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1. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici - cadrul normativ, stategic şi 

instituţional 
 

 Conform prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (denumită în continuare Agenţia) 

este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice. 

 Potrivit cadrului normativ specific funcţiei publice, Agenţia “asigură aplicarea strategiei şi a 

Programului de Guvernare în domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor 

publici, precum şi în domeniul formării profesionale a personalului din administraţia publică”, 

îndeplinind atribuţii în următoarele domenii: 

■ Reglementarea funcţiei publice, prin asigurarea unui cadru normativ coerent şi unitar 
aplicabil funcţiei publice şi funcţionarilor publici; 

■ Realizarea managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, prin asigurarea 
condiţiilor necesare implementării unor instrumente manageriale moderne şi performante în 
domeniul funcţiei publice; 

■ Perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici, în scopul dezvoltării de competenţe şi 
aptitudini necesare eficientizării activităţii funcţionarilor publici; 

■ Formarea profesională în administraţia publică, prin susţinerea permanentă a proceselor de 
instruire de tip formare specializată, în scopul dezvoltării, la nivelul sistemului administraţiei 
publice, a acelor competenţe şi abilităţi necesare exercitării prerogativelor de putere publică 
de către funcţionarii publici; 

■ Gestionarea de programe în domeniul funcţiei publice, destinate dezvoltării unei 
administraţii publice la standarde europene şi a profesionalizării funcţiei publice în scopul 
furnizării de servicii de calitate pentru cetăţean; 

■ Monitorizarea, controlul activităţilor referitoare la funcţia publică şi funcţionarii publici, 
precum şi exercitarea tutelei administrative pentru asigurarea implementării şi a respectării 
prevederilor legale în domeniul specific de competenţă, pe baza unor indicatori de 
monitorizare şi evaluare specifici; 

■ Reprezentarea instituţiei, ca partener activ în spaţiul public – privat, precum şi în raport cu 
reprezentanţii autorităţilor şi instituţiilor publice. 

 

 În anul 2014, direcţiile de acţiune instituţionale au fost stabilite prin raportare atât la direcţiile 

de acţiune şi obiectivele Programului de Guvernare 2013 – 2016 precum și la dispoziţiile 

documentelor programatice aprobate la nivel naţional coroborat cu atribuţiile curente, prevăzute prin 

cadrul normativ de reglementare a organizării şi funcţionării instituţiei. 
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Astfel, la nivelul Agenţiei au fost stabilite pentru anul 2014 următoarele obiective: 

Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea capacităţii Agenţiei necesară asigurării managementului 
funcţiei publice şi al funcţionarilor publici 

Obiectiv specific 1.1: Eficientizarea procesului de management al funcţiei publice şi al 
funcţionarilor publici la nivel strategic, instituţional şi legislativ 

Obiectiv specific 1.2: Dezvoltarea de programe de formare specializată şi perfecţionare 
profesională care să răspundă cerinţelor de reformă dinamică ale administraţiei publice româneşti 

Obiectiv specific 1.3: Continuarea procesului de gestionare a fondurilor europene în vederea 
modernizării managementului funcţiei publice precum şi a îmbunătăţirii calităţii serviciilor 
publice furnizate de administraţia publică 

Obiectiv strategic 2: Consolidarea imaginii Agenţiei ca partener de încredere la nivel naţional şi 
internaţional 

Obiectiv specific 2.1: Consolidarea comunicării interinstituţionale 

Obiectiv specific 2.2: Promovarea rolului şi a atribuţiilor Agenţiei 

 

 În ceea ce privește cadrul strategic din domeniul funcției publice și al funcționarilor 

publici, în anul 2014 printr-un efort interinstituțional susținut, Agenția alături de Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Secretariatul General al Guvernului a participat la 

elaborarea proiectului Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014 – 2020, 

document care reflectă viziunea strategică pe termen mediu asupra reformării sistemului 

administraţiei publice.  

 Ca rezultat al activităţii grupului de lucru constituit la nivelul Guvernului, în trimestrul IV al 

anului 2014 a fost definitivată, aprobată şi publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 834 din 17 

noiembrie 2014 Hotărârea Guvernului nr. 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru 

consolidarea administraţiei publice 2014 – 2020 şi constituirea Comitetului naţional pentru 

coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014 – 2020.   

 Strategia a influenţat modul de abordare a implementării obiectivelor specifice ale Agenţiei pe 

parcursul perioadei de raportare. 

 

 De asemenea, în anul 2014, în scopul implementării dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 

215/2012 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015, a 

Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare, precum şi a 

Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012-2015, la 

nivelul Agenţiei au fost stabilite următoarele obiective: 

Obiectiv general 1 – Prevenirea corupţiei la nivelul Agenţiei 
Obiectiv specific 1.1: Remedierea vulnerabilităţilor specifice prin implementarea sistematică a 
măsurilor preventive 
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Obiectiv specific 1.2: Creşterea transparenţei instituţionale prin sporirea gradului de disponibilitate 
a datelor publice deschise (open data) puse la dispoziţie de către Agenţie 
Obiectiv general 2 – Creşterea gradului de educaţie anticorupţie  
Obiectiv specific 2.1: Dezvoltarea componentei anticorupţie a curricumului de formare continuă a 
personalului propriu al Agenţiei 
Obiectiv specific 2.2: Creşterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul 
fenomenului de corupţie 
Obiectiv general 3 – Combaterea corupţiei prin măsuri administrative şi penale  
Obiectiv specific 3.1: Consolidarea mecanismelor de control administrativ 
Obiectiv specific 3.2: Monitorizarea implementării planului sectorial şi participarea la sistemul 
naţional de monitorizare a SNA 

 

  

2. Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în anul 

2014 
 

În anul 2014, potrivit dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 1000/2006 privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, la nivelul Agenţiei au funcţionat: 

a) La nivel de direcţie generală: 

 Direcţia generală managementul funcţiei publice, cu următoarele structuri funcţionale: 
Direcţia gestionarea procedurilor administrative şi Direcţia evidenţa, monitorizarea şi 
controlul salarizării; 

 Direcţia generală reglementare, monitorizare şi contencios, cu următoarele structuri 
funcţionale: Direcţia reglementare, dezvoltare şi implementare şi Serviciul contencios. 

b) La nivel de direcţie: 

 Direcţia economic, resurse umane, achiziţii, administrativ şi protocol cu următoarele 
structuri funcţionale: Serviciul achiziţii publice, patrimoniu şi administrativ, Serviciul 
financiar – contabilitate, Compartimentul resurse umane şi Compartimentul achiziţii publice; 

 Direcţia programe cu finanţare externă cu următoarele structuri funcţionale: Serviciul 
monitorizare proiecte şi Compartimentul dezvoltare implementare proiecte; 

 Direcţia comunicare şi relaţii internaţionale cu următoarele structuri funcţionale: Serviciul 
inovaţie, relaţii internaţionale şi proiecte şi Compartimentul comunicare, informare şi relaţii 
publice; 

 Direcţia reglementare, dezvoltare şi implementare cu următoarele structuri funcţionale: 
Serviciul dezvoltare şi reglementare şi Serviciul juridic, monitorizare şi evaluare;. 

În subordinea Agenţiei şi în coordonarea Direcţiei coordonare centre regionale, evaluare şi 
perfecţionare profesională au funcţionat şi funcţionează şi în prezent 4 centre regionale de formare 
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continuă pentru administraţia publică locală ale Agenţiei, cu sediul la Bucureşti, Cluj-Napoca, 
Iaşi şi Timişoara. 

În subordinea directă a Preşedintelui Agenţiei funcționează Cabinetul preşedintelui, Corpul de 
control – organizat la nivel de birou și Compartimentul audit public intern. 

În cursul anului 2014, în ceea ce priveşte resursele umane la dispoziţia instituţiei conform 
Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia a 
avut alocate 198 de posturi, inclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului preşedintelui, 
aparatul propriu şi instituţiile publice subordonate. 
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3. Activitatea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în anul 2014 
 

3.1. Activitatea în domeniul reglementării funcţiei publice 

 

În vederea realizării obiectivelor specifice în domeniul reglementării funcţiei publice, la 

nivelul Agenţiei au fost desfăşurate activităţi specifice susţinute, în următoarele domenii principale: 

I. elaborarea proiectelor de acte normative din domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor 
publici; 

II. analiza şi avizarea proiectelor de acte normative elaborate de alte autorităţi şi instituţii 
publice şi care conţin prevederi referitoare la funcţia publică şi funcţionarii publici; 

III. formularea de observaţii şi propuneri cu privire la actele normative elaborate în domeniul 
funcţiei publice şi elaborarea de puncte de vedere cu privire la întrebări şi interpelări; 

IV. elaborarea proiectelor de documente de politici publice şi planuri de acţiune în domeniul 
funcţiei publice şi al funcţionarilor publici; 

V. elaborarea studiilor, rapoartelor, analizelor şi prognozelor în domeniul funcţiei publice. 

 

I. Elaborarea proiectelor de acte normative 

 

 În anul 2014, la nivelul Agenţiei au fost elaborate 7 proiecte de acte normative, acestea fiind 

următoarele: 

 

1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Hotărârea 

Guvernului nr. 1000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici; 

2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind schimbarea titularului dreptului de administrare al 

unui imobil aflat în proprietatea publică a statului; 

3. Proiect de Ordin privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare 

specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor 

funcţionari publici pentru anul 2014; 

4. Proiect de Ordin privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi 

administraţiei publice nr. 943/2013 pentru aprobarea modelelor certificatelor de atestare a 

absolvirii programelor de formare specializată, a programelor de perfecţionare şi a 

programului de formare specializată în administraţia publică pentru obţinerea statutului de 

manager public organizate/organizat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, a 

modelului certificatului de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de 

centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, precum şi a 

modelelor certificatelor de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de 



 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi de centrele regionale de formare continuă pentru 

administraţia publică locală, în asociere cu alţi furnizori de formare înfiinţaţi potrivit legii;

5. Proiect de Ordin pentru aprobarea Regulamentului 

Centrelor regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală;

6. Proiect de Ordin privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare şi a cuantumului taxei de 

participare la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice 

corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2014;

7. Proiect de Ordin pentru modificarea anexei la ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici nr. 4.137/2013 privind aprobarea modalităţii de desfăşurare

Programului de formare 

categoriei înalţilor funcţ

 

 Din totalul de 7 proiecte de acte 

proiecte de hotărâri ale Guvernului

 

Fig. 1. Proiecte de 

 

II. - III. Analiza şi avizarea proiectelor de acte normative

propuneri cu privire la proiecte de actele normative elaborate în domeniul funcţiei publice/

Elaborarea de puncte de vedere cu privire la întrebări şi interpelări

  

În cursul anului 2014 au fost transmise pentru observaţii şi propuneri

număr de 107 de proiecte de acte normative

propuneri şi 82 de proiecte pentru avizare

Proiecte de acte normative

8 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi de centrele regionale de formare continuă pentru 

locală, în asociere cu alţi furnizori de formare înfiinţaţi potrivit legii;

pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a 

Centrelor regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală;

privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare şi a cuantumului taxei de 

Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice 

corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2014;

pentru modificarea anexei la ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici nr. 4.137/2013 privind aprobarea modalităţii de desfăşurare

Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare 

înalţilor funcţionari publici pentru anul 2013. 

proiecte de acte normative elaborate de Agenţie

proiecte de hotărâri ale Guvernului iar 5 sunt proiecte de ordine ale

Fig. 1. Proiecte de acte normative elaborate de Agenţie în 2014

vizarea proiectelor de acte normative / Elaborarea de observaţii şi 

e la proiecte de actele normative elaborate în domeniul funcţiei publice/

de puncte de vedere cu privire la întrebări şi interpelări 

În cursul anului 2014 au fost transmise pentru observaţii şi propuneri

proiecte de acte normative, din care 25 de proiecte

de proiecte pentru avizare.  

2

5

Proiecte de acte normative elaborate de ANFP 

proiecte de hotărâre 
a Guvernului

proiecte de ordine 
ale Preşedintelui 
ANFP

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi de centrele regionale de formare continuă pentru 

locală, în asociere cu alţi furnizori de formare înfiinţaţi potrivit legii; 

cadru de organizare şi funcţionare a 

Centrelor regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală; 

privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare şi a cuantumului taxei de 

Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice 

corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2014; 

pentru modificarea anexei la ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici nr. 4.137/2013 privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a 

pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare 

elaborate de Agenţie în anul 2014, 2 sunt 

e Preşedintelui Agenţiei. 

 
în 2014 

/ Elaborarea de observaţii şi 

e la proiecte de actele normative elaborate în domeniul funcţiei publice/ 

În cursul anului 2014 au fost transmise pentru observaţii şi propuneri şi/sau pentru avizare un 

25 de proiecte pentru observaţii şi 

proiecte de hotărâre 

proiecte de ordine 
ale Preşedintelui 



 

Fig.2. Proiecte 

Din totalul de 82 de proiecte de acte normative
favorabil 62 de proiecte şi au fost restituite ca fiind 
normative. 

