţionarilor	publici	şi	a	avantajelor	
posibile	determinate	de	conformitatea	cu	legislaţia	din	domeniu.

V.5. tipurile de control
Agenţia	organizează	şi	execută	urmatoarele	tipuri	de	activităţi	de	control:

activitatea de control de fond	este	activitatea	de	control	programat,	cu	obiective	cu	o	
sferă largă de cuprindere	expres	stabilite	si	cu	o	durată	determinată,	menită	să	asigure	
verificarea	aplicării	şi	respectării	legislaţiei	din	domeniul	funcţiei	publice	şi	al	funcţio
narilor	publici,	de	către	autorităţi	si	instituţii	publice	autonome	şi	autorităţi	si	instituţii	
publice	ale	administraţiei	publice	centrale	şi	locale.

Autorităţile	sau	instituţiile	publice	controlate	vor	fi	anunţate	printro	notificare	scrisă	
cu	privire	la	activitatea	de	control	de	fond	ce	urmează	a	fi	întreprinsă,	cu	cel	putin	15	zile	
calendaristice	înainte	de	efectuarea	acesteia.	Conducătorilor	autorităţilor	sau	instituţiilor	
publice	controlate	le	vor	fi	aduse	la	cunostintă	perioada	supusă	activitatii	de	control,	
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planul	de	control	precum	şi	perioada	în	care	se	va	desfăşura	activitatea	de	control	şi	li	
se	va	solicita	desemnarea	unor	reprezentanţi	care	să	raspundă	solicitărilor	echipei	de	
control.

activitatea de control tematic	constă	in	verificarea,	limitată în timp şi sub raportul 
sferei de cuprindere,	a	unei	autorităţi	sau	instituţii	publice	în	ceea	ce	priveşte	aplicarea	
sau	 respectarea	 legislaţiei	 din	 domeniul	 funcţiei	 publice	 şi	 al	 funcţionarilor	 publici.	
Activitatea	de	control	tematic	este	o	activitate	neplanificată	şi	este,	de	regulă,	o	acti
vitate	inopinată.

activitatea de control,	indiferent	de	scopul,	de	obiectivele	stabilite	şi	de	tipul	de	acti
vitate	de	control	preconizată,	este supusă unor condiţionări şi limitări,	determinate,	
in	principal,	de:

a)	 competenţele	 stabilite	 prin	 actele	 normative	 de	 organizare	 şi	 funcţionare	 ale	
Agenţiei;

b)	 individualizarea	ordinului	 de	 control	 si	 a	 planului	 de	 control,	 în	 sensul	 că	un	
ordin	de	control	şi	un	plan	de	control	sunt	valabile	numai	pentru	activitatea	de	
control	propusă	a	se	efectua;

c)	 obligativitatea	respectării	principiilor	ingerinţei	minime	în	activitatea	autorităţii	
sau	instituţiei	publice	controlate,	a	prezumţiei	de	nevinovăţie	a	personalului	care	
activează	în	cadrul	acestora	şi	a	respectării	demnităţii	umane;

d)	 modul	de	organizare	şi	funcţionare	a	autorităţii	sau	instituţiei	publice	controlate,	
asa	cum	rezultă	din	actele	normative	in	vigoare.

obiectul activitaţii de control este acela de a: 

a)	 verifica,	controla,	îndruma	si	monitoriza	aplicarea	legislaţiei	privind	funcţia	publică	
şi	funcţionarii	publici,	precum	si	respectarea	principiilor	care	stau	la	baza	exerci
tarii	funcţiei	publice

b)	 verifica,	controla,	indruma	si	monitoriza	respectarea	de	către	conducătorii	autori
ţatilor	 şi	 instituţiilor	 publice	 a	 drepturilor	 legale	 cuvenite	 funcţionarilor	 publici,	
precum	şi	aplicarea	măsurilor	privind	respectarea	egalitaţii	de	şanse	si	tratament	in	
domeniul	relaţiilor	de	serviciu

c)	 verifica,	controla,	indruma	si	monitoriza	aplicarea	si	respectarea	prevederilor	legale	
privind	normele	de	conduită	ale	funcţionarilor	publici,	organizarea	si	funcţionarea	
comisiilor	 paritare	 şi	 ale	 comisiilor	 de	 disciplină,	 organizarea	 şi	 desfăsurarea	
	concursurilor,	organizarea	perioadei	de	stagiu,	evaluarea	performanţelor	profesio
nale	ale	funcţionarilor	publici

d)	 determina	exercitarea	legitimităţii	procesuale	active	–	art.	22	alin.	(3)	din	Legea	nr.	
188/1999	(Statutul	funcţionarilor	publici)
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V.6. principiile care stau la baza activităţii de control
principii …ce inseamnă… …adică…

principiul 
legalităţii

conform	căruia	toate	activitaţile	specifice	
controlului	se	vor	desfăşura	cu	respectarea	
prevederilor	Constituţiei	 şi	 ale	 legislaţiei	
în	materie.

controlul	nu	 trebuie	 să	depăşească	
limitele	legale.

principiul 
oficialităţii

care	impune	ca	orice	activitate	de	verificare	
sau	control	să	se	execute	în	 temeiul	unei	
imputerniciri	exprese.

împuternicirea	 este	 dată	 prin	 or
dinul	de	control	emis	de	preşedin
tele	Agenţiei,	iar	limitele	şi	scopul	
controlului	se	regăsesc	în	tematica	
de	control	anexată	ordinului.

principiul 
eficacităţii 

care	se	referă	la	oportunitatea	si	finalitatea	
activităţii	 de	 control,	 în	 scopul	 obţinerii	
rezultatelor	scontate.

Prin	 îndrumarea	 metodologică	 se	
previne	 pe	 viitor	 interpretarea	 ero
nată	a	legii,	iar	prin	măsurile	dispuse	
se	înlătură	deficienţele	constatate

principiul 
eficienţei

care	are	în	vedere	maximizarea	rezultate
lor	activitătii	de	control	în	raport	cu	resur
sele	utilizate:	umane,	financiare,	de	timp.

Prin	elaborarea	planului	de	control	
sunt	identificate	priorităţile	şi	situa
ţiile	care	presupun	executarea	con
comitentă	a	acţiunilor	de	control

principiul 
controlului 
preventiv

care	presupune	prevederea	şi	identificarea	
posibilelor	erori	şi	încălcări	ale	legislaţiei	
in	materie,	în	scopul	prevenirii	acestora	pe	
intreg	parcursul	desfăsurării	procesului	de	
management	al	funcţiei	publice	şi	al	func
ţionarilor	publici

Este	cazul	controalelor	de	fond	care	
au	tocmai	acest	scop	preventiv	care	
se	realizează	prin	funcţia	de	îndru
mare	metodologică

principiul 
viziunii 
unitare

care	spune	că	activitatea	de	control	trebuie	
să	aibă	la	bază	o	viziune	unitară	a	proble
maticii	şi	a	soluţiilor	adoptate	în	vederea	
respectării	 legislaţiei	 din	 domeniul	 func
ţiei	publice	şi	al	funcţionarilor	publici.

Presupune	interpretarea	sistemică	a	
actelor	administrative	prin	raportare	
la	întregul	cadru	normativ.

principiul 
coordonării 
si cooperării 
unitare

structura	de	control	coordonează	toate	ac
tivităţile	de	control	ale	Agenţiei	si	coope
rează	 cu	 alte	 structuri	 implicate	 (ex.	
MIRA)	în	monitorizarea	si	controlul	res
pectării	 legislaţiei	 din	 domeniul	 funcţiei	
publice	şi	al	funcţionarilor	publici.

Spre	exemplu,	în	speţe	de	o	anumită	
complexitate,	este	necesară	consti
tuirea	unor	echipe	mixte	de	control	
(ex.	Agenţie	–	MIRA)

principiul 
continuitătii

conform	căruia	activitatea	de	control	tre
buie	să	aibă	un	caracter	permanent.

principiul 
transparenţei

care	 impune	aducerii	 la	cunostinţa	opiniei	
publice	 datele	 de	 interes	 public,	 aşa	 cum	
sunt	definite	acestea	de	legislaţia	în	vigoare,	
care	rezultă	în	urma	activitaţii	de	control.

Spre	exemplu,	rapoartele	de	control	
sunt	publicate	pe	siteul	Agenţiei

principiul res
pectării dem
nitaţii umane

care	presupune	ca	în	exercitarea	activitătii	
de	control	să	fie	respectate	toate	drepturile	
şi	demnitatea	persoanelor	controlate.
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V.7. Definiţii
În	contextul	acestui	Ghid,	următorii	termeni	se	definesc	astfel	(ordine	alfabetică):

abaterile

nerespectarea	în	totalitate	(parţială),	de	către	autoritatea	sau	instituţia	publică	controlată,	
a	prevederilor	legale	privind	acte	şi	activităţi	administrative	din	domeniul	funcţiei	pu
blice	şi	al	funcţionarilor	publici;

activitatea de control

activitatea	de	control	in	domeniul	funcţiei	publice	si	al	funcţionarilor	publici	executată	
de	către	structura	de	control	din	cadrul	Agentiei,	activitate	complexă	desfasurată	in	con
diţiile	 legii	 si	 ale	prezentei	metodologii,	numită	 in	 continuare	activitatea de control:	
activitatea	de	control	administrativ,	nejurisdicţional,	intern	sau	extern,	anterior	sau	pos
terior,	de	specialitate,	de	fond	sau	tematic,	activitate	complexă	prin	care	se	verifică	şi	se	
controlează	respectarea	legalităţii	în	domeniul	funcţiei	publice,	se	elaborează	puncte	de	
vedere	şi	recomandări,	se	dau	îndrumari	de	specialitate,	se	cer	pentru	a	se	adopta	acţiuni	
corective	şi	măsuri	şi	se	monitorizează	punerea	acestora	in	aplicare,	atât	pentru	asigu
rarea	legalităţii	cât	si	pentru	obţinerea	unui	management	optim	pentru	funcţiile	publice	
şi	funcţionarii	publici	din	cadrul	autorităţilor	sau	instituţiilor	publice;

acţiunile corective

totalitatea	operaţiunilor	administrative	pe	care	trebuie	să	le	intreprindă	autorităţile	sau	
instituţiile	publice	pentru	îndreptarea	unor	situaţii	de	fapt	sau	de	drept	in	scopul	confor
mării	principiului	legalităţii;

Concluziile

exprimarea	succintă	a	implicaţiilor	uneia	sau	mai	multor	constatări,	încadrate	în	preve
derile	legale	în	vigoare	de	către	echipa	de	control,	rezultate	în	urma	desfăsurării	activi
tăţii	de	control	la	autoritatea	sau	instituţia	publică	controlată;

Constatările

situaţiile	de	fapt	sesizate	şi	formulate	de	o	echipă	de	control,	în	urma	efectuării	activi
taţii	de	control,	la	autoritatea	sau	instituţia	publică	controlată,	in	domeniul	funcţiei	pu
blice	si	al	funcţionarilor	publici;

Controlul administrativ

controlul	exercitat	de	administraţie	asupra	ei	insăşi;

Controlul anterior

controlul	care	precede	intrarea	în	vigoare	a	deciziilor	administrative;	acest	tip	de	control	
poate	fi	exercitat	prin	punctele	de	vedere,	recomandările	şi	îndrumările	de	specialitate	
cuprinse	în	raportul	de	control;
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Controlul de fond

activitatea	de	control	planificată,	desfăşurată	în	conformitate	cu	Planul	unic	de	control	
anual,	elaborat	de	către	structura	de	control	a	Agenţiei	şi	aprobat	de	către	preşedintele	
Agenţiei,	prin	care	se	verifică	si	se	controlează	respectarea	legislaţiei	privind	functia	
publică	în	ansamblul	ei	sau	pe	segmente	bine	determinate;

Controlul de specialitate

controlul	 exercitat	de	 autorităţile	 administrative	 cu	 atribuţii	 de	 coordonare	 şi	 control	
întrun	sector	determinat	de	activitate,	în	cazurile	şi	în	condiţiile	prevăzute	de	lege;

Controlul intern

controlul	 realizat	 de	 catre	 comparimentul	 de	 control	 în	 cadrul	 propriei	 autorităţi	 sau	
	instiţutii	publice;

Controlul extern

controlul	exercitat	de	către	autoritaţi	administrative	sau	structuri	specializate	din	afara	
autorităţii	sau	instituţiei	publice	controlate;

Controlul nejurisdicţional

controlul	de	natură	necontencioasă;	

Controlul posterior

controlul	care	intervine	atunci	cand	deciziile	administrative	au	intrat	în	vigoare;	

Controlul tematic

activitatea	de	control	neplanificată,	 care	 se	execută,	de	 regulă,	 inopinat,	prin	care	 se	
verifică	şi	se	controlează	respectarea	legislaţiei	privind	funcţia	publică	şi	funcţionarii	în	
anumite	cazuri	bine	determinate	rezultate	din	sesizări,	petiţii,	reclamaţii,	etc.	înaintate	
Agenţiei	de	către	persoane	fizice	sau	juridice,	la	solicitarea	preşedintelui	Agenţiei	sau	în	
urma	apariţiei	unor	informaţii	in	massmedia;	

Echipa de control

persoanele	împuternicite	prin	ordin	de	către	preşedintele	Agenţiei	pentru	a	executa	acti
vitatea	de	control,	formată	din	funcţionari	publici	din	structura	de	control,	la	care	pot	fi	
cooptaţi	experţi	din	alte	structuri	ale	Agenţiei;

Fişa martor

documentul	formalizat	care	cuprinde	cele	mai	importante	date	cu	privire	la	obiectivele	
verificate	de	echipa	de	control;
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Încălcările

nerespectarea	în	integralitate	(totală),	de	către	autoritatea	sau	instituţia	publică	contro
lată,	a	prevederilor	legale	privind	acte	şi	activităţi	administrative	din	domeniul	funcţiei	
publice	şi	al	funcţionarilor	publici;	

Îndrumările de specialitate

componente	ale	 activităţii	de	control,	 fiind	exercitate	 în	momentul	 realizării	deciziei	
administrative,	cu	scopul	orientării	 şi	 favorizării	execuţiei	prin	crearea	şi	menţinerea	
unui	cadru	organizatoric	adecvat	acestui	scop;	

Măsurile

acţiunile	pe	care	trebuie	să	le	intreprindă	autorităţile	sau	instituţiile	publice,	de	regulă	în	
regim	de	urgenţă	sau	întrun	anumit	termen,	pentru	remedierea	încălcărilor	şi	abaterilor	
constatate	în	raportul	de	control;	

Nota de constatare

documentul	 încheiat	 în	 formă	 scrisă	 de	 către	membrii	 echipei	 de	 control	 din	 partea	
Agenţiei	şi	conducătorul	sau	reprezentantul	autorităţii	sau	instituţiei	publice	controlate,	
în	care	se	consemnează	in	principal	documentele	şi	înscrisurilor	analizate	şi	constatările	
(rezultatele	preliminarii	ale	activităţii	de	control),	dacă	este	cazul;

Nota de relaţii

documentul	prin	care	se	solicită	de	la	o	persoană	informaţii	privind	aspecte	constatate	
de	echipa	de	control	sau	informaţii	necesare	formulării	unor	constatări	pertinente;	este	
utilizată	atunci	când	persoana	careia	i	se	solicită	are	atribuţii	legate	de	obiectivele	acti
vităţii	de	control;

Nota de solicitări

documentul	prin	care	echipa	de	control	se	adresează	autorităţii	sau	instituţiei	publice	
controlate	în	vederea	obţinerii	unor	documente,	înscrisuri	sau	informaţii	necesare		pentru	
efectuarea	 activităţii	 de	 control,	 conform	 prevederilor	 legale	 în	 vigoare;	 este	 proba	
	necesară	în	cazul	în	care	autoritatea	sau	instituţia	publică	controlată	refuză	să	pună	la	
dispoziţia	echipei	de	control	documentele	solicitate	sau	să	asigure	condiţii	pentru	exe
cutarea	activităţii	de	control;

ordinul de control

actul	 administrativ	 cu	 caracter	 individual	 elaborat	 de	 structura	de	 control	 şi	 emis	de	
către	preşedintele	Agenţiei,	act	care	reprezintă	împuternicirea	dată	membrilor	echipei	de	
control	pentru	a	executa	o	activitate	de	control	la	autorităţile	şi	instituţiile	publice	stabi
lite	prin	lege,	în	care	se	precizează:

temeiul	legal	al	executării	activităţii	de	control,	▪
autoritatea	sau	instituţia	publică	controlată,	▪
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planul	▪ 	de	control,	care	defineşte	tematica	urmărită	de	echipa	de	control
echipa	de	control,	▪
şeful	echipei	de	control.	▪

planul unic de control anual

documentul	elaborat	de	structura	de	control	şi	aprobat	de	preşedintele	Agenţiei	în	baza	
căruia	se	desfăşoară	activitatea	de	control	de	fond.	Documentul	stabileşte:

autorităţile	şi	instituţiile	publice	la	care	se	va	executa	activitatea	de	control	de	fond,		▪
echipa	de	control,		▪
perioada	în	care	se	desfăsoară	activitatea	de	control;	▪

planul de control

documentul	elaborat	în	formă	scrisă	de	către	echipa	de	control	şi	aprobat	de	preşedin	tele	
Agenţiei,	în	care	se	consemnează	în	principal:	

scopul	si	obiectivele	principalele	ale	activitaţii	de	control,	▪
data	debutului	activităţii	de	control,	▪
durata	efectuării	activităţii	de	control;	▪

punctele de vedere

interpretări,	de	către	echipa	de	control,	ale	diferitelor	prevederi	ale	actelor	normative	cu	
referire	la	o	anumită	speţă,	care	respectă	principiul	impartialităţii	(aplicarea	aceloraşi	
soluţii	în	situaţii	similare	sau	identice);

raportul de control

documentul	elaborat	în	formă	scrisă	de	către	echipa	de	control	şi	aprobat	de	preşedin	tele	
Agenţiei,	 care	 reprezintă	 finalizarea	 efectuării	 activităţii	 de	 control	 şi	 care	 cuprinde	
	abaterile	sau	încălcările	reglementărilor	privind	funcţia	publică	şi	funcţionarii	publici	
bazate	pe	verificările,	constatările	si	concluziile	degajate	în	urma	efectuării	activitătii	de	
control	şi	corelativ,	măsurile,	acţiunile	corective,	recomandările,	îndrumările	de	specia
litate	sau	punctele	de	vedere,	numite	şi	cerinţele	Raportului	de	control,	necesare	a	 fi	
implementate	de	către	autoritatea	sau	instituţia	publică	controlată,	atât	pentru	intrarea	în	
legalitate	cât	şi	pentru	obţinerea	unei	activităţi	optime	în	domeniul	funcţiei	publice	şi	al	
funcţionarilor	publici.

recomandările

prescrieri	cu	caracter	orientativ,	care	se	raportează	strict	la	prevederile	legale,	date	în	
scopul	 imbunătăţirii	 activităţii	 autorităţii	 sau	 instituţiei	publice	 controlate,	 în	general	
sau	întrun	anumit	domeniu	de	activitate;	

Structura de control

structura	de	specialitate	care	funcţionează	în	cadrul	Agenţiei,	structură	care	reglemen
tează,	coordonează,	execută	şi	monitorizează	activitatea	de	control	în	domeniul	funcţiei	
publice	şi	al	funcţionarilor	publici;
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Valorificarea activităţii de control

elaborarea	unui	document,	numit	raport	de	control,	în	care	se	înscrie	rezultatul	efec	tuării	
activităţii	de	control;

Verificările

operaţiunile	executate	de	o	echipă	de	control,	în	efectuarea	activitaţii	de	control,	prin	
care	se	evaluează,	la	autoritatea	sau	instituţia	publică	controlată,	conformitatea	actelor	
şi	activităţilor	administrative	în	ceea	ce	priveste	funcţia	publică	şi	funcţionarii	publici	cu	
legislaţia	din	domeniu;

V.8. Relaţii de colaborare

Cu cine 
colaborează 
agenţia în 

activitatea de 
control…

a)	 reprezentanţi	 desemnaţi	 ai	 autorităţilor	 administrative	 auto
nome,	ai	ministerelor	şi	ai	celorlalte	organe	de	specialitate	ale	
administraţiei	publice	centrale,	în	vederea	verificării	si	contro
lului	 aplicării	 şi	 respectării	 legislaţiei	 din	 domeniul	 funcţiei	
publice	şi	al	funcţionarilor	publici,	pentru	aparatul	acestora;	

b)	 cu	reprezentanţi	desemnaţi	ai	instituţiilor	publice	din	subor
dinea	autorităţilor	administrative	autonome,	ai	ministerelor	şi	
ai	celorlalte	organe	de	specialitate	ale	administraţiei	publice	
centrale,	 în	vederea	verificării	şi	controlului	aplicării	si	res
pectării	legislaţiei	din	domeniul	funcţiei	publice	şi	al	funcţio
narilor	publici,	pentru	aparatul	acestora;	

c)	 cu	 reprezentanţi	 desemnaţi	 ai	 serviciilor	 publice	 deconcen
trate,	 în	vederea	verificării	şi	controlului	aplicării	şi	respec
tării	legislaţiei	din	domeniul	funcţiei	publice	şi	al	funcţiona
rilor	publici,	pentru	aparatul	acestora;	

d)	 cu	reprezentanţi	desemnaţi	ai	instituţiei	prefectului,	în	vederea	
verificării	şi	controlului	legalităţii	actelor	administrative	refe
ritoare	la	funcţia	publică	şi	la	funcţionarii	publici;

e)	 cu	reprezentanţi	desemnaţi	ai	consiliilor	judeţene,	în	vederea	
verificării	şi	controlului	aplicării	şi	respectării	legislaţiei	din	
domeniul	funcţiei	publice	şi	al	funcţionarilor	publici,	pentru	
aparatul	de	specialitate	al	acestora;	

f)	 cu	 reprezentanţi	 desemnaţi	 ai	 primăriilor	 municipale,	 orăşe
neşti	şi	comunale,	în	vederea	verificării	şi	controlului	aplicării	
şi	respectării	legislaţiei	din	domeniul	funcţiei	publice	şi	al	func
ţionarilor	publici,	pentru	aparatul	de	specialitate	al	acestora;	

g)	 cu	reprezentanţi	desemnaţi	ai	serviciilor	publice	de	interes	ju
deţean	şi	local,	în	vederea	verificării	şi	controlului	aplicării	si	
respectării	legislaţiei	din	domeniul	funcţiei	publice	şi	al	func
ţionarilor	publici,	pentru	aparatul	acestora.
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V.9. Extras din atribuţiile specifice ale structurii de control din cadrul 
agenţiei