Fig.3. Repartizarea proiectelor 

Din totalul de 62 de proiecte de acte normative
proiecte au fost avizate cu observaţii

Fig.
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. Proiecte de acte normative transmise Agenţiei în anul 2014

proiecte de acte normative transmise pentru avizare 
au fost restituite ca fiind neavizate (aviz negativ) 

. Repartizarea proiectelor de acte normative transmise Agenţiei în 2014, după modul de avizare

de proiecte de acte normative avizate favorabil
st avizate cu observaţii şi un număr de 24 de proiecte au fost avizate fără observaţii

Fig.4. Statistica proiectelor avizate de Agenţie în anul 2014

25

82

Proiecte de acte normative

observaţii şi 
propuneri

avizare

62

20

Repartizarea proiectelor de acte normative

avizate favorabil

neavizate

38

24

Proiecte avizate

cu observaţii

fără observaţii

 

în anul 2014 

transmise pentru avizare au fost avizate 
(aviz negativ) 20 proiecte de acte 

 

în 2014, după modul de avizare 

avizate favorabil un număr de 38 de 
au fost avizate fără observaţii.  

 

în anul 2014 

observaţii şi 

avizate favorabil

fără observaţii



 

Repartizarea pe tipul de acte normative
- 4 proiecte de lege; 
- 18 proiecte de ordonanţe de urgenţă
- 6 proiecte de ordonanţe ale Guvernului
- 74 proiecte de hotărâri de Guvern
- 4 proiecte de ordin
- 1 proiect de Regulament.

 

Fig.5. Statistica proiectelor avizate de Agenţie 

 

Din totalul de 107 proiecte de acte normative
Oficial al României, Partea I un număr de 

Fig. 6. Număr proiecte de acte normative avizate de Agenţie
Monitorul Oficial al României, Partea I

Propuneri legislative 

În cursul anului 2014 au fost primite spre analiză 
senatori şi/sau deputaţi.  

6
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tipul de acte normative este: 
 

ordonanţe de urgenţă ale Guvernului; 
ordonanţe ale Guvernului; 

ărâri de Guvern; 
ordine de ministru; 

Regulament. 

 
ica proiectelor avizate de Agenţie în anul 2014 pe tipuri de acte normative

proiecte de acte normative au fost adoptate şi publicate în Monitorul 
un număr de 50 de acte normative.  

e acte normative avizate de Agenţie în anul 2014 şi care au fost adoptate şi
Monitorul Oficial al României, Partea I ( la 30.12.2014) 

În cursul anului 2014 au fost primite spre analiză 12 propuneri legislative

4

74

18

4 1

Tipuri de acte normative

ordin

hotărâre de Guvern

ordonanţă a Guvernului

ordonanţă de urgenţă a 
Guvernului

lege

regulament

50

57

Situaţia publicării proiectelor de acte normative 
avizate de Agenţie

acte publicate

acte nepublicate

 

în anul 2014 pe tipuri de acte normative 

au fost adoptate şi publicate în Monitorul 

 

în anul 2014 şi care au fost adoptate şi publicate în 
 

12 propuneri legislative iniţiate de către 

hotărâre de Guvern

ordonanţă a Guvernului

ordonanţă de urgenţă a 

Situaţia publicării proiectelor de acte normative 

acte publicate

acte nepublicate



 

Din cele 12 propuneri legislative
completarea Legii nr. 188/1999 

Fig.7. Statistica propuneril

IV. Elaborarea proiectelor de documente de politici publice

 

IV.1. Contribuţia Agenţiei 
dezvoltarea capacităţii administrative 2014 

 În anul 2014 la nivel guvernamental a fost 
strategic aplicabil administraţiei publice
demersul elaborării unui document de politică publică, pe termen mediu, ca
unui cadru strategic şi institu
nerambursabile din fonduri structural

 În perioada de raportare, Agenţia prin reprezentanţii săi, a contribuit activ şi implicat la 
procesul de obţinere a unor rezultate concludente şi tangibile în grupul de lucru interinstituţional, 
coordonat de Secretariatul General al Guvernului şi Cancelari

 Astfel, reprezentanţii 
aspectelor referitoare la cerinţele privind îndeplinirea 
din cadrul Acordului de Parteneriat 2014 
consolidarea capacităţii administraţiei publice 2014

 În perioada de raportare, la nivelul
conţinut au vizat aspecte concre
acţiunile aferente domeniului funcţiei publice
estimării bugetare, necesare cuantificării costurilor implementării 
documentului de politică publică, r
de Chestionar pentru consultarea publică

11 

12 propuneri legislative transmise spre analiză 4 au vizat modificarea şi
Legii nr. 188/1999 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Fig.7. Statistica propunerilor legislative analizate de Agenţie în anul 2014, după obiectul acestora

 

laborarea proiectelor de documente de politici publice şi

Agenţiei la procesul de fundamentare a proiectului Strategiei privind 
dezvoltarea capacităţii administrative 2014 – 2020 

la nivel guvernamental a fost întreprins un amplu proces de revizuire a cadrului 
strategic aplicabil administraţiei publice pentru perioada 2014 – 2020, sens în care a fost iniţiat 

unui document de politică publică, pe termen mediu, ca
unui cadru strategic şi instituţional adecvat susţinerii procesului de absorbţie a 

structurale, aferente perioadei 2014 – 2020. 

În perioada de raportare, Agenţia prin reprezentanţii săi, a contribuit activ şi implicat la 
procesul de obţinere a unor rezultate concludente şi tangibile în grupul de lucru interinstituţional, 
coordonat de Secretariatul General al Guvernului şi Cancelaria Primului - Ministru. 

 Agenţiei au participat la elaborarea materialelor 
cerinţele privind îndeplinirea condiţionalităţilor ex

Parteneriat 2014 - 2020 şi la elaborarea propunerii de Strategie
consolidarea capacităţii administraţiei publice 2014-2020. 

În perioada de raportare, la nivelul Agenţiei au fost elaborate documente de lucru al căror 
vizat aspecte concrete privitoare la: direcţiile şi măsurile strategice

aferente domeniului funcţiei publice, precum şi cele aferente descrierii problemelor
, necesare cuantificării costurilor implementării Strategiei

documentului de politică publică, reprezentanţii Agenţiei au participat şi la definitivarea formatului 
de Chestionar pentru consultarea publică aferentă proiectului Strategiei privind consolidarea 
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Ministru.  
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Strategiei privind consolidarea 

Legea nr. 188/1999
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capacităţii administrative, contribuind totodată şi la definitivarea Inventarului cuprinzând 
obiectivele şi acţiunile specifice Strategiei, precum şi al planificării acestor tipuri de activităţi. 

 Noile dispoziţii legale statuate în conţinutul Strategiei pentru consolidarea administraţiei 
publice 2014 – 2020  aprobată prin Hotărţrea Guvernului nr. 909/2014 au determinat schimbări 
importante în dinamica unora dintre acţiunile prevăzute de obiectivele specifice ale Agenţiei, stabilite 
pentru anul 2014 astfel că termenele de realizare a acestora au fost revizuite şi prorogate pentru finele 
anului 2015 ori ale anului 2016, în funcţie de termenele stabilite în conţinutul Strategiei. 

  

IV.2. Elaborarea propunerii de politică publică privind statutul prefectului şi subprefectului 
„Clarificarea statutului, rolului şi atribuţiilor prefectului în sensul creşterii eficienţei reprezentării 
Guvernului la nivel local” precum şi a proiectului Strategiei de formare continuă a prefecţilor şi 
subprefecţilor 

În anul 2014, a fost elaborată o analiză a impactului bugetar al variantelor identificate în 
conţinutul acestei politici publice. De asemenea, în perioada de raportare a fost revizuită Strategia de 
formare profesională continuă a prefecţilor şi subprefecţilor, precum şi planul de acţiune aferent 
acesteia. 

 

IV.3. În ceea ce priveşte continuarea activităţii de elaborare a proiectelor de Strategie privind funcţia 
publică 2014 - 2020 şi Strategie privind formarea profesională 2014 – 2020 este de menţionat faptul 
că aceasta a fost dependentă de finalizarea procesului de elaborare şi aprobare a Strategiei pentru 
consolidarea administraţiei publice 2014 – 2020, termenele de finalizare a acestor două proiecte de 
documente strategice fiind stabilite la 60 şi respectiv 90 de zile de la data aprobării proiectului 
hotărârii de Guvern privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-
2020 şi constituirea Comitetului naţional pentru coordonarea implementării Strategiei pentru 
consolidarea administraţiei publice 2014-2020. Proiectul a fost aprobat în luna noiembrie 2014, prin 
Hotărârea Guvernului nr. 909/2014. 

La nivelul Agenţiei au fost întreprinse demersurile necesare desemnării reprezentanţilor fiecărei 
structuri funcţionale în cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea elaborării proiectelor de 
documente de politică publică mai sus menţionate.  

 

IV.4. Elaborarea obiectivelor Agenţiei pe anul 2014, a planului de acţiuni precum şi a 
documentelor de monitorizare şi evaluare a stadiului îndeplinirii obiectivelor 

În acest sens, au fost realizate următoarele activităţi: 

 centralizarea obiectivelor specifice fiecărei structuri funcţionale din cadrul Agenţiei pe anul 
2014, fiind elaborat „Planul de acţiune cuprinzând stadiul îndeplinirii obiectivelor Agenţiei pe 
anul 2014”.  

 monitorizarea semestrială a stadiului îndeplinirii obiectivelor Agenţiei.  

 

IV.5. Asigurarea implementării activităţilor ce revin în sarcina Agenţiei prin Strategia 
Naţională Anticorupţie 2012 – 2015 
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 În anul 2014 a continuat activitatea de monitorizare semestrială a stadiului îndeplinirii 
obiectivelor Agenţiei derivate din Strategia Naţională Anticorupţie 2012 – 2015. 

 De asemenea, a fost asigurată reprezentarea Agenției în cadrul grupului de lucru inter-
instituțional constituit la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în 
vederea elaborării proiectului Strategiei anticorupţie a MDRAP, document elaborat în cadrul 
proiectului „Abordare strategică în domeniul anticorupţie la nivelul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice” cod SMIS 40031.  

 

IV.6. Asigurarea monitorizării, din perspectiva indicatorilor specifici activităţii de 
reglementare, a stadiului îndeplinirii obiectivelor Agenţiei din cadrul Programului Naţional de 
Reformă 2013 – 2014. 

 În acest scop, semestrial, la solicitarea reprezentanţilor Ministerului Afacerilor Externe, 
Agenţia elaborează contribuţia instituţională prin raportare la direcţiile de acţiune şi obiectivele 
aferente domeniului funcţiei publice, stabilite prin Programul Naţional de Reformă 2013 – 2014 dar 
şi prin raportare la aspectele semnalate în Recomandările specifice de ţară (situaţie raportată atât la 
data de 15 martie cât şi în luna septembrie 2014). 

 

IV.7. În perioada de raportare au fost elaborate puncte de vedere cu privire la proiectele de strategii 
transmise spre analiză Agenţiei de către autorităţi şi instituţii publice (ex.domenii specifice precum 
asigurarea incluziunii cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor ori gestionarea situaţiei 
persoanelor în vârstă şi măsuri de îmbătrânire activă). 

 

V. Elaborarea studiilor, rapoartelor, analizelor şi prognozelor în domeniul funcţiei publice 

 În perioada de raportare, la nivelul Agenţiei au fost elaborate documente de analiză şi 
sintetiză în domenii specifice ori cu incidenţă asupra funcţiei publice şi a funcţionarilor publici, 
dintre care exemplificăm următoarele:  

 Analiză a legislaţiei şi jurisprudenţei europene în materie de interpretare a noţiunii de 
„experienţă profesională”;  

 Analiză privind standardele ocupaţionale şi cadrele de competenţă în state membre UE;  
 Material privind acte normative relevante pentru evaluarea îndeplinirii condiţiilor pentru 

ocuparea unei funcţii publice;  
 Material cuprinzând posibile aspecte supuse discuției în contextul extinderii competenţelor 

Agenţiei în domeniul formării;  
 Material privind reglementări şi îndrumări privind recrutarea şi promovarea funcţionarilor 

publici; Material privind formarea profesională – puncte tari, puncte slabe, soluţii posibile;  
 Material pentru realizarea unei aplicaţii informatice privind colectarea datelor de la 

instituţiile publice pe probleme de etică pentru Rapoartele periodice privind respectarea 
normelor de conduită şi situaţia implementării procedurilor disciplinare;  

 Material prezentare direcţii de dezvoltare în domeniul eticii şi integrităţii în România, 
Parteneriatul Estic, Platforma pentru Reforma Administraţiei Publice. 
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 În anul 2014, la nivelul Agenţiei au fost elaborate puncte de vedere în ceea ce priveşte 
diverse aspecte legate de modul de aplicare a dispoziţiilor legislaţiei primare şi secundare din 
domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici.  