… spre informare …

a)	 verifică	sesizări, petiţii, reclamaţii şi informaţii prezentate de massmedia,	primite	
de	preşedintele	Agenţiei	şi	repartizate	de	acesta	structurii	de	control;	

b)	 execută activitaţile de control tematic la	propunerea	preşedintelui	Agenţiei	 sau	 în	
urma	aprobării	de	către	acesta	a	propunerilor	şefului	structurii	de	control,	rezultate	
în	urma	verificării	sesizărilor,	petiţiilor,	reclamaţiilor	sau	informaţiilor	prezentate	de	
massmedia;

c)	 elaborează	nota de relatii cadru	şi	nota de relatii specifică.	Nota	de	relaţii	cadru	este	pre
zentată	in	anexa nr. 6.	Nota	de	relatii	specifică	este	numită	în	continuare	nota de relaţii;

d)	 elaborează	nota de solicitări cadru şi	nota de solicitări specifică.	Nota	de	solicitări	
cadru	este	prezentată	in	anexa nr. 7.	Nota	de	solicitări	specifică	este	numită	în	conti
nuare	nota de solicitări.

e)	 elaborează	fişa martor cadru şi	fişa martor specifică.	Fişa	martor	cadru	este	prezen
tată	în	anexa nr. 8.	Fişa	martor	specifică	este	numită	in	continuare	fişa martor.

f)	 elaborează	raportul de control cadru	 şi	elaborează	şi	 fundamentează	 legal	propu
nerea	privind	raportul de control specific.	Raportul	de	control	specific	este	supus	
spre	 aprobare	 preşedintelui	Agenţiei.	 Raportul	 de	 control	 cadru	 este	 prezentat	 in	
	anexa nr. 5.	Raportul	de	control	specific	este	numit	în	continuare	raport de control;

g)	 sesizează,	prin	compartimentul	de	specialitate,	dupa	caz,	contenciosul	administrativ	
sau	alte	autorităţi	competente,	în	baza	constatărilor	făcute;	

h)	 monitorizează	respectarea	măsurilor,	actiunilor	corective,	recomandărilor,	îndrumă
rilor	de	specialitate	şi	punctelor	de	vedere	cuprinse	în	Raportul	de	control;

i)	 propune	preşedintelui	Agenţiei	sesizarea	Institutiei	prefectului	în	legatură	cu	actele	
ilegale	emise	de	autorităţile	sau	instituţiile	publice	locale;

j)	 acordă	asistenţă	de	specialitate	compartimentelor	de	resurse	umane	din	cadrul	auto
rităţilor	şi	instituţiilor	publice	cu	ocazia	desfăşurarilor	activităţilor	de	control;

k)	 sesizează	conducerea	Agenţiei	cu	privire	la	cazurile	de	aplicare	defectuoasă	a	preve
derilor	legale	în	domeniul	funcţiei	publice	şi	al	funcţionarilor	publici	şi	face	propu
neri	pentru	executarea	activităţilor	de	control;

l)	 completează,	analizează	şi	gestionează	baza	de	date	necesară	activităţii	eficiente	a	
structurii	de	control;

m)	întocmeşte,	ori	de	câte	ori	este	nevoie,	 sinteze	ale	activitaţii	de	control,	care	sunt	
supuse	aprobării	preşedintelui	Agenţiei;

n)	 întocmeste	 raportul anual al activităţii de control,	 care	 este	 supus	 aprobării	 pre
şedintelui	Agentiei	şi	este	transmis	Corpului	de	control	al	ministrului	internelor	şi	
reformei	administrative	pâna	la	data	de	30	noiembrie	a	fiecărui	an.
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V.10. tematica generală a activităţii de control
tematica generală se regăseşte cu anumite particularizări în tematica specifică fie
cărei acţiuni de control, fiind anexată la ordinul de control.

a)	 respectarea	principiilor	care	stau	la	baza	exercitării	funcţiei	publice;

b)	 stabilirea	funcţiilor	publice	în	cadrul	autorităţilor	şi	instituţiilor	publice;

c)	 structura	organizatorică	şi	statele	de	funcţii	în	cadrul	autorităţilor	şi	instituţiilor	publice;

d)	 reîncadrarea	funcţionarilor	publici;

e)	 modificarea,	suspendarea	şi	încetarea	raporturilor	de	serviciu;

f)	 înfiinţarea,	organizarea	şi	funcţionarea	comisiilor	de	disciplină	şi	a	comisiilor	paritare;

g)	 acordurile	colective;

h)	 recrutarea	funcţionarilor	publici;

i)	 numirea	funcţionarilor	publici;

j)	 perioada	de	stagiu;

k)	 avansarea,	 promovarea	 şi	 evaluarea	 performanţelor	 profesionale	 individuale	 ale	
funcţionarilor	publici;

l)	 date	privind	evidenţa	funcţiilor	publice	şi	a	funcţionarilor	publici;

n)	 regimul	juridic	al	conflictelor	interese;

o)	 regimul	juridic	al	incompatibilităţilor;

p)	 normele	de	conduită	ale	functionarilor	publici;

q)	 modul	in	care	conducătorii	autorităţilor	şi	instituţiilor	publice	respectă	drepturile	le
gale	cuvenite	functionarilor	publici.

Pot	constitui	tematici	ale	activitatii	de	control	si	alte	prevederi	ale	actelor	normative	din	
domeniul	funcţiei	publice.	Tematicile	activităţii	de	control	de	fond	vor	avea	un	caracter	
de	generalitate,	ele	raportânduse,	de	regulă,	la	întreaga	legislaţie	din	domeniul	funcţiei	
publice	si	al	funcţionarilor	publici.	Obiectivele	activităţii	de	control	tematic	vor	fi	stabi
lite	fie	din	iniţiativa	preşedintelui	Agenţiei,	fie	de	către	structura	de	control	a	Agenţiei,	
în	raport	cu	problemele	ridicate	prin	sesizări,	petiţii	şi	reclamaţii	primite	din	partea	unor	
persoane	fizice	sau	juridice,	fie	pe	baza	unor	informaţii	prezentate	de	massmedia	si	vor	
avea,	de	 regulă,	un	caracter	punctual.	Tematica	activităţii	de	control	nu	poate	depăşi	
competenţele	conferite	Agenţiei	prin	actele	normative	în	vigoare.

V.11. Elemente de procedură în executarea activităţii de control
Activitatea	de	control	a	Agenţiei	se	execută	de	către	structura	sa	de	control	la	autorităţi	pu
blice	autonome,	autorităţi	şi	instituţii	publice	ale	administraţiei	publice	centrale	şi	locale:	
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a)	 în	vederea	verificării	modului	de	aplicare	a	legislaţiei	privind	funcţia	publică	şi	func
ţionarii	publici	

b)	 ca	urmare	a	refuzului	autorităţilor	şi	instituţiilor	publice	de	a	aplica	prevederile	legale	
în	domeniul	funcţiei	publice	şi	al	funcţionarilor	publici.	

Pentru	 cunostinţe	 de	 strictă	 specialitate	 pot	 fi	 cooptaţi,	 pentru	 activitatea	de	 control,	
funcţionari	publici	din	cadrul	Agentiei,	din	afara	structurii	de	control,	care,	pentru	pe
rioada	 in	 care	 se	 desfasoară	 activitatea	 de	 control,	 se	 supun	 prevederilor	 prezentei	
Metodologii.

Agenţia	poate	desemna,	la	solicitarea	altor	autorităţi	sau	instituţii	publice,	funcţionari	
publici	din	cadrul	structurii	sale	de	control,	care	să	participe	la	activităţile	de	control	
organizate	de	aceste	alte	autorităţi	sau	instituţii	publice.

activitatea de control trebuie:

a)	 sa	fie	independentă,	în	sensul	că	membrii	echipei	de	control	trebuie	să	nu	fi	fost	im
plicaţi	în	nici	un	fel	în	activităţile	pe	care	au	competenţa	să	le	controleze;

b)	 să	nu	fie	supusă	ingerintelor	externe,	incepând	de	la	stabilirea	obiectivelor,	execu
tarea	efectivă	a	activităţii	de	control	şi	până	la	comunicarea	rezultatelor	acesteia;

c)	 să	fie	rezultatul	colaborării	membrilor	echipei	de	control	cu	conducătorul	sau	repre
zentantul	desemnat	al	autorităţii	sau	instituţiei	publice	controlate;

d)	 să	se	desfăşoare	cu	respectarea	prevederilor	metodologiei	de	control;

e)	 să	se	desfasoare	cu	respectarea	Codului	de	conduită	al	personalului	cu	atribuţii	de	
control	din	Agenţie.

Drepturi ale personalului de control:

a)	 Agenţia	este	obligată	să	asigure	protecţia	personalului	cu	atributii	de	control	împo
triva	ameninţărilor,	violenţelor,	faptelor	de	ultraj	cărora	iar	putea	fi	victimă	în	exer
citarea	funcţiei	publice	sau	în	legătură	cu	aceasta.	Pentru	garantarea	acestui	drept,	
Agenţia	va	solicita	sprijinul	organelor	abilitate,	potrivit	legii.

b)	 Personalul	cu	atribuţii	de	control	are	dreptul	de	a	fi	audiat,	de	a	prezenta	dovezi	în	
apărarea	sa	şi	de	a	fi	asistat	de	un	apărător	sau	de	a	fi	reprezentat	în	faţa	Comisiei	de	
disciplină.

c)	 În	vederea	exercitării	în	condiţii	de	eficienţă	a	sarcinilor	de	serviciu,	personalul	cu	
atribuţii	de	control	beneficiază	de	reprezentarea	în	justiţie.

Activitatea	de	control	se	poate	executa	la:

a)	 autorităţi	administrative	autonome;

b)	 autorităţi	şi	instituţii	publice	ale	administraţiei	publice	centrale;	

c)	 autorităţi	şi	instituţii	publice	ale	administraţiei	publice	locale.
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Autorităţile	si	instituţiile	publice	la	care	structura	de	control	a	Agenţiei	poate	executa	
activitatea	de	control	sunt	acele	autorităţi	şi	instituţii	publice	autonome	şi	ale	adminis
traţiei	publice	centrale	si	locale	care	au,	conform	legii,	în	structura	funcţiilor	şi	funcţii	
publice,	aşa	cum	sunt	ele	definite	şi	organizate	in	Legea	nr.	188/1999	privind	Statutul	
funcţionarilor	publici,	modificată,	funcţii	publice	care	sunt	ocupate	sau	ar	putea	să	fie	
ocupate,	in	conformitate	cu	prevederile	legale,	de	funcţionari	publici.	Autoritaţile	şi	in
stituţiile	publice	 la	care	 se	execută	activitatea	de	control	vor	 fi	numite	 in	continuare	
autorităţi sau instituţii publice controlate.

Conducatorul	autorităţii	sau	instituţiei	publice	controlate	poate	desemna,	pentru	a	repre
zenta	autoritatea	 sau	 instituţia	publică	 în	 fata	echipei	de	control,	un	 reprezentant,	de	
regulă	un	funcţionar	public	din	partea	compartimentului	de	resurse	umane.

Conducătorul	autorităţii	sau	instituţiei	publice	controlate	va	desemna	reprezentanţii	care	
să	pună	la	dispoziţia	echipei	de	control	documentele,	evidenţele,	datele	şi	informaţiile	
cerute	de	echipa	de	control,	în	măsura	în	care	acestea	nu	au	caracter	secret	sau	confiden
ţial,	potrivit	legii.

activitatea de control executată	de	structura	de	control	din	cadrul	Agenţiei	se	efec
tuează	 de	 către	 echipe	 de	 control,	 în	 baza	 ordinului	 de	 control	 emis	 de	 presedintele	
Agentiei	şi	al	planului	de	control	aprobat	de	preşedintele	Agenţiei	şi	anexat	ordinului	de	
control.	Ordinul	de	control	este	valabil	numai	pentru	activitatea	de	control	care	urmează	
a	fi	executată	şi	numai	însoţit	de	actele	de	identitate	şi	legitimaţiile	de	serviciu	ale	mem
brilor	echipei	de	control	care	efectuează	controlul.

Echipa de control	 este	 compusă	 din	 cel	 puţin	 două	 persoane.	Unul	 dintre	membrii	
	echipei	de	control	este	numit,	prin	ordinul	de	control,	şef	al	echipei	de	control.

In	activitatea	de	control,	membrii echipei de control sunt obligaţi:

a)	 să	aibă	o	atitudine	imparţială,	să	nu	aibă	prejudecăţi	şi	să	evite	conflictul	de	interese;

b)	 să	îşi	indeplinească	atribuţiile	în	mod	obiectiv	şi	independent,	cu	profesionalism	şi	
integritate,	potrivit	principiilor	şi	procedurilor	specifice	activităţii	de	control;

In	activitatea	de	control,	membrilor echipei de control le este interzis:

a)	 să	fie	soţi,	rude	sau	afini	până	la	gradul	al	patrulea	inclusiv	cu	conducătorul	autorităţii	
sau	instituţiei	publice	controlate	sau	cu	membrii	organului	colectiv	de	conducere;

b)	 să	fi	fost	implicaţi	în	vreun	fel	în	indeplinirea	activităţilor	pe	care	in	mod	potential	le	
pot	controla;

c)	 să	fi	lucrat	în	autoritatea	sau	instituţia	publică	controlată.	Această	interdicţie	se	poate	
ridica	după	trecerea	unei	perioade	de	un	an.	

Membrii	echipei	de	control	care	se	găsesc	în	conflict	de	interese	generat	de	una	dintre	
situatiile	 descrise	mai	 sus	 au	 obligaţia	 de	 a	 informa	 de	 indată,	 în	 scris,	 preşedintele	
Agenţiei,	în	vederea	remedierii	situaţiei.
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pregătirea şi experienţa personalului cu atribuţii de control	trebuie	să	asigure	atin
gerea	obiectivelor	activităţii	de	control.	Acesta	trebuie	să	posede	cunostinţe,	abilităţi	si	
alte	competenţe	pentru	aşi	exercita	cu	responsabilitate	atribuţiile,	dintre	care	cele	mai	
importante	sunt:

a)	 competenţa	in	vederea	aplicării	normelor,	procedurilor	si	tehnicilor	de	control;	

b)	 cunoasterea	principiilor	care	stau	la	baza	exercitării	funcţiei	publice;

c)	 cunoasterea	suficientă	a	legislaţiei	din	domeniul	funcţiei	publice	şi	al	funcţionarilor	
publici	pentru	a	identifica	abateri	şi	incălcări	şi	pentru	a	le	investiga;

d)	 capacitatea	de	a	comunica	oral	si	scris,	de	a	expune	clar	si	precis	obiectivele	activităţii	
de	control,	constatările,	concluziile	şi	cerinţele	care	rezultă	în	urma	acestei	activităţi.

In	activitatea	de	control,	membrii	echipei	de	control	vor	utiliza	urmatoarele	tehnici de 
control specifice:

Verificarea

care	are	ca	scop	identificarea	unor	aspecte,	respectarea	unor	reguli	sau	calcularea	unor	
indicatori;

Comparaţia

este	un	procedeu	prin	care	se	evaluează	informaţii	provenite	din	surse	diferite	şi	care	
trebuie	să	genereze	aceleaşi	rezultate;

observarea directă

constă	în	urmarirea,	la	fata	locului,	a	derulării	unei	activitaţi.	Această	tehnică	este	folo
sită	pentru	urmărirea	respectării	conformităţii	si	regularităţii;

analiza

constă	în	identificarea	tuturor	factorilor	componenţi	ai	unei	activităţi	sau	proces	şi	eva
luarea	lor,	pe	criterii	de	conformitate	şi	regularitate;

Dialogul

constă	 in	 discuţii	 purtate	 cu	 personalul	 autorităţii	 sau	 instituţiei	 publice	 controlate.	
Dialogul	poate	avea	ca	 scop	obţinerea	de	 informaţii	pentru	continuarea	activităţii	de	
control	sau	stabilirea,	de	comun	acord	cu	autoritatea	sau	instituţia	publică	controlată,	a	
unor	acţiuni	ulterioare	activitaţii	de	control;

interviul

constă	in	elaborarea,	de	către	echipa	de	control,	a	unor	note de relaţii	adresate	persona
lului	autorităţii	sau	instituţiei	publice	controlate,	prin	care	se	solicită	clarificarea	unor	
aspecte	legate	de	anumite	constatări.	Interviul	este	o	tehnică	obligatorie	în	cazul	în	care	
se	constată	 fapte	cu	caracter	disciplinar	 (abateri)	 care	pot	atrage	 sancţiuni	 îndreptate	
asupra	unor	persoane.	Notele	de	relaţii	trebuie	să	fie	adresate	tuturor	părţilor	implicate	
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pentru	ca	acestea	să	îşi	poată	formula	propiile	opinii.	Ele	sunt	elaborate	de	echipa	de	
control	în	2	exemplare	şi	sunt	caracterizate	de	faptul	că:

sunt	datate,	▪
sunt	semnate	de	membrii	echipei	de	control,		▪
sunt	înregistrate	la	autoritatea	sau	instituţia	publică	controlată,	unde	rămane	un		▪
exemplar	care	se	arhivează,	
sunt	anexe	la	nota	de	constatare,	▪
răspunsurile ▪ 	vor	fi	formulate	in	scris,	in	2	exemplare.	Răspunsurile	au	anexate	
copii	 conforme	 de	 pe	 documente,	 dacă	 ele	 există,	 care	 să	 susţină	 afirmaţiile.	
Raspunsurile	vor	fi	datate	şi	împreună	cu	anexele	vor	fi	numerotate	şi	semnate,	
pe	fiecare	pagină,	de	personalul	autorităţii	sau	instituţiei	publice	controlate		căruia	
ia	fost	adresată	nota	de	relaţii	şi	de	membrii	echipei	de	control.	Raspunsurile	
sunt	anexe	la	nota	de	constatare,
atât		▪ nota de relaţii cât si răspunsurile sunt documente confidentiale.

In	activitatea	de	control,	membrii	echipei	de	control	vor	utiliza	urmatoarele	instrumente 
de control specifice:

Nota de constatare

aşa	cum	este	ea	definită	in	actuala	metodologie

Nota de solicitări

aşa	cum	este	ea	definită	in	actuala	metodologie.	Este	caracterizată	de	faptul	că:
este	un	document	prin	care	echipa	de	control	se	adresează	autorităţii	sau	institu	▪
ţiei	publice	controlate	în	vederea	obţinerii	–	intrun	anumit	termen	–	a	unor	do
cumente,	 înscrisuri	 sau	 informaţii,	 a	 facilitării	 accesului	 în	 anumite	 locaţii,	 a	
sprijinului	unor	persoane	din	cadrul	autorităţii	sau	instituţiei	publice	controlate,
se	elaborează	de	echipa	de	control	in	2	exemplare,	care	se	semnează	de	membrii		▪
echipei	de	control	şi	de	conducătorul	sau	reprezentantul	desemnat	al	autorităţii	
sau	instituţiei	publice	controlate,	pe	fiecare	pagină,
exemplarele	se	inregistrează	la	autoritatea	sau	instituţia	publică	controlată,	unde		▪
rămane	un	exemplar	care	se	arhivează,
nota	de	solicit	▪ ări	este	anexă	la	nota	de	constatare;

Fişa martor

aşa	cum	este	ea	definită	in	actuala	metodologie.	Este	caracterizată	de	faptul	ca:
este	un	document	prin	care	echipa	de	control	obţine	informaţii	de	la	conducătorul		▪
sau	reprezentantul	desemnat	al	autorităţii	sau	instituţiei	publice	controlate,
se	elaborează	de	echipa	de	control	 in	2	exemplare,	care	se	semnează	de	către		▪
membrii	echipei	de	control	şi	de	conducătorul	sau	reprezentantul	desemnat	al	
autorităţii	sau	instituţiei	publice	controlate,	pe	fiecare	pagină,
exemplarele	se	inregistrează	la	autoritatea	sau	instituţia	publică	controlată,	unde		▪
rămane	un	exemplar	care	se	arhivează,
fişa	martor	este	▪ 	anexă	la	nota	de	constatare.
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Şeful echipei de control are următoarele atribuţii:

a)	 să	coordoneze	echipa	de	control;

b)	 să	asigure	întocmirea	raportului	de	control	în	termen	de	maximum	15	zile	calenda
ristice	de	la	încheierea	activităţii	de	control;

c)	 să	reprezinte	echipa	de	control	în	faţa	autorităţii	sau	instituţiei	publice	controlate;

d)	 să	monitorizeze	ducerea	la	îndeplinire,	în	termenele	stabilite,	a	cerinţelor	raportului	
de	control	aprobat	de	către	preşedintele	Agenţiei,	de	catre	autoritătile	sau	institutiile	
publice	controlate;

e)	 să	consemneze	şi	să	ia	măsuri	pentru	sesizarea	comisiei	de	disciplină	din	cadrul	au
torităţii	 sau	 instituţiei	 publice	 controlate,	 în	 vederea	dispunerii	 cercetării	 discipli
nare,	în	condiţiile	legii,	dacă	înaintea	sau	pe	timpul	efectuării	activităţii	de	control	au	
fost	sau	sunt	comise	abateri	disciplinare	de	către	funcţionarii	publici	din	cadrul	auto
rităţii	sau	instituţiei	publice	controlate;

f)	 să	consemneze	şi	 să	 ia	măsuri	pentru	sesizarea	organului	competent,	 în	condiţiile	
legii,	dacă	înaintea	sau	pe	timpul	executării	activităţii	de	control	se	constată	săvâr
şirea,	de	către	funcţionarii	publici	din	cadrul	autorităţii	sau	instituţiei	publice	contro
late,	a	unor	fapte	a	căror	cercetare	nu	este	de	competenţa	echipei	de	control;