 De asemenea, în realizarea competenţelor specifice, în anul 2014 au fost elaborate contribuţii 
ale Agenţiei la completarea unor chestionare aferente domeniului administraţiei publice, dintre care 
menţionăm:  

 Chestionar transmis de Ministerul Afacerilor Externe cu ocazia Revizuirii Strategiei 
Europa 2020;  

 Chestionar pe tema manageri de top în sectorul public; Chestionar privind Centres of 
Government in EU; 

 Chestionar EUPAN - Inovaţii în sistemul de selecție a managerilor din sectorul public;  
 Chestionare PXT urmare a solicitării de participare în cadrul grupului ţintă al 

componentei C2 din cadrul proiectului „Creșterea capacității administrației publice de a 
gestiona procesele de recrutare, selecție şi evaluare a funcționarilor publici în contextul 
creșterii gradului de responsabilizare a administrației publice privind gestionarea 
funcției publice”, cod SMIS 35032. 

 De asemenea, este de menţionat faptul că la nivelul Agenţiei au fost derulate activităţi de 
colaborare cu alte autorităţi şi instituţii publice, cu impact asupra activităţii de dezvoltare şi 
reglementare în domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici precum şi cu alte structuri 
funcţionale din cadrul Agenţiei, la solicitarea acestora în sensul analizei şi formulării de observaţii şi 
propuneri cu privire la documentele transmise de către acestea. Principalele aspecte analizate pot fi 
sintetizate astfel:  

 propuneri de modificare a coeficienţilor de remunerare, indemnizaţiilor şi schemei de pensii a 
funcţionarilor europeni, precum şi a unor aspecte privind circulaţia oficialilor UE în spaţiul 
European;  

 propuneri privind destituirea şi eliberarea din funcţie a funcţionarilor publici din ţări membre ale 
UE şi alte ţări enumerate în solicitare; 

 nivelul de calificare pentru ocupaţiile din sfera de activitate a Agenţiei; 
 acord de parteneriat „Voluntariatul pentru sectorul public – mijloc de inserţie socio-profesională 

a tinerilor cu handicap vizual”. 
 

 

Concluzii: 

 În anul 2014 activitatea de reglementare şi dezvoltare în domeniul funcţiei publice a fost 

corelată într-o mare măsură cu demersul întreprins la nivel naţional în vederea elaborării unei noi 

Strategii privind dezvoltarea capacităţii administraţiei publice, în perspectiva 2014 – 2020.  

 Contribuţia la elaborarea proiectului de strategie privind dezvoltarea capacităţii administraţiei 

publice 2014 – 2020 a reprezentant o activitate prioritară la nivelul Agenţiei. 

 Astfel, o parte din principalele activităţile specifice care au vizat continuarea procesului de  

fundamentare şi elaborare a proiectelor de lege de modificare şi completare a Legii nr. 188/1999 şi a 

Legii nr. 7/2004 au fost subsumate direcţiilor strategice şi termenelor care urmau a fi aprobate prin 

noua Strategie, definitivarea acestora urmând a fi realizată ulterior întrării în vigoare a Hotărârii 
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Guvernului  nr. 909/2014, în termenele şi condiţiile prevăzute de aceasta. În acest context, în 

perioada de raporate a fost elaborată, în principal, legislaţia terţiară aferentă domeniului specific 

funcţiei publice şi funcţionarilor publici şi a fost asigurată, în mod constant, activitatea de avizare a 

proiectelor de acte normative transmise de autorităţile şi instituţiile publice, precum şi cea de 

formulare a punctelor de vedere, observaţiilor şi propunerilor cu privire la proiectele de acte 

normative înaintate spre analiză, de către aceştia.  

 

3.2. Activitatea în domeniul managementului funcţiei publice şi al 

funcţionarilor publici 
 

 În vederea îndeplinirii atribuţiei Agenţiei de realizare a managementului funcţiei publice şi al 

funcţionarilor publici din România în cursul anului 2014 activităţile s-au desfăşurat pe următoarele 

direcţii principale: 

I. Actualizarea sistemului informatic integrat de management al funcțiilor și funcționarilor 

publici, astfel încât să oglindească cu acurateţe sistemul funcţiei publice din România; 

II. Transferul fluxului de transmitere şi recepţionare a formatelor de raportare privind evidenţa 

funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici prin intermediul portalului de management al 

funcțiilor și funcționarilor publici; 

III. Implementarea, dezvoltarea şi monitorizarea sistemului de semnătură electronică în procesul 

de elaborare și transmitere a documentelor la nivelul Agenţiei; 

IV. Gestionarea, prin intermediul sistemului informatic integrat, a corpului de rezervă al 

funcţionarilor publici, organizarea testărilor pentru funcționarii publici din corp precum şi 

realizarea redistribuirilor în funcții publice a acestora; 

V. Acordarea de avize în procesul de stabilire sau modificare a structurii de funcţii publice; 

VI. Acordarea de avize privind mobilitatea în funcţii publice inclusiv a celor din categoria înalţilor 

funcţionari publici; 

VII. Organizarea, avizarea şi/sau monitorizarea concursurilor de recrutare şi promovare în 

funcţii publice de conducere și execuție precum și a celor din categoria înalţilor funcţionari 

publici; 

VIII. Monitorizarea situației disciplinare a funcționarilor publici și acordarea de caziere 

administrative, în cazurile expres prevăzute de Legea nr. 188/1999 republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

IX. Gestionarea corpului de manageri publici și desfășurarea procedurilor privind cariera 

acestora; 

X.  Gestionarea datelor transmise de autoritățile și instituțiile publice în privința comisiilor 

paritare şi acordurilor colective, în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 833/2007 

privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor 

colective, cu modificările ulterioare şi a Ordinului preşedintelui Agenţiei nr. 1496/2009 pentru 
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aprobarea formatului standard, a termenelor şi modalităţii de transmitere a datelor privind 

comisiile paritare şi acordurile colective ; 

XI. Gestionarea evidenței informatizate a dispozitivelor hotărârilor judecătorești prin care se 

dispune interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, 

trimise Agenţiei. 

 În aplicarea competențelor stabilite prin lege organică, Agenția administrează evidența națională a 

funcțiilor publice și a funcționarilor publici, pe baza datelor transmise de autoritățile și instituțiile 

publice. Aceste date sunt transmise de către responsabilii de resurse umane prin intermediul 

portalului de management al funcțiilor publice și funcționarilor publici și integrate în sistemul 

național de evidență. 

 Acest sistem, gestionat și administrat de către structurile funcţionale abilitate din cadrul Agenţiei, 

stă la baza raportării următoarelor date aferente activității pe parcursul anului 2014.  

I. Pe parcursul anului 2014, numărul autorităţilor şi instituţiilor publice ale căror 

structuri de funcţii publice sunt gestionate prin intermediul sistemului informatic integrat a 

crescut ușor de la 4.325 la 4.361, ca o consecință a creșterii numărului de instituții publice cu posturi 

contractuale care au stabilit structuri de funcții publice sau a acordării personalității juridice proprii 

unor servicii publice deconcentrate. Datele referitoare la funcțiile publice și funcționarii publici sunt 

cuprinse în Capitolul 3.3. 

În perioada de referinţă, au fost efectuate un număr de 345.410 de operaţiuni pentru 

actualizarea sistemului informatic integrat (bazei de date), în urma transmiterii datelor de către 

autorităţile şi instituţiile publice, respectiv o medie de 2.176 operațiuni la 1.000 de funcții publice. 

Treptat, sistemul a fost eficientizat prin scăderea numărului de operațiuni efectuate de către 

personalul Agenţiei și creșterea accesului autorităților și instituțiilor publice la baza de date, prin 

efectuarea direct de către acestea, prin intermediul portalului de management, a operațiunilor de 

modificare a structurii organizatorice. Acest proces de îmbunătățire a procedurilor informatice 

aferente evidenței situației funcțiilor și funcționarilor publici continuă și în anul 2015. 

II. În ceea ce privește portalul de management al funcţiilor publice şi funcţionarilor publici, 

la sfârșitul anului 2014, toate autorităţile şi instituţiile publice ce au structuri de funcţii publice 

dețineau acces pentru vizualizarea propriilor structuri înregistrate în sistemul informatic 

integrat, precum și drepturi de transmitere a datelor necesare privind modificarea, respectiv 

actualizarea acestor structuri organizatorice. Astfel, fluxul de transmitere şi recepţionare a datelor 

privind evidenţa funcţiilor publice efectuat prin intermediul portalului a condus la efectuarea unui 

număr de peste 153.000 operaţiuni de transfer de date desfăşurate între Agenţie şi instituţiile 

publice. 

III. Sistemul privind semnătura electronică a fost implementat la nivelul Agenţiei încă din 

cursul anului 2012 și utilizat continuu de la acel moment. Astfel, în anul 2014 au fost transmise către 

autorităţile şi instituţiile publice, prin intermediul portalului de management, un număr de 35.613 

documente semnate electronic, conform Tabelului nr. 1. Sistemul urma să fie dezvoltat în anul 2014 

prin intermediul unui proiect al Agenţiei, urmând a se achiziţiona semnături electronice pentru o 
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parte dintre autorităţile şi instituţiile publice, în vederea utilizării acestora de către instituţii în relaţia 

cu Agenţia. Procedurile proiectului privind scanarea electronică a documentelor și acordarea 

drepturilor de semnătură au fost prorogate pentru anul 2015. 

 

DOCUMENTE SEMNATE 
ELECTRONIC 

Lună Număr lucrări 
Ianuarie 2.640 
Februarie 3.310 
Martie 2.175 
Aprilie 3.072 
Mai 3.178 
Iunie 2.723 
Iulie 3.186 
August 2.738 
Septembrie 2.523 
Octombrie 3.781 
Noiembrie 3.085 
Decembrie 3.202 
TOTAL  35.613 

 

Tabelul nr. 1 – Situaţia lunară a documentelor semnate electronic la nivelul Agenţiei în 2014 

 

IV. În anul 2014, Agenţia a organizat un număr de 85 de testări profesionale pentru 

funcţionarii publici din corpul de rezervă. Testările au fost organizate pentru un număr de 189 

funcţii publice vacante şi temporar vacante, conform Tabelului nr. 2. În urma organizării testărilor, 

Agenţia a emis 247 de ordine de redistribuire din corpul de rezervă, potrivit Tabelului nr. 3. La 

sfârşitul anului 2014, în secţiunea “corp de rezervă” a sistemului informatic integrat erau înregistraţi 

un număr de 869 funcţionari publici. 

 

Raport de testări profesionale pentru 
funcţionarii publici din corpul de rezervă 

organizate de ANFP în perioada: 
01.01.2014 - 31.12.2014 

Lună 
Număr 
testări 

Pentru număr 
funcţii publice 

Ianuarie 10 11 
Februarie 12 61 
Martie 10 25 
Aprilie 15 33 
Mai 5 15 
Iunie 5 5 
Iulie 7 9 
August 5 8 
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Septembrie 2 2 
Octombrie 8 9 
Noiembrie 2 6 
Decembrie 4 5 
TOTAL  85 189 

 

Tabelul nr. 2 – Situaţia testărilor profesionale organizate de Agenţie în 2014 

 

Raport de ordine de redistribuire 
funcţionarii publici din corpul de rezervă 
emise de ANFP în perioada: 01.01.2014 - 

31.12.2014 

Lună 
NR. ORDINE DE 
REDISTRIBUIRE 

Ianuarie 138 

Februarie 34 

Martie 11 

Aprilie 16 

Mai 4 

Iunie 17 

Iulie 9 

August 6 

Septembrie 1 

Octombrie 6 

Noiembrie 3 

Decembrie 2 

TOTAL 247 
 

Tabel nr. 3 – Situaţia ordinelor de redistribuire pe anul 2014 

 

V. Acordarea de avize în procesul de stabilire sau modificare a structurii de funcţii publice 

în conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, s-a realizat pe parcursul anului 2014 prin acordarea unui număr de 1.498 

avize pentru stabilirea funcţiilor publice din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, conform 

situaţiei prezentate în Tabelul nr. 4. 

 

ACORDAREA AVIZELOR DE 
STRUCTURĂ 

Lună Număr avize 
Ianuarie 140 
Februarie 125 
Martie 74 
Aprilie 127 
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Mai 111 
Iunie 156 
Iulie 165 
August 160 
Septembrie 122 
Octombrie 115 
Noiembrie 99 
Decembrie 104 
TOTAL 1.498 

 

Tabelul nr. 4. Situația acordării avizelor de structură acordate de Agenţie în 2014 

 

VI. În ceea ce privește avizele privind mobilitatea în funcții publice, acordate în 

conformitate cu art. 89 şi art. 92 din Legea nr. 188/1999 republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, situația se prezintă astfel: 

 - Pentru exercitarea cu caracter temporar a funcţiilor publice de conducere vacante, precum 

şi a celor din categoria înalţilor funcţionari publici, vacante și temporar vacante, în anul 2014 au 

fost acordate 2.280 avize pentru exercitarea cu caracter temporar a 3.447 funcţii publice de 

conducere şi corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici în cadrul autorităţilor şi 

instituţiilor publice din administraţia publică centrală, ale serviciilor deconcentrate ale ministerelor, 

precum şi din administraţia publică locală, conform raportului sinteză cuprins în Tabelul nr. 5. 