În	exercitarea	activităţii	de	control,	membrii echipei de control au următoarele obligaţii:

a)	 să	transmită	conducătorului	autorităţii	sau	instituţiei	publice	controlate,	în	cazul	ac
tivităţii	de	control	de	fond,	cu	cel	puţin	15	zile	calendaristice	înaintea	efectuării	acti
vităţii	de	control,	o	notificare	care	sa	aibă	anexat	planul	de	control	aprobat;

b)	 să	prezinte,	la	începerea	activităţii	de	control,	conducătorului	sau	unui	reprezentant	
desemnat	 al	 autorităţii	 sau	 instituţiei	 publice	 controlate,	 documentele	de	 împuter
nicire:	ordinul	de	control	având	ca	anexa	planul	de	control,	legitimaţia	de	serviciu	şi	
actul	de	identitate;

c)	 să	completeze	fişa	martor	cu	date	si	informaţii	privind	tematica	activităţii	de	control;

d)	 să	solicite,	în	vederea	verificării,	toate	documentele	şi	înscrisurile	necesare	desfăşu
rării	eficiente	a	activităţii	de	control,	potrivit	Planului	de	control	aprobat;	

e)	 să	solicite,	prin	note	de	relaţii,	persoanelor	care	au	atribuţii	legate	de	tematica	activi
tăţii	de	control,	informaţii	privind	aspecte	constatate	de	echipa	de	control	sau	infor
maţii	necesare	formulării	unor	constatări	pertinente;

f)	 să	se	adreseze	conducătorului	sau	unui	reprezentant	desemnat	al	autorităţii	sau	insti
tuţiei	publice	controlate	 în	vederea	obţinerii	unor	documente,	 înscrisuri	sau	 infor
maţii	necesare	pentru	efectuarea	activităţii	de	control,	conform	prevederilor	legale	in	
vigoare	prin	nota	de	solicitări,	în	cazul	în	care	autoritatea	sau	instituţia	publică	con
trolată	refuză	să	pună	la	dispozitia	echipei	de	control	documentele	solicitate	sau	să	
asigure	condiţii	pentru	executarea	activităţii	de	control;
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g)	 să	abordeze	cu	rigurozitate	tematica	înscrisă	în	planul	de	control	şi	să	se	autosesizeze	
în	legătură	cu	abaterile	şi	încălcările	legislaţiei	din	domeniul	funcţiei	publice	şi	al	
funcţionarilor	publici	de	care	ia	cunoştinţă;

h)	 să	înscrie	în	nota	de	constatare	şi	in	raportul	de	control	numai	faptele	care	sunt	sus
ţinute	de	documente	sau	declaraţii	scrise;

i)	 să	aducă	la	cunoştinţa	conducerii	Agenţiei	cazurile	în	care	se	exercită	presiuni	asupra	
membrilor	echipei	de	control	sau	se	constată	disfuncţii	în	asigurarea	condiţiilor	ne
cesare	desfăşurării	normale	a	activităţii	de	control,	 în	vederea	adoptării	măsurilor	
adecvate;

j)	 să	păstreze	secretul	informaţiilor	cu	caracter	confidenţial,	deţinute	ca	urmare	a	exer
citării	atribuţiilor	de	serviciu	şi	să	nu	le	facă	publice	decât	în	cazurile	expres	prevă
zute	de	reglementările	legale	în	vigoare;

k)	 să	 întocmească	şi	să	semneze	documentele	de	control	 rezultate	 în	urma	efectuării	
activităţii	de	control.

La	incheierea	activităţii	de	control	se	elaborează	nota de constatare,	care	va	cuprinde:

a)	 temeiul	legal;

b)	 tematica	specifică	activităţii	de	control,

c)	 documentele	sau	declaraţiile	scrise	solicitate,

d)	 documentele	sau	declaraţiile	scrise	primite,

e)	 constatările	cu	caracter	general,

f)	 observaţiile	membrilor	echipei	de	control,	ale	conducătorului	sau	reprezentantului	
desemnat	al	autorităţii	sau	instituţiei	publice	supuse	activităţii	de	control

g)	 semnăturile	conducătorului	sau	reprezentantului	desemnat	al	autorităţii	sau	institu
ţiei	publice	supuse	acţiunii	de	control	şi	ale	membrilor	echipei	de	control.	

Nota	de	constatare	constituie	un	document	de	bază	în	elaborarea	raportului	de	control.

Nota	de	constatare	se	întocmeşte	în	2	exemplare,	se	semnează	pe	fiecare	pagină	de	către	
conducătorul	sau	reprezentantul	desemnat	al	autorităţii	sau	instituţiei	publice	controlate	
şi	membrii	echipei	de	control	şi	se	înregistrează	la	sediul	autoritătii	sau	instituţiei	pu
blice	controlate.	

Un	exemplar	al	notei	de	constatare	este	 înmânat	conducatorului	sau	reprezentantului	
desemnat	al	autoritaţii	 sau	 instituţiei	publice	controlate,	unde	se	arhivează.	Al	doilea	
exemplar	se	arhivează	la	dosarul	de	control.

Nota	de	constatare	se	încheie	şi	în	situaţiile	în	care	conducătorul	autorităţii	sau	institu
ţiei	publice	controlate	refuză	să	colaboreze	cu	echipa	de	control	sau	refuză	desemnarea	
unui	reprezentant,	sau	reprezentantul	desemnat	de	autoritatea	sau	instituţia	publică	con
trolată	nu	se	află	de	faţă,	refuză	sau	nu	poate	să	semneze.	Membrii	echipei	de	control	
vor	 face	menţiuni	despre	aceste	 împrejurări	 în	nota	de	constatare,	care	 trebuie	să	 fie	
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contrasemnate	de	cel	puţin	un	martor.	În	acest	caz,	nota	de	constatare	cuprinde	datele	
personale	din	actul	de	identitate	al	martorului	şi	semnătura	acestuia.	Martorul	poate	fi	
orice	persoană	care	poate	depune	mărturie	în	acest	sens.

Rezultatul	efectuarii	activităţii	de	control	este	înscris	întrun	raport de control,	care	se	
semnează	de	membrii	echipei	de	control	şi	de	către	şeful	structurii	de	control	a	Agenţiei,	
care	îl	prezintă	spre	aprobare	preşedintelui	Agenţiei.	Raportul	de	control	poate	fi	ela
borat	sub	forma	unei	sinteze,	a	unei	note	de	control	sau	a	unei	note	de	informare.

raportul de control cuprinde în mod obligatoriu:

a)	 autoritatea	sau	institutia	publică	controlată;

b)	 membrii	echipei	de	control;

c)	 tematica	controlului;

d)	 verificările,	constatările,	concluziile;

e)	 abaterile	şi	 incălcările	 legislatiei	din	domeniul	funcţiei	publice	şi	al	funcţionarilor	
publici;

f)	 cerinţele	 raportului	de	control:	punctele	de	vedere,	 recomandările,	 îndrumările	de	
specialitate,	acţiunile	corective	sau	măsurile.	Implementarea	cerinţelor	este	necesară	
atât	pentru	îmbunătăţirea	activităţii	autorităţii	sau	instituţiei	publice	controlate	cât	şi	
pentru	intrarea	în	legalitate;

g)	 termenele	pentru	intrarea	în	legalitate;

h)	 măsurile	privind	recuperarea	prejudiciului,	dacă	este	cazul;

i)	 propunerea	de	sesizare	a	Comisiei	de	disciplină	constituită	în	cadrul	autorităţii	sau	
instituţiei	publice	 la	care	sa	efectuat	controlul,	pentru	faptele	care	constituie,	po
trivit	legii,	abateri	disciplinare;

j)	 propunerea	de	sesizare,	dacă	este	cazul,	a	organelor	competente	în	legătură	cu	fap
tele	a	caror	cercetare	nu	este	de	competenţa	echipei	de	control;	

k)	 sesizarea,	dacă	este	cazul,	a	structurii	de	contencios	administrativ	din	cadrul	Agenţiei,	
în	vederea	realizării	competenţelor	ce	revin	în	materie,	în	conformitate	cu	prevede
rile	din	Legea	nr.	188/1999	privind	Statutul	functionarilor	publici,	republicată,

Îndrumările	de	 specialitate,	 acţiunile	 corective,	măsurile	 şi	 termenele	 în	 care	 se	 cere	
implementarea	lor	sunt	cerinţe	ale	Raportului	de	control	care	devin	obligatorii	pentru	
autoritatea	sau	instituţia	publică	controlată,	odată	cu	primirea	raportului	aprobat	de	pre
şedintele	Agenţiei.

Punctele	de	vedere	şi	 recomandările	sunt	cerinţe	ale	raportului	de	control	care	vor	fi	
implementate	dacă	conducătorul	autorităţii	sau	instituţiei	publice	le	consideră	fiabile	si	
oportune.

Raportul	de	control	este	întocmit	în	cel	putin	două	exemplare.	Raportul	de	control,	sau	
după	caz,	extrasele	din	raport	se	transmit	la	termenele	si	la	destinatarii	stabiliţi.	



72

Raportul	de	control	poat	fi	contestat	de	către	autoritatea	sau	instituţia	publică	controlată	
în	termen	de	maximum	15	zile	calendaristice	de	la	data	primirii	lui.

În	situaţia	în	care	între	membrii	echipei	de	control	există	puncte	de	vedere	divergente	
referitoare	la	conţinutul	raportului	de	control,	de	natură	a	prejudicia	elaborarea	acestuia	
întro	formă	unitară	şi	în	termenele	stabilite,	decizia	finală	asupra	conţinutului	şi	a	mo
dului	de	prezentare	a	raportului	de	control	se	ia	de	către	şeful	structurii	de	control.

Monitorizarea implementării raportului de control

In	termen	de	30	de	zile	calendaristice	de	la	data	primirii	raportului	de	control	sau	la	alte	
termene	prevăzute	în	cuprinsul	acestuia,	conducătorul	autorităţii	sau	instituţiei	publice	
controlate	 este	 obligat	 să	 informeze	 în	 scris	 structura	 de	 control	 din	 cadrul	Agenţiei	
despre	stadiul	implementării	cerinţelor	raportului	de	control.

În	cazul	în	care	autoritatea	sau	instituţia	publică	controlată	nu	a	transmis	în	termenul	de	
mai	sus	o	informare	privind	stadiul	implementării	cerinţelor	raportului	de	control,	struc
tura	de	control	din	cadrul	Agenţiei	va	transmite	o	notificare	catre	aceasta,	sub	semna	tura	
preşedintelui	Agenţiei.	Notificarea	va	contine	măsurile	legale	pe	care	Agenţia	le	va	lua	
pentru	implementarea	cerinţelor	raportului	de	control.

In	termen	de	6	luni	de	la	aprobarea	raportului	de	control,	de	regulă,	structura	de	control	
din	 cadrul	Agenţiei	 verifică	 implementarea	 cerinţelor	Raportului	 de	 control	 de	 către	
autorităţile	sau	instituţiile	publice	controlate,	putând	să	ia	măsuri	în	cazul	în	care	acestea	
nu	au	fost	implementate,	inclusiv	prin	legitimare	procesuală	activă	(acţiune	în	conten
cios	administrativ).	

Documentele de control sunt:

a)	 ordinul	de	control;

b)	 planul	de	control;

c)	 raportul	de	control.

Dosarul de control	cuprinde	un	set	de	documente,	structurate	pe	următoarele	secţiuni:

a)	 Documentele	de	control,	nota	de	constatare,	nota	de	relaţii,	nota	de	solicitări	precum	
şi	corespondenţa	ulterioară	legată	de	raportul	de	control	cu	autoritaţile	si	instituţiile	
publice	controlate;

b)	 Documentele	 administrative	 care	 au	 stat	 la	 baza	 efectuării	 activităţii	 de	 control:	
planul	unic	de	control	anual,	solicitarea	preşedintelui	Agenţiei	sau	sesizările,	petitiile,	
reclamatiile	etc.	persoanelor	fizice	sau	juridice;

c)	 Documentele	anexă	la	Raportul	de	control.	Aceste	documente	vor	fi	premerse	de	o	
listă	a	anexelor	din	această	secţiune.

Dosarul	de	control	se	arhivează	la	nivelul	Serviciului	de	inspecţie	şi	control,	în	confor
mitate	cu	prevederile	legale.
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aNEXa nr. 2

orDiN DE CoNtrol CaDru pentru numirea reprezentanţilor 
agentiei Naţionale a Functionarilor publici

–	 având in vedere	prevederile	art.	22	alin	(1),	lit.	c)	din	Legea	nr.	188/1999	privind	
Statutul	 functionarilor	Publici,	 republicată	şi	ale	art.	2	alin	(2),	 lit.	e)	şi	art.	7	din	
Hotărârea	Guvernului	nr.	1000/2006,	privind	organizarea	si	 funcţionarea	Agenţiei	
Naţionale	a	Funcţionarilor	Publici,	modificată,

–	 in temeiul	art.	11	alin.	(5)	din	Hotărârea	Guvernului	nr.	1000/2006,

prEŞEDiNtElE aGENŢiEi NaŢioNalE a FuNCŢioNarilor puBliCi 
emite	prezentul

orDiN

art. 1 –	(1)	Se	constituie	echipa	de	control	formată	din………sef	de	echipa	şi………,	
functionari	publici	din	cadrul	Serviciului	de	inspecţie	şi	control.

(2)	Activitatea	de	control	 se	efectuează	 la	 sediul……..,	 in	conformitate	cu	planul	de	
control,	anexat	prezentului	ordin.

art. 2 –	 Directia	 economică,	 administrativ	 si	 protocol	 va	 lua	 măsurile	 necesare	 în	
vederea	 asigurării	 sumelor	 necesare	 deplasării	 în	 interesul	 serviciului,	 în	 condiţiile	
prevazute	de	lege.

Preşedinte
...................................

Bucuresti

Nr.	......................	/	SIC	/	data	......................

Nr.	......................	/	ANFP	/	data	......................

Nota

1.	 Prezentul	ordin	de	control	cadru	constituie	modelul	pentru	elaborarea	Ordinului	de	
control	specific,	numit	Ordin	de	control.

2.	 Ordinul	de	control	se	redactează	de	echipa	de	control	în	cel	puţin	3	exemplare	şi	se	
emite	de	preşedintele	Agenţiei.	

3.	 Cele	3	exemplare	se	inregistrează	la	Agenţie,	unde	se	arhivează	un	exemplar;
4.	 Cele	2	exemplare	rămase	se	înregistrează	la	autoritatea	sau	instituţia	publică	contro

lată,	unde	rămane	un	exemplar	care	se	arhivează.
5.	 Un	exemplar	se	arhivează	în	secţiunea	A	a	Dosarului	de	control.	
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aNEXa nr. 3

plaN DE CoNtrol CaDru

i. Scopul activităţii de control

1.	 Verificarea	aplicării	şi	respectării	legislaţiei	în	domeniul	funcţiei	publice	şi	al	funcţio
narilor	publici	referitoare	la	.........................................................................................

2.	 Punctele	de	vedere,	 recomandările,	 indrumările	de	specialitate,	actiunile	corective	
sau	măsurile	(cerinţele)	necesare	a	fi	implementate	pentru	intrarea	in	legalitate.

ii. Executarea activităţii de control

1.	 Sediul:	..........................................................................................................................

2.	 Perioada:	......................................................................................................................

3.	 Conducătorul	 autorităţii	 sau	 instituţiei	 publice	 va	 fi	 informat,	 odată	 cu	 inceperea	
efectuării	activităţii	de	control,	cu	privire	la	obiectivele	de	control	cuprinse	in	planul	
de	control	aprobat	de	preşedintele	Agenţiei.

4.	 Obiectivele	activităţii	de	control:

5.	 La	incheierea	activităţii	de	control	se	incheie	nota	de	constatare.

iii. Valorificarea activităţii de control

Rezultatul	activităţii	de	control	este	înscris	în	raportul	de	control,	care	va	fi	transmis	în	
maximum	5	zile	lucrătoare	de	la	data	aprobării.

iV. Documentele necesare efectuării activitatii de control

1.	 Documentele	necesar	a	fi	puse	la	dispozitia	membrilor	echipei	de	control	de	către	
compartimentul	de	resurse	umane	din	cadrul	.............................................................:
1.1.	...............................................................................................................................
1.2.	...............................................................................................................................
1.n.	...............................................................................................................................

Nota

1.	 Prezentul	 plan	 de	 control	 cadru	 constituie	modelul	 pentru	 elaborarea	Planului	 de	
control	specific,	numit	Plan	de	control.

2.	 Planul	de	control	se	elaborează	de	echipa	de	control	în	cel	puţin	2	exemplare,	care	se	
aprobă	de	preşedintele	Agenţiei.

3.	 Un	exemplar	rămane	la	autoritatea	sau	instituţia	publică	controlată,	unde	care	se	ar
hivează.

4.	 Un	exemplar	se	arhivează	în	secţiunea	A	a	Dosarului	de	control.	
5.	 Planul	de	control	este	anexă	la	Ordinul	de	control.



76

aNEXa nr. 4

NotĂ DE CoNStatarE CaDru

încheiată	azi	………	
la	sediul	………

Data	inceperii	efectuării	activităţii	de	control:
Data	incheierii	efectuării	activităţii	de	control:

Având	în	vedere	Ordinul	de	control	nr……	din	data	de……	si	Planul	de	control	anexat,

În	temeiul	art.	22	alin.	1)	lit.	c)	din	Legea	nr.	188/199	privind	Statutul	functionarilor	
publici,	republicată,

În	temeiul	art.	7	din	Hotararea	Guvernului	nr.	1000/2006,	privind	organizarea	si	funcţio
narea	Agenţiei	Naţionale	a	Funcţionarilor	Publici,	modificată,

ECHipa DE CoNtrol

Procedează	la	verificarea	obiectivelor	de	control	stabilite	in	Planul	de	control	aprobat	de	
presedintele	Agenţiei	Naţionale	a	Funcţionarilor	Publici.

In	acest	scop	Planul	de	control	este	prezentat	spre	luare	la	cunostinta	conducatorului	sau	
reprezentantului	desemnat	al	autorităţii	sau	instituţiei	publice	controlate	pentru	a	putea	
oferi	documente,	inscrisuri	si	informaţii.	

Echipa	de	control:

A.	Solicită	urmatoarele	documente,	inscrisuri	sau	informaţii:

1.	..................................................................................................................................
2.	..................................................................................................................................
n.	..................................................................................................................................

B.	Solicită	note	de	relatii	persoanelor:

1.	..................................................................................................................................
2.	..................................................................................................................................
n.	..................................................................................................................................

C.	Se	adresează	conducatorului	sau	autorităţii	sau	instituţiei	publice	controlate	in	ve
derea	obţinerii	unor	documente,	înscrisuri	sau	informaţii	necesare	pentru	executarea	
activităţii	de	control,	prin	Nota	de	solicitări.

D.	Primeşte	urmatoarele	documente,	inscrisuri	sau	informaţii:

1.	..................................................................................................................................
2.	..................................................................................................................................
n.	..................................................................................................................................
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E.	 Primeşte	note	de	relatii	de	la	persoanele:

1.	..................................................................................................................................
2.	..................................................................................................................................
n.	..................................................................................................................................

F.	 Primeşte	de	la	conducătorul	sau	reprezentantul	desemnat	al	autorităţii	sau	instituţiei	
publice	controlate	documente,	înscrisuri	sau	informaţii	necesare	pentru	executarea	
activităţii	de	control,	prin	Nota	de	solicitări,	care	se	anexează.

Se	consemnează,	daca	este	cazul,	observaţiile	conducătorului	sau	reprezentantului	de
semnat	al	autorităţii	sau	instituţiei	publice	controlate:
...........................................................................................................................................

G.	Constatări:

În	urma	efectuării	activităţii	de	control,	cu	rezerva	că	responsabilitatea	pentru	veridici
tatea	documentelor,	înscrisurilor	şi	informaţiilor	revine	..................................................,	
echipa	de	control	face	următoarele	constatări:

1.	..................................................................................................................................
2.	..................................................................................................................................
n.	..................................................................................................................................

Prezenta	notă	de	constatare	constituie	un	document	de	control	anterior	raportului	de	
control.	Cerinţele	 raportului	de	control	pot	 fi	contestate	 în	 termen	de	maximum	15	
zile	calendaristice	de	la	data	primirii	lui	de	catre	autoritatea	sau	instituţia	publică	con
trolată.	Nota	de	constatare	este	intocmită	in	2	(doua)	exemplare,	din	care	unul	este	în
mânat	conducătorului	sau	reprezentantului	desemnat	al	autorităţii	sau	instituţiei	publice	
controlate.

Semnătura conducatorului sau 
reprezentantului desemnat al autorităţii 
sau instituţiei publice controlate

Echipa de control
Semnătura martorului.
Date identificare: (Se consemnează în situaţia în care conducătorul autoritătţii sau 
instituţiei publice refuză desemnarea unui reprezentant sau atunci cand acesta 
refuză semnarea prezentei note de constatare)

Nota

1.	 Prezenta	notă	de	constatare	cadru	constituie	modelul	pentru	elaborarea	Notei	de	con
statare	specifice,	numită	Nota	de	constatare.