 - În ceea ce privește avizele privind mobilitatea între funcții publice generale și cele cu statut 

special, Agenția a emis un număr de 38 avize, pentru un număr de 69 funcții publice, conform 

raportului sinteză cuprins în Tabelul nr. 6. 
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Tabelul nr. 5. Situaţia avizelor de exercitare cu caracter temporar a funcţiilor publice de conducere sau corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici 

acordate de Agenţie în 2014 

Raport avize exercitare cu caracter temporar a unei funcții publice de conducere sau corespunzătoare categoriei de înalt 
funcționar public - acordate de Agenţie în perioada: 01.01.2014 - 31.12.2014 

  
Nr. 

avize 
Nr. funcţii 

Nr. 
avize 

Nr. funcţii Nr. avize 
Nr. 

funcţii 
Nr. avize Nr. funcţii Nr. avize Nr. funcţii TOTAL TOTAL 

  
ÎNALȚI 

FUNCȚIONARI 
PUBLICI 

DIRECTORI ȘI 
FUNCȚII 

ASIMILATE 

SECRETARI 
U.A.T. 

ȘEFI SERVICIU ȘI 
FUNCȚII ASIMILATE 

ȘEFI BIROU ȘI 
FUNCȚII 

ASIMILATE 
AVIZE 

FUNCȚII 
PUBLICE 

IANUARIE 5 5 104 231 56 56 129 206 57 81 351 579 

FEBRUARIE 7 7 67 97 48 48 81 124 45 61 248 337 

MARTIE 19 37 42 46 26 26 24 30 22 33 133 172 

APRILIE 11 14 47 71 33 33 67 86 24 32 182 236 

MAI 8 9 33 38 12 12 43 49 28 34 124 142 

IUNIE 6 6 55 120 27 27 71 125 22 24 181 302 

IULIE 13 14 85 130 35 35 81 114 36 47 250 340 

AUGUST 8 8 32 36 24 24 43 62 27 29 134 159 

SEPTEMBRIE 1 1 53 94 24 24 48 57 17 21 143 197 

OCTOMBRIE 8 8 42 46 11 11 56 109 24 30 141 204 

NOIEMBRIE 3 3 34 48 15 15 55 102 18 21 125 189 

DECEMBRIE 7 9 85 154 18 18 116 347 42 62 268 590 

TOTAL 
AVIZE/LUNĂ 

96   679   329   814   362   2.280   

TOTAL 
FUNCȚII 
PUBLICE/LUNĂ 

  121   1.111   329   1.411   475   3.447 
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RAPORT AVIZE MOBILITATE 

  Nr. avize 
Nr. funcţii 

publice avizate 

Ianuarie 13 19 

Februarie 1 13 

Martie 5 5 
Aprilie 5 5 
Mai 1 1 

Iunie 2 3 

Iulie 2 2 

August 2 2 
Septembrie 3 11 

Octombrie 2 2 

Noiembrie 0 0 
Decembrie 2 6 

TOTAL 
AVIZE 

38 
 

TOTAL 
FUNCȚII 
PUBLICE 

  69 

 

Tabelul nr. 6 - Raport avize mobilitate între funcții publice generale și cele cu statut special - acordate de A.N.F.P. în 

2014 

 

VII. Pe parcursul anului 2014 Agenţia a avizat, respectiv a aprobat tacit un număr de 8.821 

concursuri de recrutare şi promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, 

desfăşurate în afara Agenţiei, iar în cadrul Agenţiei a aprobat organizarea unui număr de 1.357 de 

concursuri de promovare și recrutare, conform rapoartelor sinteză cuprinse în Tabelele 7 – 10. 

 

 

Număr concursuri de 
recrutare în funcții publice 
corespunzătoare categoriei 
înalților funcționari publici 

Număr funcții publice 
corespunzătoare categoriei 

înalților funcționari 
publici supuse procedurii 

de recrutare 

Concursuri a căror competenţă de organizare aparţine 
Comisiei de recrutare pentru înalţii funcţionari publici şi 

al căror secretariat tehnic este organizat de Agenţie 
Ianuarie 1 2 
Februarie 0 0 

Martie 1 1 

Aprilie 0 0 

Mai 0 0 
Iunie 1 1 

Iulie 1 1 
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August 0 0 
Septembrie 0 0 
Octombrie 0 0 

Noiembrie 1 1 

Decembrie 1 1 

TOTAL 
CONCURSURI 

6   

TOTAL 
FUNCȚII 
PUBLICE 

  7 

 

Tabelul nr. 7. Situaţia concursurilor de recrutare în categoria înalţilor funcţionari publici în 2014 
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Tabelul nr. 8. Situaţia concursurilor de recrutare/promovare în funcţii publice de conducere susţinute în 2014

Raport concursuri de recrutare / promovare în funcții publice de conducere în perioada: 01.01.2014 - 31.12.2014 

       
  

  

Număr 
concursuri de 
RECRUTARE 
în funcții 
publice de 
conducere 

Număr funcții 
publice de 
execuție 
conducere supuse 
procedurii de 
RECRUTARE 

Număr 
concursuri de 
PROMOVARE 
în funcții publice 
de conducere 

Număr funcții 
publice de 
execuție 
conducere supuse 
procedurii de 
PROMOVARE 

Număr 
concursuri de 
RECRUTARE 
în funcții 
publice de 
conducere 

Număr funcții 
publice de 
execuție 
conducere 
supuse 
procedurii de 
RECRUTARE 

Număr 
concursuri de 
PROMOVARE 
în funcții publice 
de conducere 

Număr funcții 
publice de 
execuție 
conducere supuse 
procedurii de 
PROMOVARE 

  
CONCURSURI CU 
COMPETENȚĂ DE 

ORGANIZARE - ANFP 

CONCURSURI CU 
COMPETENȚĂ DE 

ORGANIZARE - ANFP 

CONCURSURI CU 
COMPETENȚA DE 

ORGANIZARE - AUTORITĂȚI 
/ INSTITUȚII PUBLICE 

CONCURSURI CU 
COMPETENȚA DE 

ORGANIZARE - AUTORITĂȚI / 
INSTITUȚII PUBLICE 

IANUARIE 89 137 20 78 26 30 0 0 

FEBRUARIE 53 84 29 41 21 26 0 0 

MARTIE 60 67 22 26 28 30 8 12 

APRILIE 47 62 16 17 19 30 5 5 

MAI 84 104 29 34 32 45 13 14 

IUNIE 67 79 31 104 27 33 11 11 

IULIE 77 114 34 56 37 47 14 19 

AUGUST 42 57 29 31 16 21 8 14 

SEPTEMBRIE 75 98 30 61 27 37 11 13 

OCTOMBRIE 74 115 41 50 22 26 8 11 

NOIEMBRIE 73 117 41 57 23 23 10 12 

DECEMBRIE 49 52 50 75 37 46 13 21 

TOTAL 
CONCURSURI 

790 
 

372 
 

315 
 

101 

 TOTAL 
FUNCȚII 
PUBLICE 

  1.086   630   394 
  

132 



24 
 

Raport concursuri de recrutare în funcții publice de execuție în perioada: 
01.01.2014 - 31.12.2014 

  

Numar 
concursuri de 

RECRUTARE 
în funcții 

publice de 
execuție 

Numar funcții 
publice de 
execuție 
supuse 

procedurii de 
RECRUTARE 

Numar concursuri de 
RECRUTARE în 
funcții publice de 

execuție 

Numar funcții 
publice de 
execuție 
supuse 

procedurii de 
RECRUTARE 

  
CONCURSURI CU 
COMPETENȚĂ DE 

ORGANIZARE - ANFP 

CONCURSURI CU 
COMPETENȚA DE 

ORGANIZARE - AUTORITĂȚI / 
INSTITUȚII PUBLICE 

IANUARIE 6 6 316 565 
FEBRUARIE 4 4 370 795 

MARTIE 15 16 453 1056 

APRILIE 7 9 432 866 
MAI 25 32 792 2012 

IUNIE 25 36 521 957 
IULIE 18 20 463 1008 

AUGUST 15 19 340 595 

SEPTEMBRIE 13 26 552 1214 
OCTOMBRIE 14 23 504 1383 

NOIEMBRIE 15 15 547 1435 
DECEMBRIE 9 9 631 1235 
TOTAL 
CONCURSURI 

166   5.921   

TOTAL 
FUNCȚII 
PUBLICE 

  215   13.121 

 

Tabelul nr. 9 – Situaţia concursurilor de recrutare susţinute în vederea ocupării funcţiilor publice  

de execuţie în anul 2014 

 

Raport concursuri de promovare în gradul profesional imediat 
superior celui deținut de funcționarii publici de execuție în 

perioada: 01.01.2014 - 31.12.2014 

  

Numar concursuri de 
PROMOVARE ÎN GRAD 

- funcționari publici de 
execuție 

Numar concursuri de 
PROMOVARE ÎN GRAD - 

funcționari publici de execuție 

  
CONCURSURI CU 
COMPETENȚĂ DE 

ORGANIZARE - ANFP 

CONCURSURI CU 
COMPETENȚA DE 

ORGANIZARE - 
AUTORITĂȚI / INSTITUȚII 

PUBLICE 

IANUARIE 2 134 
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FEBRUARIE 1 154 

MARTIE 2 164 

APRILIE 1 153 

MAI 5 234 

IUNIE 5 254 

IULIE 0 150 

AUGUST 1 145 

SEPTEMBRIE 0 157 

OCTOMBRIE 2 191 

NOIEMBRIE 2 282 

DECEMBRIE 2 466 

TOTAL CONCURSURI 23 2.484 

 

Tabelul nr. 10 – Situaţia concursurilor de promovare în gradul profesional imediat superior în 2014 

 

 Facem precizarea că toate concursurile organizate în cadrul Agenţiei au fost gestionate prin 

intermediul sistemului informatic integrat, cu extragerea automată și aleatorie a subiectelor privind 

funcţia publică, asigurându-se astfel condiţiile necesare pentru obiectivitatea şi integritatea 

procedurilor de concurs. 

 De asemenea, subliniem faptul că în anul 2014 reprezentanţii Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici au participat în cadrul comisiilor de concurs şi a celor de soluţionare a 

contestaţiilor în calitate atât de membri cât şi de secretari ai acestora, ori de responsabili de 

procedură, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. 

VII. Atribuțiile Agenției impun monitorizarea situației sancțiunilor disciplinare a 

funcționarilor publici, pe baza documentelor transmise de către autoritățile și instituțiile publice prin 

intermediul portalului de management. Pe baza acestor date, în anul 2014, a fost înregistrată emiterea 

unui număr de 4.440 de caziere administrative.  

VIII. În luna martie 2014 Agenţia, prin structura de specialitate, a asigurat secretariatul 

comisiei de selecţie a evaluatorilor pentru desfășurarea activităților de evaluare în cadrul 

componentei externe a evaluării managerilor publici. 

Totodată, au fost evaluați un număr de 311 de manageri publici din sistemul administrației 

publice românești, pentru care Agenţia a asigurat comunicarea, în conformitate cu prevederile art. 72 

coroborat cu art. 68 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, cu 

modificările şi completările ulterioare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 78/2011, a rezultatelor 

evaluării externe, precum și avizarea transformării posturilor, în situația prevăzută de dispozițiile art. 

74 alin. (1) lit. a) din același act normativ. 

IX. În temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare 

şi funcţionare a comisiilor de disciplină,cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii 
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Guvernului nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi 

încheierea acordurilor colective, cu modificările ulterioare şi Ordinului preşedintelui Agenţiei nr. 

1496/2009 pentru aprobarea formatului standard, a termenelor şi modalităţii de transmitere a datelor 

privind comisiile paritare şi acordurile colective, instituţiile publice au comunicat în anul 2014 date 

conform Tabelului nr. 11. . 

Raport privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină, organizarea şi 

funcţionarea comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective 

 
Instituţii 

publice locale 

Instituţii publice 
teritoriale 

Instituţii 
publice 
centrale 

Total 

Comisii de disciplină 20 18 3 41 
Comisii paritare 
(suport de hârtie) 

42 38 6 86 

Comisii paritare 
(suport electronic) 

33 42 33 108 

Încheierea acordurilor 
colective 

8 6 2 16 

TOTAL 103 104 44 251 
Tabelul nr. 11 – Situaţia organizării comisiilor de disciplină, a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor 

colective în anul 2014 

 

X. La data de 01.02.2014 a intrat în vigoare Legea nr. 253/2013 privind executarea 

pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele 

judiciare în cursul procesului penal. Potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (1) lit. b) din acest act normativ, 

în cazul interzicerii dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, 

judecătorul delegat cu executarea trimite Agenţiei o copie de pe dispozitivul hotărârii.  

Agenţia gestionează evidența informatizată a actelor mai-sus menționate, prin intermediul unei 

secțiuni create în cadrul sistemului integrat de management al funcțiilor publice și funcționarilor 

publici. Astfel, în perioada 1 februarie 2014 - 30 decembrie 2014 s-au înregistrat 7.057 de hotărâri 

judecătorești transmise Agenției de către instanțele din România, din care 4.657 hotărâri au fost 

scanate și încărcate în sistemul electronic în perioada de raportare. 