2.	 Nota	de	constatare	se	elaborează	de	echipa	de	control	în	2	exemplare,	care	se	sem
nează	de	membrii	echipei	de	control	şi	de	conducătorul	sau	reprezentantul	desemnat	
al	autorităţii	sau	instituţiei	publice	controlate,	pe	fiecare	pagină.

3.	 Exemplarele	 se	 înregistrează	 la	 autoritatea	 sau	 instituţia	 publică	 controlată,	 unde	
rămane	un	exemplar	care	se	arhivează.

4.	 Un	exemplar	se	arhivează	în	secţiunea	A	a	Dosarului	de	control.	
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aNEXa nr. 5

raport DE CoNtrol

1.	 Autoritatea	sau	instituţia	publică	controlată:

2.	 Membrii	echipei	de	control:
a)	..................................................................................................................................
b)	..................................................................................................................................
c)	..................................................................................................................................

3.	 Obiectivele	activităţii	de	control:
3.1.	...............................................................................................................................
3.2.	...............................................................................................................................
3.n.	...............................................................................................................................

4.	 Verificări,	constatări,	concluzii:
4.1.	...............................................................................................................................
4.2.	...............................................................................................................................
4.n.	...............................................................................................................................

5.	 Abateri	şi	încălcări	ale	legislaţiei	din	domeniul	funcţiei	publice	şi	al	funcţionarilor	publici:
5.1.	...............................................................................................................................
5.2.	...............................................................................................................................
5.n.	...............................................................................................................................

6.	 Cerinţe	(puncte	de	vedere,	recomandări,	indrumări	de	specialitate,	actiuni	corective	
sau	măsuri):	
6.1.	...............................................................................................................................
6.2.	...............................................................................................................................
6.n.	...............................................................................................................................

7.	 Numele	conducătorului	sau	al	reprezentantului	desemnat	al	autorităţii	sau	instituţiei	
publice	controlate:........................................................................................................

8.	 Anexe:

Data: Semnăturile membrilor echipei de control

Nota
1.	 Prezentul	raport	de	control	cadru	constituie	modelul	pentru	elaborarea	Raportul	de	

control	specific,	numit	Raport	de	control.
2.	 Raportul	de	control	se	elaborează	de	echipa	de	control	 întrun	număr	suficient	de	

exemplare	pentru	a	putea	fi	transmis	în	original	atât	autorităţii	sau	instituţiei	publice	
controlate	cât	şi	persoanelor	fizice	sau	juridice	care	au	făcut	sesizarea.

3.	 Raportul	de	control	se	semnează	de	membrii	echipei	de	control	şi	se	aprobă	de	pre
şedintele	Agenţiei.	

4.	 Un	exemplar	care	se	arhivează	la	autoritătea	sau	instituţia	publică	controlată.
5.	 Un	exemplar	se	arhivează	în	secţiunea	A	a	Dosarului	de	control.	
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aNEXa nr. 6

Nota DE rElaŢii

Membrii	echipei	de	control:
a)	..................................................................................................................................
b)	..................................................................................................................................
c)	..................................................................................................................................

În	baza	Ordinului	de	control	nr.	............................................	din		....................................

Aflaţi	în	activitate	de	control	la	(autoritatea	sau	instituţia	publică	controlată)	.................
...........................................................................................................................................

Solicităm	de	 la	conducătorul	sau	reprezentantul	desemnat	al	autorităţii	 sau	 instituţiei	
publice	controlate	..............................................................................................................

Răspunsuri	şi	precizări	la	urmatoarele:
1.	..................................................................................................................................
2.	..................................................................................................................................
n.	..................................................................................................................................

Dacă	mai	aveti	ceva	de	adaugat:
...........................................................................................................................................

Raspunsurile	vor	fi	formulate	în	scris,	în	2	exemplare.	La	acestea	vă	solicităm	să	anexati	
copii	 conforme	 de	 pe	 documente,	 dacă	 ele	 există,	 care	 să	 vă	 susţină	 afirmaţiile.	
Răspunsurile	 împreună	cu	anexele	vor	fi	numerotate	şi	semnate	pe	fiecare	pagină	de	
dumneavoastră	şi	de	membrii	echipei	de	control.
Atât	prezenta	nota	de	relaţii	cât	si	răspunsurile	dumneavoastră	sunt	documente	confi
denţiale.

Am	primit	Nota	de	relaţii	...............................	 	 	 				Echipa	de	control	
(Nume,	prenume,	functii	si	semnătura	 	 	 	 									(semnatura)	
conducatorului	sau	reprezentantului	desemnat	 	 	 			...............................	
al	autorităţii	sau	instituţiei	publice	controlate)

Data	si	ora	...............................

Nota

1.	 Prezenta	notă	de	relaţii	cadru	constituie	modelul	pentru	elaborarea	şi	completarea	
Notei	de	relatii	specifice,	numită	Nota	de	relatii.

2.	 Nota	de	relaţii	se	elaborează	de	echipa	de	control	în	2	exemplare,	care	se	semnează	
de	membrii	 echipei	 de	 control	 şi	 de	 conducătorul	 sau	 reprezentantul	 desemnat	 al	
autorităţii	sau	instituţiei	publice	controlate,	pe	fiecare	pagină.

3.	 Exemplarele	 se	 înregistrează	 la	 autoritatea	 sau	 instituţia	 publică	 controlată,	 unde	
rămane	un	exemplar	care	se	arhivează.

4.	 Un	exemplar	se	arhivează	în	secţiunea	A	a	Dosarului	de	control.	Nota	de	relatii	este	
anexă	la	Nota	de	constatare.
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aNEXa nr. 7

Nota DE SoliCitĂri

Membrii	echipei	de	control:
a)	..................................................................................................................................
b)	..................................................................................................................................
c)	..................................................................................................................................

În	baza	Ordinului	de	control	nr.	............................................	din		....................................

Aflaţi	în	activitate	de	control	la	(autoritatea	sau	instituţia	publică	controlată)	.................
...........................................................................................................................................

În	vederea	asigurării	unei	bune	efectuări	a	activităţii	de	control,	vă	rugăm	să	daţi	curs	
urmatoarelor	solicitări:

1.	..................................................................................................................................
Termen		........................................................................................................................
2.	..................................................................................................................................
Termen		........................................................................................................................
n.	..................................................................................................................................
Termen	.........................................................................................................................

Confirmare	de	primire	....................................	 	 	 				Echipa	de	control	
(Nume,	prenume,	functii	si	semnătura	şi		 	 	 									(semnatura)	
ştampila	conducatorului	sau	reprezentantului	 	 	 			...............................	
desemnat	al	autorităţii	sau	instituţiei	publice	controlate)

Nota

1.	 Prezenta	Notă	de	solicitări	cadru	constituie	modelul	pentru	elaborarea	şi	completarea	
Notei	de	solicitări	specifice,	numită	Nota	de	solicitări.

2.	 Nota	de	solicitări	este	un	document	prin	care	echipa	de	control	se	adresează	autori
tăţii	sau	instituţiei	publice	controlate	în	vederea	obţinerii	–	intrun	anumit	termen	–	
unor	 documente,	 înscrisuri	 sau	 informatii,	 facilitării	 accesului	 în	 anumite	 locaţii,	
asigurării	sprijinului	unor	persoane	din	cadrul	autorităţii	sau	instituţiei	publice	con
trolate.

3.	 Se	elaborează	de	echipa	de	control	 in	2	exemplare,	care	se	semnează	de	membrii	
echipei	de	control	si	de	conducătorul	sau	reprezentantul	desemnat	al	autorităţii	sau	
instituţiei	publice	controlate,	pe	fiecare	pagină.

4.	 Exemplarele	 se	 inregistrează	 la	 autoritatea	 sau	 instituţia	 publică	 controlată,	 unde	
rămane	un	exemplar	care	se	arhivează.

5.	 Un	exemplar	se	arhivează	în	secţiunea	A	a	Dosarului	de	control.	Nota	de	solicitări	
este	anexă	la	Nota	de	constatare.
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aNEXa nr. 8

FiŞa Martor

autoritatea sau instituţia publică controlată:
...........................................................................................................................................

Actul	normativ	de	organizare	şi	funcţionare	sau	reorganizare:	........................................

Organigrama	din	anul........................................................................................................

Statul	de	funcţii	din	anul	...................................................................................................

Structura funcţiilor publice:

Aviz	Agenţie	pentru	funcţii	publice	nr.	..................................	din		...................................

Total	personal:	...................................................................................................................

Total	funcţii	publice:		...................................... 	din	care	vacante:		....................................

Total	funcţii	publice	de	conducere:		................ 	din	care	vacante:		....................................
şi	temporar	vacante	...........................................................................................................

Total	funcţii	publice	de	executie:		................... 	din	care	vacante:		....................................
şi	temporar	vacante	...........................................................................................................

Concursuri de recrutare si promovare

a)	 Concursuri	de	recrutare:	data,	număr	de	posturi,	număr	de	posturi	ocupate:

1.	..................................................................................................................................
2.	..................................................................................................................................
n.	..................................................................................................................................

b)	 Concursuri	de	promovare:	data,	număr	de	posturi,	număr	de	posturi	ocupate:

1.	..................................................................................................................................
2.	..................................................................................................................................
n.	..................................................................................................................................

avansări

Data,	număr	de	funcţionari	publici	avansaţi:

1.	..................................................................................................................................
2.	..................................................................................................................................
n.	..................................................................................................................................

Evaluarea performanţelor profesionale individuale	pentru

Anul		............................................................................................................................

Data		.............................................................................................................................

Numirea in funcţii publice, modificarea, suspendarea, incetarea raporturilor de serviciu

Act	administrativ	nr.	...................... 	/	data		..........................................
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Observaţii

1.	..................................................................................................................................
2.	..................................................................................................................................
n.	..................................................................................................................................

organizarea si funcţionarea comisiilor de disciplină şi a comisiilor paritare:

a)	 Comisia	de	disciplină	a	fost	constituită	conform	H.G.	nr.	1344/2007	privind	normele	
de	organizare	şi	funcţionare	a	comisiilor	de	disciplina:

–	 da,	prin	Actul	administrativ	nr.	...................	/	data	...................	si	a	avut	un	numar	
de	...................	cercetari	disciplinare,

–	 nu.

b)	 Comisia	paritară	a	fost	constituită	conform	H.G.	nr.	833/2007	privind	normele	de	
organizare	şi	funcţionare	a	comisiilor	paritare	şi	incheierea	acordurilor	colective:

–	 da,	prin	Actul	administrativ	nr.	...................	/	data	...................	
–	 nu.

c)	 Acord	colectiv	a	fost	constituit	conform	H.G.	nr.	833/2007:

–	 da,	prin	Actul	administrativ	nr.	...................	/	data	...................	
–	 nu.