Lună 
Număr hotărâri 
judecătoreşti transmise 

Ianuarie NA 
Februarie 363 
Martie 662 
Aprilie 690 
Mai 859 
Iunie 688 
Iulie 733 
August 339 
Septembrie 437 
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Octombrie 760 
Noiembrie 897 
Decembrie 629 
TOTAL 7.057 

Tabelul nr. 12 – Situaţia hotărârilor judecătoreşti trimise Agenţiei de către instanţe în 2014
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3.3. Activitatea în domeniul gestionării evidenţei informatizate a funcţiei 

publice şi a funcţionarilor publici 
 
La 30 decembrie 2014, 4361 de autorităţi şi instituţii publice din România au raportat 

situaţia funcţiilor publice şi funcţionarilor publici, după cum rezultă din tabelul de mai jos: 
 Numărul total de funcţii publice la 30.12.2014 era de 158.712 din care: 

 122.964 - funcții publice ocupate; 
 4.295 - funcții publice temporar ocupate; 
 6.323 - funcții publice temporar vacante; 
 25.130 - funcții publice vacante. 

Situaţia detaliată a funcţiilor publice, pe categorii: 

Categorii de 
funcţii publice 

Ocupate (inclusiv temporar 
ocupate şi temporar vacante)  

   

Ocupate şi 
temporar 

ocupate (1) 

Temporar 
vacante (2) 

Total ocupate 
(1) + (2) 

Vacante 
(3) 

Total funcţii 
(1) + (2) +(3) 

Funcţii publice 
structuri centrale 

și teritoriale 

61.910 3.151 65.061 5.559 70.620 

Funcţii publice 
structuri locale 

65.349 3.172 68.521 19.571 88.092 

TOTAL 127.259 6.323 133.582 25.130 158.712 
Tabel nr. 13 – Situaţie detaliată funcţii publice (1) 

Categorii de 
funcţii publice 

Ocupate (inclusiv temporar ocupate 
şi temporar vacante)  

   

Ocupate şi temporar 
ocupate (1) 

Temporar 
vacante (2) 

Total 
ocupate 
(1) + (2) 

Vacante 
(3) 

Total funcţii 
(1) + (2) +(3) 

Funcţii publice 
din categoria 

înalţilor 
funcţionari 

publici 

166 11 177 10 187 

Funcţii publice 
de conducere 

15.284 375 15.659 2.013 17.672 

Funcţii publice 
de execuţie 

111.809 5.937 117.746 23.107 140.853 

TOTAL 127.259 6.323 133.582 25.130 158.712 
Tabel nr. 14- Situaţie detaliată funcţii publice (2) 

Concluzii: Din cele mai sus prezentate, rezultă că activitatea Agenţiei are un impact major asupra 
ansamblului funcţiei publice din România, fapt demonstrat atât de indicatorii prezentaţi în Raport şi 
anexele acestuia, cât și de utilitatea şi importanţa sistemului informatic integrat privind funcţia 
publică şi funcţionarii publici, care este un instrument funcţional fundamental pentru managementul 
funcţiei publice şi al funcţionarilor publici. 
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3.4. Activitatea în domeniul monitorizării prevederilor legale privind 

funcţia publică şi funcţionarii publici 
 

Pentru anul 2014, structura cu atribuţii de monitorizare, evaluare şi implementare din cadrul 

Agenţiei, şi-a propus următoarele căi de acţiune principale: 

3.4.1. Monitorizarea modului de aplicare a legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii 

publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice (monitorizarea generală). 

3.4.2. Monitorizarea şi evaluarea respectării normelor de conduită de către funcţionarii 

publici din autorităţile şi instituţiile publice (monitorizarea specială), prin colectarea, prelucrarea, şi 

centralizarea datelor şi informaţiilor primite. 

3.4.1. Monitorizarea modului de aplicare a legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii 
publici din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice (monitorizarea generală), s-a realizat 
prin: 

 monitorizarea şi controlul modului de aplicare a legislaţiei;  

 formularea propunerilor privind acţiuni de control; 

 propuneri privind exercitarea tutelei administrative sau note privind verificarea suplimentară a 

situaţiilor juridice identificate pe baza petiţiilor; 

 coordonare metodologică cu privire la aplicarea prevederilor legale din domeniu; 

 acordarea coordonării metodologice a compartimentelor de resurse umane din cadrul 

autorităţilor şi instituţiilor publice.  

La nivelul anului 2014 au fost soluţionate la nivelul structurii juridice cu atribuţii de 

monitorizare şi evaluare un număr de 2.971 de petiţii. 

Rezultatul activităţii de monitorizare îl constituie asigurarea interpretării corecte a normelor 

legale incidente, asigurarea coordonării metodologice necesare autorităţilor şi instituţiilor publice în 

vederea respectării prevederilor legale din domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, 

formularea punctelor de vedere solicitate, verificarea aspectelor semnalate şi întreprinderea măsurilor 

legale care se impun. 

 

Sinteza activităţii de monitorizare generală:  

Principalele domenii în care Agenţia a fost solicitată pentru acordarea de îndrumări de specialitate 

şi coordonare metodologică în domeniul funcţiei publice au vizat drepturile şi obligaţiile 

funcţionarului public, perfecţionarea profesională, recrutarea şi promovarea în funcţia publică, 

evaluarea performanţelor profesionale individuale, comisii paritare şi de disciplină, răspunderea 

funcţionarului public, mobilitatea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu, reorganizarea şi 

obligaţiile instituţiei publice. 



30 
 

În realizarea activităţii de mai sus, s-au formulat adrese de răspuns, s-au efectuat demersuri 

suplimentare pentru lămurirea aspectelor supuse analizei, s-a propus efectuarea unor acţiuni de 

control de către Agenţie sau de exercitare a tutelei administrative. 

 

Fig. 8. Modul de soluţionare al petiţiilor 

Analizând categoriile persoanelor care se adresează Agenţiei în vederea acordării îndrumărilor şi 

clarificărilor de specialitate în domeniul funcţiei publice, se constată că majoritatea petiţiilor sunt 

formulate de către cetăţeni persoane fizice (având sau nu calitatea de funcţionar public), urmate de 

adresele autorităţilor şi instituţiilor publice. 

Reprezentarea grafică este prezentată în următoarele imagini: 

 

Fig. 9. Număr de adresanţi pe categorii 
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 Repartiţia teritorială pe judeţe a petenţilor exprimată în valori nominale şi procentuale este 

prezentată în următoarele diagrame:  

 

Fig. 10. Valori nominale ale repartiţiei teritoriale 
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 Principalele domenii în care Agenţia

clarificări şi soluţionări legale în domeniul funcţiei publice au fost următoarele:

Fig. 11. Domeniile în care Agenţia

3.4.2. Monitorizarea specială

 Scopul Strategiei Naţionale Anticorupţie 2012 

prevenirea fenomenului corupţiei prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ şi instituţional în 

vederea maximizării impactului măsu

şi este adresat tuturor instituţiilor publice reprezentând puterea executivă, legislativă şi 

judecătorească, autorităţilor publice locale, mediului de afaceri şi societăţii civile.

 Prin intermediul Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi 

asociaţi, enumeraţi în Anexa nr. 2 la 

nivelul fiecărei instituţii/autorităţi publice a unei autoevaluări periodice privind nivelul de utilizare şi 

eficienţă a măsurilor anticorupţie. Printre altele, autoevaluarea 

etice şi deontologice. Acest tip de evaluare 

preventive prevăzute în Anexa nr. 2 la hotărâre, precum protecţia personalului din instituţiile şi 

autorităţile publice care semnalează încălcări ale legii şi

este necesar, formularea de propuneri pentru consolidarea statutului lor juridic.
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rincipalele domenii în care Agenţia a fost solicitată pentru acordarea de îndrumări de specialitate, 

clarificări şi soluţionări legale în domeniul funcţiei publice au fost următoarele:

Domeniile în care Agenţia a fost solicitată (valori procentuale)

 

Monitorizarea specială a respectării normelor de conduită 

Strategiei Naţionale Anticorupţie 2012 - 2015 este reprezentat de reducerea şi 

corupţiei prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ şi instituţional în 

vederea maximizării impactului măsurilor anticorupţie. Documentul are un caracter multidisciplinar 

şi este adresat tuturor instituţiilor publice reprezentând puterea executivă, legislativă şi 

judecătorească, autorităţilor publice locale, mediului de afaceri şi societăţii civile.

nventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a 

, enumeraţi în Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 215/2012, se urmăreşte realizarea la 

nivelul fiecărei instituţii/autorităţi publice a unei autoevaluări periodice privind nivelul de utilizare şi 

eficienţă a măsurilor anticorupţie. Printre altele, autoevaluarea vizează măsuri cu privire la codurile 

ice şi deontologice. Acest tip de evaluare vizează inclusiv modul concret de 

preventive prevăzute în Anexa nr. 2 la hotărâre, precum protecţia personalului din instituţiile şi 

autorităţile publice care semnalează încălcări ale legii şi a consilierului de etică/integritate şi dacă 

este necesar, formularea de propuneri pentru consolidarea statutului lor juridic.

1201

98
25

415 383

36 13 9
114 137 97 98

Obiectul solicitărilor

a fost solicitată pentru acordarea de îndrumări de specialitate, 

clarificări şi soluţionări legale în domeniul funcţiei publice au fost următoarele: 

 

a fost solicitată (valori procentuale) 

reprezentat de reducerea şi 

corupţiei prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ şi instituţional în 

rilor anticorupţie. Documentul are un caracter multidisciplinar 

şi este adresat tuturor instituţiilor publice reprezentând puterea executivă, legislativă şi 

judecătorească, autorităţilor publice locale, mediului de afaceri şi societăţii civile.  

a indicatorilor de evaluare 

nr. 215/2012, se urmăreşte realizarea la 

nivelul fiecărei instituţii/autorităţi publice a unei autoevaluări periodice privind nivelul de utilizare şi 

măsuri cu privire la codurile 

inclusiv modul concret de aplicare a măsurilor 

preventive prevăzute în Anexa nr. 2 la hotărâre, precum protecţia personalului din instituţiile şi 

a consilierului de etică/integritate şi dacă 

este necesar, formularea de propuneri pentru consolidarea statutului lor juridic.  

98 107 98 140
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 Inventarul măsurilor preventive anticorupţie stipulează la punctul 5, ca indicator relevant, 

elaborarea unui chestionar de evaluare în ceea ce priveşte gradul de cunoaştere de către angajaţi a 

normelor privind consilierul etic.  

Indicatorul evaluat Concluzii asupra evoluţiei indicatorului 

Relevanţa raportării 

Din cele 822 de autorităţi şi instituţii publice care au transmis rapoarte 

la sfârşitul trimestrului IV 2014 erau încadraţi 78.723 de funcţionari 

publici, din care 12.689 în cadrul autorităţilor administraţiei publice 

centrale, 40.615 în cadrul serviciilor publice teritoriale şi 25.419 în 

cadrul instituţiilor publice din administraţia publică locală. 

Prin raportare la numărul total de funcţionari publici încadraţi la nivel 

naţional la data de 31.12.2013 de 130.143 funcţionari publici, la 

sfârşitul anului 2014 valoarea indicatorului este 60.48% la sfârşitul 

trimestrul IV, eșantionul fiind considerat reprezentativ. 

Agenţia menţine constatarea formulată în Rapoartele din anii 

precedenţi, conform căreia, la nivelul autorităţilor şi instituţiilor 

publice raportoare s-a acordat o importanţă diminuată analizării şi 

individualizării cauzelor şi consecinţelor nerespectării normelor de 

conduită de către funcţionarii publici.   

Activitatea  
de consiliere etică 

Principalele probleme care au constituit obiectul consilierii etice s-au 

axat pe unul din următoarele subiecte: libertatea opiniilor, folosirea 

imaginii proprii, activitatea politică, asigurarea unui serviciu public de 

calitate, obligaţiile funcţionarilor publici de conducere privind 

obiectivitatea în evaluare, utilizarea resurselor publice, respectarea 

libertăţii opiniilor, exprimarea în public a unor aprecieri neconforme 

cu realitatea ce pot aduce atingere prestigiului instituţiei publice, 

consiliere în vederea respectării regimului juridic al 

incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese, întrebuinţarea de 

expresii jignitoare, comportamentul neadecvat al unor funcţionari 

publici în raport cu colegii de serviciu. 