Dosarele profesionale

Dosarele	profesionale,	în	număr	de	...................	sunt	constituite	şi	actualizate	în	confor
mitate	cu	prevederile	H.G.	nr.	432/2007:

–	 da;
–	 nu.

registre de declaraţii de avere şi interese

a)	 Registrele	de	declaraţii	 de	 avere	 sunt	 constituite	 şi	 actualizate	 în	 conformitate	 cu	
prevederile	H.G.	nr.	175/2008:

–	 da;
–	 nu.

b)	 Registrele	de	declaratii	de	interese	sunt	constituite	şi	actualizate	în	conformitate	cu	
prevederile	H.G.	nr.	175/2008:

–	 da;
–	 nu.

alte obiective ale activitatii de control

1.	..................................................................................................................................
2.	..................................................................................................................................
n.	..................................................................................................................................
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Nota

1.	 Prezenta	fişă	martor	cadru	constituie	modelul	pentru	elaborarea	Fişei	martor	specifică,	
numită	Fişa	martor.

2.	 Fişa	martor	este	un	document	prin	care	echipa	de	control	obţine	informaţii	de	la	de	
conducătorul	sau	reprezentantul	desemnat	al	autorităţii	sau	instituţiei	publice	contro
late.

3.	Se	elaborează	de	echipa	de	control	 in	2	exemplare,	care	 se	 semnează	de	membrii	
echipei	de	control	şi	de	conducătorul	sau	reprezentantul	desemnat	al	autorităţii	sau	
instituţiei	publice	controlate,	pe	fiecare	pagină.

4.	 Exemplarele	 se	 înregistrează	 la	 autoritatea	 sau	 instituţia	 publică	 controlată,	 unde	
rămane	un	exemplar	care	se	arhivează.

5.	 Un	exemplar	se	arhivează	 în	secţiunea	A	a	Dosarului	de	control.	Fişa	martor	este	
anexă	la	Nota	de	constatare.
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aNEXa nr. 9

DiaGraMa 
EXECutĂrii aCtiVitĂŢii DE CoNtrol
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aNEXa nr. 10

rEpErtoar lEGiSlatiV rElEVaNt

Aplicarea	dispoziţiilor	prezentei	metodologii	se	face	în	baza	dispoziţiilor	următoarelor	
acte	normative:

Constituţia	României,	publicată	în	Monitorul	Oficial,	Partea	I	nr.	767	din	31	octom	▪
brie	2003,

Legea	nr.	188/1999	privind	Statutul	funcţionarilor	publici,	republicată	(r2),	cu	modi	▪
ficările	şi	completările	ulterioare,

Legea	nr.	7/2004	cu	modificari	privind	Codul	de	conduită	a	funcţionarilor	publici,	▪
Legea	nr.	161/2003	privind	unele	măsuri	pentru	asigurarea	transparenţei	în	exerci	▪
tarea	demnităţilor	publice,	a	funcţiilor	publice	şi	în	mediul	de	afaceri,	prevenirea	şi	
sancţionarea	corupţiei,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare,

Legea	nr.	571/2004	privind	protecţia	personalului	din	autorităţile	publice,	instituţiile		▪
publice	şi	din	alte	unităţi	care	semnalează	încălcări	ale	legii,

Legea	contenciosului	administrativ	nr.	554/2004,	cu	modificările	şi	completările	ul	▪
terioare,

Ordonanţa	de	urgenţă	a	Guvernului	nr.	92/2008	privind	statutul	funcţionarului	public		▪
denumit	manager	public.

Hotărârea	 Guvernului	 nr.	 783/2005	 pentru	 aprobarea	 Normelor	 metodologice	 de		▪
aplicare	a	Ordonanţei	de	urgentă	a	Guvernului	nr.	56/2004	privind	crearea	statutului	
special	al	funcţionarului	public	denumit	manager	public,

Legea	nr.	52/2003	privind	transparenţa	decizională	in	administraţia	publică,	▪
Legea	nr.	544/2001	privind	liberul	acces	la	informaţiile	de	interes	public,	▪
Legea	administraţiei	publice	locale	nr.	215/2001,	republicată	(r1)	cu	modificările	şi		▪
completările	ulterioare,

Legea	nr.	90/2001	privind	organizarea	şi	funcţionarea	Guvernului	României	şi	a	mi	▪
nisterelor,

Hotărârea	Guvernului	 nr.	 1000/2006	 privind	 organizarea	 si	 funcţionarea	Agenţiei		▪
Naţionale	a	Funcţionarilor	Publici,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare,

Hotărârea	Guvernului	nr.	833/2007	privind	normele	de	organizare	şi	funcţionare	a		▪
comisiilor	paritare	şi	încheierea	acordurilor	colective,

Hotărârea	Guvernului	nr.	1344/2007	privind	normele	de	organizare	şi	funcţionare	a		▪
comisiilor	de	disciplină,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare

Hotărârea	Guvernului	nr.	341/	2007	privind	intrarea	în	categoria	înalţilor	funcţionari		▪
publici,	managementul	carierei	si	mobilitatea	înalţilor	funcţionari	publici,

Hotărârea	Guvernului	nr.	1655/2005	privind	organizarea	şi	desfăşurarea	examenului		▪
de	atestare	in	funcţiile	publice	de	prefect	şi	subprefect,
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Hotărârea	Guvernului	nr.	1212/2005	privind	unele	măsuri	necesare	pentru	desfăşu	▪
rarea	activităţii	comisiilor	pentru	înalţii	funcţionari	publici,

Hotărârea	Guvernului	nr.	432/2004	privind	dosarul	profesional	al	funcţionarilor	pu	▪
blici,

Hotărârea	 Guvernului	 nr.	 896/2004	 pentru	 modificarea	 Hotărârii	 Guvernului		▪
nr.	1.336/2001	privind	domeniile	şi	specializările	de	referinţă	din	învăţământul	uni
versitar,

Hotărârea	Guvernului	nr.	1083/2004,	privind	organizarea	şi	funcţionarea	Institutului		▪
Naţional	de	Administraţie	şi	a	centrelor	regionale	de	formare	continuă	pentru	admi
nistraţia	publica	locală,

Hotărârea	Guvernului	nr.	175/2008	privind	stabilirea	modelelor	Registrului	declara	▪
ţiilor	de	avere	şi	Registrului	declaraţiilor	de	interese,

Ordonanţa	de	urgenţă	a	Guvernului	nr.	48/2007	privind	unele	măsuri	pentru	îmbună	▪
tăţirea	activităţii	în	administraţia	publică	centrală,

Ordonanţa	de	urgenţă	a	Guvernului	nr.	30/2007	privind	organizarea	şi	funcţionarea		▪
Ministerului	Internelor	şi	Reformei	Administrative,

Ordonanţa	 Guvernului	 nr.	 9/2008	 pentru	 modificarea	 Ordonanţei	 Guvernului		▪
nr.	6/2007	privind	unele	masuri	de	reglementare	a	drepturilor	salariale	şi	a	altor	drep
turi	 ale	 funcţionarilor	 publici	 până	 la	 intrarea	 in	 vigoare	 a	 legii	 privind	 sistemul	
unitar	 de	 salarizare	 şi	 alte	 drepturi	 ale	 funcţionarilor	 publici,	 precum	şi	 creşterile	
salariale	care	se	acordă	funcţionarilor	publici	in	anul	2008,

Alte	acte	normative	care	aduc	modificări	sau	completări	cadrului	legislativ	sau	care		▪
privesc	organizarea	şi	funcţionarea	autorităţilor	sau	instituţiilor	publice,

Alte	acte	normative	care	reglementează	organizarea	şi	funcţionarea	autorităţilor	şi		▪
instituţiilor	din	administraţia	publică	locală	şi	centrală.
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au CoNtriBuit la rEaliZarEa aCEStui GHiD 
prin participarea la activităţile de elaborare, design grafic, workshopuri, organizarea de 

sesiuni de promovare şi diseminare a Ghidului

Xenia Teodorescu	–	Director	general,	Direcţia	Generală	Dezvoltare	şi	Implementare	
Alina Rotariu –	Şef	serviciu,	Serviciul	Monitorizare,	Evaluare	şi	Implementare,	Direcţia	Generală	

Dezvoltare	şi	Implementare
Ionuţ Valentin Leşovici	–	Manager	public,	Serviciul	Monitorizare,	Evaluare	şi	Implementare,	Direcţia	

Generală	Dezvoltare	şi	Implementare
Adrian Budescu –	Consilier	juridic,	Corpul	de	control	al	Preşedintelui
Adriana Cîrciumaru	 –	 Consilier	 juridic,	 Serviciul	 Integrare	 Europeană,	 Relaţii	 Internaţionale	 şi	

Programe	cu	Asistenţă	Externă,	Direcţia	Comunicare	şi	Relaţii	Internaţionale
Anamaria Papuc –	 Consilier	 juridic,	 Serviciul	Monitorizare,	 Evaluare	 şi	 Implementare,	 Direcţia	

Generală	Dezvoltare	şi	Implementare
Cristina Marin	 –	 Consilier	 juridic,	 Serviciul	 Monitorizare,	 Evaluare	 şi	 Implementare,	 Direcţia	

Generală	Dezvoltare	şi	Implementare
Georgiana Matei –	 Consilier	 juridic,	 Serviciul	Monitorizare,	 Evaluare	 şi	 Implementare,	 Direcţia	

Generală	Dezvoltare	şi	Implementare
Conor Kearney –	Şeful	echipei	de	proiect	ECO	în	cadrul	Proiectului	PHARE	2005	RO	2005/017

553.01.03.01	„Modernizarea	Managementului	Resurselor	Umane	în	cadrul	funcţiei	publice	din	
România“

Eugen Perianu	 –	 Expert	 ECO	 în	 cadrul	 Proiectului	 PHARE	 2005	 RO	 2005/017553.01.03.01	
„Modernizarea	Managementului	Resurselor	Umane	în	cadrul	funcţiei	publice	din	România“

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici prin echipa care a contribuit la realizarea acestui Ghid 
adresează mulţumiri reprezentanţilor autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică 
centrală şi locală pentru răspunsul pozitiv şi atitudinea deschisă pe care leau exprimat în general, 
în relaţia de colaborare cu instituţia noastră şi în special, prin participarea activă la sesiunile de 
dezbatere şi promovare a Ghidului, contribuind în mod direct prin propunerile şi sugestiile for
mulate la finalizarea documentului în forma prezentată.
Sperăm că acest Ghid va constitui un instrument metodologic util autorităţilor şi instituţiilor publice 
din administraţia publică centrală şi locală pentru îmbunătăţirea managementului proceselor de 
monitorizare, evaluare şi control.
Atât în prezent cât şi în viitor convingerea noastră este că, promovând bunele practici şi intro
ducând periodic metode, tehnici şi instrumente novatoare de lucru vom contribui, prin colaborare 
şi în parteneriat cu autorităţile şi instituţiile publice, la îmbunătăţirea continuă a managementului 
public în cadrul administraţiei publice din România şi la creşterea calităţii serviciilor publice ofe
rite cetăţenilor.