Cele mai importante  
cauze ale nerespectării 

codului de conduită  
şi cel mai frecvent 

întâlnite consecinţe ale 
încălcării normelor de 

conduită 

Din datele colectate de la autorităţile şi instituţiile publice, 
principalele cauze nominalizate ale nerespectării normelor de 
conduită, au fost următoarele: neglijenţa funcţionarilor publici în 
exercitarea atribuţiilor de serviciu, nerespectarea procedurilor 
operaţionale, influenţa problemelor personale asupra activităţii 
profesionale, absențe repetate de la serviciu, necunoaşterea  
modificărilor legislative intervenite, comportament neadecvat în 
relaţiile cu colegii/beneficiarii de servicii publice. 
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Modalităţile de prevenire 
şi măsurile privind 

reducerea sau eliminarea 
cazurilor 

de nerespectare a 
normelor de conduită la 
nivelul autorităţilor şi 

instituţiilor publice 
 

În urma sintetizării informaţiilor primite de la autorităţile şi instituţiile 

publice care au transmis rapoarte în perioada de referinţă, putem 

enumera următoarele modalităţi de prevenire semnalate: informarea 

periodică a funcţionarilor publici, introducerea de tematici specifice în 

planurile anuale de perfecţionare profesională a personalului, 

asigurarea transparenţei atât la nivelul actului administrativ, cât şi a 

deciziilor luate, întocmirea şi aducerea la cunoştinţa funcţionarilor 

publici a unui Plan minimal de activităţi pe care le desfăşoară 

consilierii de etică la nivelul instituţiei publice, identificarea 

activităţilor cu risc major de expunere la vulnerabilităţi care ar putea 

duce la încălcarea normelor de conduită şi evaluarea acestora, 

distribuirea de chestionare de evaluare funcţionarilor publici, pentru a 

se putea monitoriza gradul de cunoaştere a normelor de conduită de 

către aceştia. 

Măsuri administrative 
adoptate pentru 

înlăturarea cauzelor sau 
circumstanţelor care au 

favorizat încălcarea 
normelor de conduită 

 

Conform datelor colectate de la autorităţile şi instituţiile publice, în 

perioada de raportare se pot evidenţia următoarele măsuri 

administrative adoptate: emiterea de acte administrative privind 

aprobarea procedurilor, implementarea sistemului de control 

intern/managerial la nivelul instituţiei publice, monitorizarea riscurilor 

generale şi elaborarea procedurilor de lucru. 

Respectarea 
normelor de conduită 

 

În urma analizării repartizării sesizărilor pe categorii de persoane, se 

poate observa faptul că în semestrul II 2014, cele mai multe sesizări 

au fost formulate de conducătorul compartimentului, urmate de cele 

sesizate de către funcționarii publici, la nivel aproximativ egal 

situându-se cele formulate de conducătorul instituției publice și de 

beneficiariii serviciului public. 

Motivele sesizărilor 

Sesizările adresate comisiilor de disciplină au vizat în principal 

următoarele: nerespectarea procedurilor operaţionale, neglijenţa 

repetată în rezolvarea lucrărilor, manifestări care aduc atingere 

prestigiului autorităţii sau instituţiei publice, existenţa stării de 

incompatibilitate, absenţe nemotivate, încălcarea normelor legale 

privind exercitarea atribuţiilor de organizare, coordonare şi controlul 

activităţii, folosirea de expresii jignitoare între colegi, încălcarea 

dispoziţiilor legale privitoare la procedura de recrutare şi selecţie a 

funcţionarilor publici, nerespectarea atribuţiilor din fişa postului, 

însuşirea unor sume de bani, consum de băuturi alcoolice în timpul 

programului de lucru, nemulţumirea beneficiarului serviciului public 

faţă de comportamentul funcţionarului public. 
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Se constată pentru anul 2014 o tendinţă de creştere a activităţii de consiliere etică la nivelul 

autorităţilor şi instituţiilor publice locale, astfel că numărul funcţionarilor publici din instituţii publice 

locale care au beneficiat de consiliere etică este în creștere. S-a constatat de asemenea o creștere la 

nivelul autorităților și instituțiilor publice centrale față de anul 2013, în timp ce la cele teritoriale 

tendința de creștere este una moderată.  

 Din analiza raportărilor transmise de către autorităţile şi instituţiile publice către Agenţie 

pentru anul 2014, a rezultat că au fost aplicate 562 de sancțiuni disciplinare, dintre care 140 aplicate 

funcţionarilor publici de conducere şi 422 funcţionarilor publici de execuţie. 

 

Concluzii: 

În ce priveşte monitorizarea modului de aplicare a legislaţiei privind funcţia publică şi 
funcţionarii publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice (monitorizarea generală): 

 
Din analiza evaluării realizate pentru anul 2014 privitor la aplicarea legislaţiei privind 

funcţia publică şi funcţionarii publici, s-a constatat că faţă de anii trecuţi, a crescut numărul 
sesizărilor formulate de către persoane fizice, în această categorie fiind incluşi şi funcţionarii 
publici, care au vizat drepturile individuale ale acestora. De asemenea, s-a constatat o creştere a 
numărului de sesizări ale funcţionarilor publici prin care se reclamă comportamentul conducătorilor 
( aleşi locali sau funcţionari publici de conducere ) faţă de aceştia. 

Totodată, gradul de complexitate al petiţiilor adresate Agenţiei s-a situat la un nivel deosebit 
de ridicat, fapt ce a condus la creşterea numărului de demersuri la autorităţile sau instituţiile publice 
în vederea verificării aspectelor sesizate sau iniţierea unor acţiuni de control de către Agenţie. Ca un 
aspect pozitiv, Agenţia constată că majoritatea autorităţilor şi instituţiilor publice au răspuns pozitiv 
demersurilor iniţiate, pentru a se asigura respectarea cadrului legal incident.  

Agenţia recomandă şi pe această cale autorităţilor şi instituţiilor publice să asigure 
respectarea prevederilor legale, pe de o parte în vederea respectării drepturilor de carieră ale 
funcţionarilor publici,şi pe de altă parte, pentru a se evita crearea unor situaţii juridice care pot 
vătăma drepturile funcţionarilor publici, ale căror efecte nu mai pot fi soluţionate pe cale amiabilă, 
ci numai prin iniţierea unor acţiuni la instanţele judecătoreşti competente, de anulare a actelor 
administrative emise, fapt ce presupune încărcarea instanţelor de judecată, o perioadă lungă până la 
finalizarea cauzei şi producerea de prejudicii materiale/morale funcţionarilor publici. 

 
În ce priveşte monitorizarea şi evaluarea respectării normelor de conduită de către 

funcţionarii publici din autorităţile şi instituţiile publice (monitorizarea specială): 
 

Eforturile Agenţiei în anul 2014 privitor la monitorizarea respectării normelor de conduită 

de către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare s-au concentrat pe 

identificarea unei soluţii de îmbunătăţire a aplicaţiei informatice de transmitere a datelor de către 

autorităţile şi instituţiile publice, care stau la baza întocmirii rapoartelor semestriale de către ANFP. 
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3.5. Activitatea în domeniul formării şi perfecţionării profesionale a 

funcţionarilor publici 
 

 În anul 2014 la nivelul Agenţiei s-au derulat o serie de activităţi specifice formării şi 
perfecţionării personalului din administraţia publică, funcţionari publici sau personal contractual.  

 Serviciile de formare şi perfecţionare ale Agenţiei sunt certificate ISO 9001/2008, prin 
Sistemul de Management al Calităţii de către SC Rina Simtex – Organismul de Certificare S.R.L. 

Programele de perfecţionare profesională au fost organizate în acord cu nevoile instituţionale 
specifice, având de partea noastră experienţa implicării permanente în demersuri care ţin de 
dezvoltarea capitalului uman. În contextul actualelor modificări legislative, Agenţia a demarat o serie 
de programe de perfecţionare care au vizat domenii precum: management; comunicare şi transparenţă 
decizională; drept şi legislaţie comunitară; dezvoltare personală; tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor şi resurse şi servicii publice. 

 De asemenea, au fost organizate programe de perfecţionare urmărindu-se dezvoltarea 
abilităţilor şi cunoştinţelor în domenii precum: achiziţii publice; audit public intern; stare civilă şi 
evidenţa persoanelor; managementul documentelor în instituţiile publice; formare de formatori; 
gestiunea patrimoniului entităţilor publice; egalitatea de şanse. 

 Activitatea de formare s-a derulat în parteneriat cu un număr de 34 furnizori de formare, 
selectaţi în baza criteriilor stabilite prin procedura operațională aprobată de către preşedintele 
Agenţiei, urmărind o serie de condiţii generale şi specifice pentru a respecta criteriile de calitate 
impuse. 

 Numărul total al participanţilor la cele 257 de programe de perfecţionare organizate de 
către Agenţie, în parteneriat cu furnizorii de formare, a fost de 4.342. 

 Pentru anul 2014, din veniturile încasate la programele de perfecţionare a fost virată la 
bugetul de stat suma de 163.793 lei. 

 În ceea ce priveşte programele de formare specializată, Agenţia gestionează Programul de 
formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor 
funcţionari publici. 

 Programul are ca scop dezvoltarea competenţelor şi aptitudinilor necesare exercitării 
funcţiilor publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici şi se desfăşoară pe module, 
abordând o tematică multiplă, stabilită pe baza priorităţilor guvernamentale, corelate într-o 
succesiune logică axate pe atingerea scopului principal. 

 Prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 
3106/2013 au fost aprobate cifra anuală de şcolarizare şi taxa de participare la Programul de formare 
specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari 
publici pentru anul 2013. 

 În intervalul 18.11.2013 – 9.12.2013, prin Ordinul preşedintelui Agenţiei nr. 3415/2013 s-a 
desfăşurat concursul de admitere la Program. Pentru cele 100 de locuri de şcolarizare s-au înscris 
la concurs 141 de candidaţi.  
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 Modalitatea de desfăşurare a Programului a fost aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei 
nr. 4.137/2013. Modulele de formare s-au derulat în perioada 22.01.2014 – 16.06.2014. Programul a 
fost absolvit de către 93 de participanţi. 

 Veniturile încasate la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii 
publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2013 au totalizat 
208.285 lei. 

 De asemenea, la finele anului 2014 s-a organizat şi desfăşurat procedura de admitere la 
Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare 
categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2014. 

 Fundamentarea legală a fost dată de către Ordinul viceprim-ministrului, ministrul 
dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1147/2014 şi Ordinul preşedintelui Agenţiei nr. 
2.498/2014. Au fost aprobate 100 de locuri de şcolarizare pentru care s-au înscris la concurs 116 
candidaţi. Cursurile se vor desfăşura în prima jumătate a anului 2015, conform calendarului aprobat 
prin Ordinul preşedintelui Agenţiei nr. 3.214/2014. 

 Veniturile încasate la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii 
publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2014 au totalizat 
209.702 lei. 

 În anul 2014, la nivelul Centrelor regionale au fost organizate 231 de programe de 
perfecţionare profesională pentru un număr total de 3834 de persoane.  

 Activitatea Centrelor regionale este prezentată, în detaliu, în Anexa nr. 1 la prezentul Raport.  

 

Concluzii: 

În anul 2014, Agenţia a organizat 257 programe de perfecţionare profesională în acord cu 
nevoile instituţionale specifice pentru 4.342 participanţi, serviciile de formare/perfecţionare fiind 
certificate ISO 9001/2008, prin Sistemul de Management al Calităţii.  

De asemenea, Agenţia gestionează Programul de formare specializată pentru ocuparea unei 
funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, asigurând şi coordonarea 
metodologică a celor patru centre regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, 
pentru îndeplinirea cu succes a obiectivelor acestora. 

În 2014 s-a derulat programul iniţiat în 2013, acesta fiind absolvit de un număr de 93 de 
participanţi. 

 
 
 

3.6. Activitatea în domeniul gestionării programelor cu finanţare externă  
 

 În 2014 Agenţia şi-a asumat ca obiectiv prioritar continuarea procesului de gestionare a 
fondurilor externe în vederea modernizării managementului funcţiei publice precum şi a îmbunătăţirii 
calităţii serviciilor publice, adaptându-se rapid la nevoile din ce în ce mai specifice și complexe ale 
administrației publice din România. 
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 În anul de referinţă, Agenţia a gestionat implementarea a 12 proiecte finanţate din fonduri 
externe, în valoare totală de 65.708.244 lei. (fonduri structurale, norvegiene, granturi comunitare 
etc.). 

 Proiectele au contribuit la dezvoltarea capacităţii Agenţiei de a asigura managementul funcţiei 
publice şi al funcţionarilor publici şi la consolidarea imaginii instituţiei, ca partener de încredere la 
nivel naţional şi internaţional:  

 Astfel, proiectele pot fi sintetizate după cum urmează: 

1. e - ANFP - Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în vederea asigurării unui 
management performant al funcţiei publice şi funcţionarilor publici la nivelul 
administraţiei publice centrale şi al serviciilor publice din subordinea/coordonarea 
autorităţilor publice centrale şi locale prin implementarea de instrumente inovatoare, Cod 
SMIS 36675; 

2. Creşterea eficacităţii aplicării legislaţiei Uniunii Europene în ceea ce priveşte ajutoarele 
de stat, prin formarea aplicată a experţilor implicaţi în gestionarea fondurilor europene, Cod 
SMIS 48106; 

3. Instruire aplicată pentru continuarea întăririi capacităţii instituţionale a administraţiei 
publice din România pentru o gestionare eficientă a fondurilor structurale, cod SMIS 
48159; 

4. Creşterea capacităţii administraţiei publice de a gestiona procesele de recrutare, selecţie 
şi evaluare a funcţionarilor publici în contextul creşterii gradului de responsabilizare a 
administraţiei publice privind gestionarea funcţiei publice, Cod SMIS 35032; 

5. Consolidarea performanţei prefecţilor şi subprefecţilor din România în contextul 
integrării în Uniunea Europeană şi al descentralizării administrative şi financiare, Cod 
SMIS 32582 (în parteneriat cu MAI, ANFP beneficiar); 

6. Dezvoltarea capacităţii instituţionale a MAI în domeniul gestionării dosarelor europene, 
al transpunerii şi al aplicării acquis-ului comunitar, Cod SMIS 32862 (în parteneriat cu MAI, 
ANFP partener); 

7. Îmbunătăţirea dialogului social pentru funcţionarii publici - proiect finanţat dintr-un grant 
acordat de Guvernul Norvegiei prin intermediul Granturilor Norvegiene 2009-2014, în cadrul 
Programului Muncă Decentă şi Dialog Tripartit, finalizat în decembrie 2014 – în valoare de 
2.271.106,755 lei, respectiv, 351.778 euro; 

8. Formarea şi dezvoltarea pentru asigurarea eticii şi integrităţii în administraţia publică - 
proiect finanţat din FSE-PODCA, aflat în implementare – în valoare de 1.164.910,70 lei 
respectiv, 258.869,044 euro; 

9. Servicii publice de calitate pentru persoanele aflate în situaţii vulnerabile - proiect 
finanţat dintr-un grant acordat de Comisia Europeană – Relaţii Industriale şi dialog social, 
finalizat în decembrie 2014 – în valoare de 1.443.591 lei, respectiv, 320.798 euro 

10. Legislaţie, Economie, Competiţie şi Administraţie – Dezvoltarea unei abordări 
multidisciplinare în combaterea fraudei în achiziţiile publice - proiect finanţat dintr-un 
grant acordat de Comisia Europeană - Prevenirea şi combaterea criminalităţii (ISEC) 2013 – 
Criminalitatea Financiară şi economică (FINEC), aflat în implementare – în valoare de 
1.827.426,60 lei respectiv, 406.094,80 euro; 

11. Transparenţă şi calitate în administraţia publică prin social media - proiect finanţat prin 
granturile SEE 2009 - 2014, în cadrul Fondului ONG în România, aflat în implementare – în 
valoare de 371.630,25 lei respectiv, 82.584,5 euro; 
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12. Informare şi consultare – bază pentru participarea responsabilă şi activă a angajaţilor 
din sectorul public - proiect finanţat de Comisia Europeană – Direcţia generală de ocuparea 
forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune, finalizat în 2014 – în valoare de 688.105,755, 
respectiv, 152.912,39 lei euro. 

 Prin proiectele derulate la nivelul Agenţiei în 2014 au fost instruite 2.827 persoane, în domenii 
variate:  

 397 persoane - Principii generale şi definirea ajutorului de stat; 
 392 persoane - Concepte folosite în domeniul ajutorului de stat, tipuri de măsuri de ajutoare 

de stat şi procedura naţională şi comunitară aplicabilă; 
 393 persoane - Monitorizarea, controlul şi raportarea ajutoarelor de stat accesare fonduri 

europene; 
 495 persoane - Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune 2014-2020; 
 736 persoane - Achiziţii publice; 
 30 de funcţionari publici formați ca formatori; 
 30 de funcţionari publici instruiți în domeniul dialogului social de experți din Norvegia; 
 183 de funcţionari publici din judeţele Braşov, Galaţi, Iaşi, Timiş şi din Bucureşti, instruiţi în 

domeniul dialogului social; 
 40 de funcţionari publici din Bucureşti şi din judeţele Cluj, Mehedinţi,  Suceava şi Tulcea 

instruiţi în utilizarea social media în administrația publică. 
 131 de persoane instruite în domeniul managementului integrităţii, conflictelor şi 

schimbărilor. 

 
Prezentarea proiectelor cu finanţare externă 

 

PROIECTUL  

 e - ANFP - Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în vederea asigurării unui 
management performant al funcţiei publice şi funcţionarilor publici la nivelul 
administraţiei publice centrale şi al serviciilor publice din 
subordinea/coordonarea autorităţilor publice centrale şi locale prin 
implementarea de instrumente inovatoare - Cod SMIS 36675 

Sursa de 
finanțare 

Fondul Social European (FSE) - Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative (PO DCA) 

Stadiu 
În implementare 38 de luni (25.09.2012 – 25.11.2015) 
A fost aprobat Actul adițional nr. 1 de prelungire a duratei proiectului cu 14 luni, până 
în noiembrie 2015. 

Valoarea 14.513.253,92 lei fără TVA / 17.720.677,26 lei cu TVA inclus 

Obiectiv 
Dezvoltarea de instrumente inovatoare specifice pentru îndeplinirea eficientă a rolului 
şi atribuţiilor ANFP: semnătura electronică la nivelul administraţiei centrale şi locale 
precum şi arhivarea electronică a documentaţiei existente în arhiva ANFP. 

 
Realizări în 2014 

Au fost elaborate următoarele documente de către furnizorul de servicii de 
consultanță: 
 1 audit informatic al ANFP; 
 1 analiză a fluxurilor informatice disponibile la nivelul ANFP; 

 A avut loc conferința de promovare - lansare a proiectului. 
 În urma finalizării cerinţelor caietului de sarcini, modificate şi datorită schimbării 
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sediului ANFP, a fost iniţiată achiziţia serviciilor privind utilizarea semnăturii 
electronice şi a arhivei electronice; 

 Au fost depuse 7 cereri de rambursare de la începutul proiectului, din care 3 au fost 
depuse în anul 2014. 

 
Activități 
preconizate 

 Ca urmare a derulării și finalizării procedurii de achiziție a serviciilor de 
semnătură electronică și arhivare electronică, se vor atinge următorii 
indicatori: 

o 10 milioane de pagini din arhiva instituţiei arhivate în format electronic; 
o 3.860 de funcționari de la nivelul administraţiei publice centrale şi locale 

şi 140 de funcţionari publici din ANFP instruiți; 
o 1.930 de token-uri achiziționate și predate instituțiilor publice în vederea 

implementării semnăturii electronice la nivelul administrației centrale; 
o 1 Data Center al echipamentelor hardware ale ANFP;  
o 1 cameră securizată şi ignifugă pentru păstrarea back-ului la datele existe 

pe serverele ANFP; 
o 21 de seminarii regionale de instruire de câte 4 zile pentru instruirea 

funcţionarilor din grupul ţintă cu privire la semnătura electronică; 
o implementarea semnăturii electronice la nivelul grupului ţintă; 
o instruirea personalului propriu al ANFP; 
o Manuale de utilizare a semnăturii electronice şi a arhivei electronice. 
o 1 seminar „Aducem Noutate Funcţiei Publice” pentru diseminarea 

rezultatelor proiectului organizat. 
 

PROIECTUL 
“Creşterea eficacităţii aplicării legislaţiei Uniunii Europene în ceea ce priveşte 
ajutoarele de stat, prin formarea aplicată a experţilor implicaţi în gestionarea 
fondurilor europene”- Cod SMIS 48106 

Sursa de 
finanțare 

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - Programul Operaţional Asistenţă 
Tehnică (POAT) 

Stadiu În implementare (1 iulie 2013- 30 aprilie 2015) 

Valoare 2.804.015,48 lei cu TVA inclus 

Obiectiv 

Obiectivul acestui proiect este reprezentat de formarea profesională continuă în 
domeniul ajutorului de stat a experţilor din administraţia publică, implicaţi în 
implementarea fondurilor europene. Obiectivul propus contribuie la îndeplinirea 
obiectivului global al POAT prin dezvoltarea capacității administrației publice de a 
realiza implementarea și absorbția eficace și eficientă a instrumentelor structurale în 
România. Astfel, acest proiect are rolul de a contribui la îndeplinirea condiţionalităţilor 
ex-ante în domeniul ajutorului de stat, sprijinind totodată, procesul de consolidare a 
capacităţii administrative de implementare şi aplicare a legislaţiei UE în domeniul 
ajutoarelor de stat. 

 
Realizări în 2014 

 Au fost recrutați 16 formatori; 
 Au fost elaborate 3 suporturi de curs pentru cele 3 module; 
 A avut loc conferința de lansare a proiectului; 
 Au fost instruite 397 persoane în cadrul modulului 1 - “Principii generale şi 
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definirea ajutorului de stat”, 392 persoane în cadrul modulului 2 - Concepte 
folosite în domeniul ajutorului de stat, tipuri de măsuri de ajutoare de stat şi 
procedura naţională şi comunitară aplicabilă, şi 393 persoane în cadrul modulului 3 
- Monitorizarea, controlul şi raportarea ajutoarelor de stat, cursanţii provenind din 
Autorităţi de Management şi Organisme Intermediare cu atribuţii în domeniul 
ajutorului de stat. 

 Patru cereri de rambursare au fost depuse până la finele anului 2014, în valoare 
totală de 1.457.986,07 RON 

 Putem estima în baza studiului privind eficiența cursurilor, în urma parcurgerii 
programului de instruire și a aplicării unui test înainte și a unuia după curs, 
valoarea adăugată a sesiunilor de formare în domeniul ajutorului de stat 
pentru modulul 1 de formare din cadrul proiectului cod SMIS 48106 este: 

o 48 % valoare adăugată constantă respectiv, aproape jumătate dintre 
participanții din grupul țintă au avut cunoștințe despre domeniul ajutorului 
de stat.  

o 43 % dintre aceștia au obținut note la test cu peste 3 puncte mai mari ca la 
pretest  

o 5 % au obținut note a căror valoare depășește 5 puncte între cele 2 teste. 
o 4 % este procentul pentru participanții care au avut note cu punctaj mai mic 

la test decât la pretest. 

Activități 
preconizate 

 Vor fi contractaţi formatorii pentru modulul IV de formare;  
 Va fi elaborat suportul de curs aferent modulului IV Implementarea eficientă a 

noilor reglementări privind ajutorul de stat; 
 În perioada ianuarie – martie 2015 se vor desfăşura sesiunile de formare din cadrul 

modului IV Implementarea eficientă a noilor reglementări privind ajutorul de 
stat, ultimul modul din cadrul programului de formare; 

 Va fi elaborat un ”Ghid privind ajutorul de stat – manual de curs”, ce cuprinde o 
sinteză a tuturor celor 4 module de formare; acest manual urmând a fi tipărit în 700 
exemplare. 

 În luna iunie 2015, se va organiza conferinţa finală a proiectului. 
 

PROIECTUL 
„Instruire aplicată pentru continuarea întăririi capacității instituționale a 
administrației publice din România pentru o gestionare eficientă a fondurilor 
structurale”- Cod SMIS 48159 

Sursa de 
finanțare 

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - Programul Operaţional Asistenţă 
Tehnică (POAT) 

Stadiu  În implementare (1 august 2013 – 1 decembrie 2015) 

Valoare 15.272.677,60 lei TVA inclus 

Obiectiv 

Formarea profesională a personalului din administrația publică cu atribuții în 
implementarea proiectelor europene, în procesul de derulare a procedurilor de achiziții 
publice finanțate din aceste fonduri, în vederea asigurării unui management eficient al 
proiectelor finanțate din fonduri structurale. 

Realizări în 2014  În vederea derulării Modulului 1 - Expert accesare fonduri structurale şi de 
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coeziune 2014-2020 din cadrul Programului de formare specifică organizat în 
domeniul managementului instrumentelor structurale au fost semnate contractele 
civile de prestări servicii cu cei 12 formatori selectați în urma procedurii interne a 
ANFP de recrutare și selecție; 

 Organizarea și derularea a 25 sesiuni de formare din cadrul Modulului 1 - Expert 
accesare fonduri structurale şi de coeziune 2014-2020 din cadrul Programului de 
formare organizat în domeniul managementului instrumentelor structurale, la care 
au participat 495 de cursanți, înscriși prin aplicația online dezvoltată la nivelul 
Agenţiei;  

 În vederea derulării Programului de formare specifică organizat în domeniul 
achizițiilor publice au fost semnate contractele civile de prestări servicii cu cei 14 
formatori selectați în urma procedurii interne a Agenţiei de recrutare și selecție; 

 Organizarea și derularea a 39 sesiuni de formare din cadrul Programului de 
formare specifică organizat în domeniul achizițiilor publice – perioada 13 
octombrie – 19 decembrie 2014, la care au participat 736 cursanți, înscriși prin 
aplicația online dezvoltată la nivelul Agenţiei; 

 Elaborarea și tipărirea unui număr de 3 comunicate de presă (anunțuri) în ziare 
naţionale de mare tiraj (cu ocazia demarării Programului de formare specifică 
organizat în domeniul managementului instrumentelor structurale, cu ocazia 
organizării Conferinței de lansare a proiectului și la data demarării Programului de 
formare specifică organizat în domeniul achizițiilor publice); 

 Organizarea și desfășurarea Conferinței de lansare a proiectului în data de 25 
septembrie 2014, la care au participat 95 de persoane; 

 Elaborarea și diseminarea de materiale promoționale ale proiectului (mape de 
prezentare, pixuri, stick-uri personalizate, pliante, agende, calendare, bannere, roll-
up-uri ); 

 Obţinerea acordului MFE pentru introducerea de noi activităţi de formare, 
respectiv programul de formare de formatori, ca urmare a faptului că s-au realizat 
unele economii în cadrul proiectului; 

 În vederea asigurării componentei de informare și publicitate a proiectului, 
secțiunea destinată proiectului pe pagina web www.anfp.gov.ro, este actualizată 
permanent pe perioada de implementare a proiectului; au fost postate anunțuri de 
informare cu privire la stadiul derulării activităţilor proiectului. 

Activități 
preconizate 

 Derularea, în continuare, a Programului de formare specifică în domeniul 
achizițiilor publice – 40 sesiuni (cu durata de 5 zile); 

 Organizarea și derularea procedurii pentru recrutarea și selecția formatorilor pentru 
Modulul 2 – Expert implementare fonduri structurale și de coeziune; 

 Demararea Modulului II şi III din cadrul Programului de formare specifică în 
domeniul managementului instrumentelor structurale – 73 sesiuni (65 cu durata de 
5 zile, 8 cu durata de 3 zile); 

 Externalizarea serviciilor aferente Programului 3 de formare în vederea obținerii 
certificării ANC de Formator; 

 Organizarea şi derularea conferinţei finale a proiectului. 
 

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

”Creşterea capacităţii administraţiei publice de a gestiona procesele de recrutare, 
selecţie şi evaluare a funcţionarilor publici în contextul creşterii gradului de 
responsabilizare a administraţiei publice privind gestionarea funcţiei publice” 
Cod SMIS 35032 

Sursa de 
finanțare 

Fondul Social European (FSE) - Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative (PO DCA) 

Obiectiv 

Contribuirea Agenţiei la consolidarea capacității şi eficacității organizaționale a 
administrației publice prin introducerea de noi instrumente şi proceduri, prin 
îmbunătățirea abilităților şi dezvoltarea cunoștințelor funcționarilor publici în domeniul 
Resurselor Umane 

Stadiu Finalizat  

Valoare 10.491.286,35 lei plus T.V.A. / 11.454.250 lei cu TVA inclus 

Realizări în 2014  1 sistem analitic pilot de dezvoltare a carierei în funcţia publică realizat care 
oferă suport în procesul de gestionare a carierei funcţionarilor publici cu trei 
componente: 
 C1- Instrumente electronice privind analiza nevoilor de formare - pilotat pe un 

grup de 1500 de persoane,  
 C2 - Indicatori de performanţă - compatibilitate „funcţionar –post”, instrumente 

moderne în gestiunea resurselor umane - pilotat pe un grup de 2000 de pesoane, 
 C3 - Evaluarea performanţelor, instrumente de evaluare a performanţelor, 

competenţelor şi aptitudinilor profesionale - pilotat pe un grup de aproximativ 
322 de manageri publici; 

 322 de manageri publici evaluaţi din punctul de vedere al performanţelor 
profesionale; 

 3 seminarii regionale de promovare a sistem analitic pilot de dezvoltare a carierei 
în funcţia publică, organizate; 

 Conferinţă finală a proiectului, cu prezentarea rezultatelor proiectului şi 
diseminarea acestora, inclusiv a următoarelor materiale: 
 Ghidul angajatorului în funcţia publică; 
 Ghidul destinat funcţionarilor publici nou intraţi în sistemul administraţiei 

publice; 
 Analiza privind dificultăţile administraţiei publice locale în gestionarea 

proceselor de resurse umane;  
 Broşura privind rezultatele proiectului. 

 

PROIECTUL  
Consolidarea performanţei prefecţilor şi subprefecţilor din România în contextul 
integrării în Uniunea Europeană şi al descentralizării administrative şi 
financiare, Cod SMIS 32582 

Sursa de finanțare 
Fondul Social European (FSE) - Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative (PO DCA) 

Obiectiv Consolidarea capacităţii administrative a prefecţilor şi subprefecţilor în contextul 
integrării României în UE, al descentralizării administrative şi financiare şi al noilor 
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competenţe atribuite acestora prin lege. 

Stadiu Finalizat (15.02.2012 – 15.02.2014) 

Valoare 4.512.606,26 lei, fără TVA / 5.398.925 cu TVA inclus  

Realizări în 2014 - Conferinţă de încheiere a proiectului; 

- Diseminarea rezultatelor proiectului în cadrul instituţiilor prefectului. Dintre 
materialele diseminate menţionăm: broşura privind diseminarea rezultatelor 
proiectului; 4 analize care au stat la baza realizării documentului de politică publică 
elaborate; studiul asupra percepţiei rolului prefecţilor şi subprefecţilor ce a stat la baza 
realizării documentului de politică publică elaborat în cadrul proiectului; o propunere 
de politică publică privind statutul prefectului şi subprefectului menită să 
fundamenteze o viitoare decizie a Guvernului în legătură cu această categorie a 
funcţionarilor publici elaborată; o strategie de formare destinată prefecţilor şi 
subprefecţilor care vizează atât pregătirea pentru intrarea în categoria înalţilor 
funcţionari publici, cât şi îmbunătăţirea şi dezvoltarea competenţelor prefecţilor şi 
subprefecţilor ulterior numirii acestora în funcţie elaborate. 

- Propunerea de politică publică a fost înaintată ministerului de resort, în vederea 
analizei şi asumării acesteia.  

Pentru acest proiect Agenţia a primit diplomă de excelență în administrația publică. 
Distincția a fost acordată în data de 18 decembrie 2014 cu prilejul evenimentului anual 
de informare privind stadiul implementării Programului Operațional „Dezvoltarea 
Capacității Administrative”, organizat de Autoritatea de Management pentru 
Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative (AM PODCA) – 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 

 

PROIECTUL  
Dezvoltarea capacităţii instituţionale a MAI în domeniul gestionării dosarelor 
europene, al transpunerii şi al aplicării acquis-ului comunitar”, Cod SMIS 32862 - 
ANFP – partener  

Sursa de finanțare 
Fondul Social European (FSE) - Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative (PO DCA) 

Obiectiv 

Creşterea capacităţii instituţionale a MAI de a participa activ la procesul de decizie 
privind adoptarea politicilor şi legislaţiei europene şi creşterea responsabilizării 
personalului MAI în domeniul gestionării dosarelor europene, al transpunerii şi al 
aplicării acquis-ului comunitar 

Stadiu Finalizat (perioada de implementare 15.11.2011 - 08.11.2014) 

Valoare 5.024.397,58 lei plus T.V.A.  

 
Realizări în 2014 

- sprijin acordat MAI în managementul proiectului; 
- oferirea de expertiză în realizarea activităţilor de formare din proiect, pentru 

modulul de instruire privind utilizarea sistemului SISOP, inclusiv legat de 
elaborarea de Ghiduri / Manuale pentru utilizarea sistemului SISOP; 

- participarea la conferinţa finală a proiectului, pentru prezentarea rezultatelor 
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acestuia.  

 

PROIECTUL  „Îmbunătăţirea dialogului social pentru funcţionarii publici” 

Sursa de finanțare 

Proiectul este implementat de Agenţie, în calitate de promotor, în parteneriat cu 
Asociaţia Norvegiană a Autorităţilor Locale şi Regionale şi cu Asociaţia Municipiilor 
din România. Proiectul este finanţat printr-un grant acordat de Guvernul Norvegiei prin 
intermediul Granturilor Norvegiene 2009-2014, în cadrul Programului Muncă Decentă 
şi Dialog Tripartit.  

Obiectiv 

Scopul proiectului a fost îmbunătăţirea structurilor şi a practicilor specifice dialogului 
social pentru funcţionarii publici, respectiv întărirea rolului comisiilor paritare stabilite 
în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.  

Stadiu Finalizat  

Valoare 2.271.106,755 lei, respectiv, 351.778 Euro. 

 
Realizări în 2014 

 realizarea studiului „Comisia paritară și sindicatul. Mecanisme de dialog social 

pentru condiții de muncă decentă în administrația publică”, care se referă la 

activitatea comisiilor paritare şi la condiţiile de lucru din cadrul instituţiilor şi 

autorităţilor publice pilot; 

 realizarea unui studiu comparativ cu privire la modul în care se desfăşoară dialogul 

social în administraţiile publice din România şi din Norvegia; 

 efectuarea unei vizite de studiu în Norvegia, la care au participat 30 de funcţionari 

publici din Agenţie și din cadrul partenerilor pilot; 

 realizarea a 6 schimburi de bune practici în localităţile pilot la care au participat 188 

persoane, din care 120 de membri ai comisiilor paritare; 

 elaborarea de către experţi români şi norvegieni a unui suport de curs pentru 

instruirea funcţionarilor publici în domeniul dialogului social („Dialogul social 

pentru funcţionarii publici”); 

 desfășurarea unui program de formare de formatori pentru 30 de funcţionari publici 

selectaţi din cadrul partenerilor pilot și Agenţie; 

 desfășurarea unui atelier de lucru pe dialogul social cu experți norvegieni pentru 30 

de funcţionari publici selectaţi din cadrul partenerilor pilot și Agenţie; 

 organizarea, de către formatorii absolvenți, a 6 sesiuni de instruire la nivel local 

pentru alte 181 persoane, dintre care 120 membri ai comisiilor paritare din 

localităţile pilot; 

 desfăşurarea unei campanii de conștientizare prin organizarea a 15 mese rotunde și 

a unei dezbateri publice pentru 900 de participanți din cadrul autorităţilor şi 

instituţiilor publice din judeţele Braşov, Galaţi, Iaşi, Timiş şi din Bucureşti; 

 organizarea conferinței finale a proiectului. 
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PROIECTUL  
„Formarea şi dezvoltarea pentru asigurarea eticii şi integrităţii în administraţia 
publică” 

Sursa de finanțare 

Proiectul este derulat de Centrul de Resurse Juridice (CRJ), în parteneriat cu Agenţia, 
încă din octombrie 2013 și este cofinanţat din Fondul Social European, Programul 
Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative. 

Obiectiv 

Scopul proiectului este creşterea eficacităţii instituţiilor publice centrale şi locale prin 
întărirea capacităţii acestora de a răspunde cerinţelor de etică şi de integritate în funcţia 
publică. 

Stadiu În curs de implementare  

Valoare 1.164.910,70 lei, respective 258.869,044 euro 

 
Realizări în 2014 

 sprijin în organizarea sesiunilor de formare în domeniul managemetului integrităţii, 

conflictelor şi schimbărilor, la care au fost instruite 131 de persoane; 

 monitorizarea stadiului implementarii contractului de servicii de dezvoltare soluții 

software de colectare a datelor pentru monitorizarea respectării normelor de 

conduită de funcţionarii publici și integrare a acestora cu soluțiile software 

existente; 

 analiza proiectului Ghidului cu modele de bună practică pentru implementarea 

politicilor de etică și integritate în administrația publică; 

 analiza structurii și conținutului broșurilor cu proceduri/ instrumente de lucru utile 

în activitatea consilierilor de etică; 

 promovarea activităților proiectului. 

 

PROIECTUL  „Servicii publice de calitate pentru persoanele aflate în situaţii vulnerabile” 

Sursa de finanțare 

Proiectul a fost derulat de Comitetul European de Dialog Social pentru Administraţia 
Publică Centrală (SDC CGA), în parteneriat cu Agenţia și a fost finanţat dintr-un grant 
acordat de Comisia Europeană – Relaţii Industriale şi dialog social, Sub-programul I: 
Susţinerea dialogului social european. 

Obiectiv 

Scopul proiectului a fost analizarea modului în care principiile şi angajamentele 
cuprinse în Acordul Cadru European pentru Servicii de Calitate în Administraţia 
Publică Centrală sunt aplicate şi respectate în furnizarea serviciilor pentru grupurile 
vulnerabile, respectiv tineri şomeri, pensionari cu pensii mici, persoane care solicită 
azil. 

Stadiu Finalizat  
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Valoare 1.443.591 lei, respectiv 320.798 euro 

 
Realizări în 2014 

 participarea la analiza situaţiei existente în ţările participante în proiect în ceea ce 

priveşte furnizarea serviciilor publice către grupurile vulnerabile ţintă - tineri 

şomeri, pensionari cu pensii mici, persoane care solicită azil; 

 organizarea unui seminar internațional la Bucureşti, care a reunit reprezentanţi ai 

angajatorilor, angajaţilor şi beneficiarilor serviciilor publice furnizate grupurilor 

vulnerabile identificate prin proiect cu scopul de a analiza modul în care principiile 

şi angajamentele cuprinse în Acordul Cadru European pentru Servicii de Calitate în 

Administraţia Publică Centrală sunt aplicate şi respectate în furnizarea serviciilor 

pentru grupurile vulnerabile; 

 participarea la elaborarea unui raport care să sintetizeze informaţiile colectate cu 

ocazia desfăşurării seminarului regional; 

 participarea la conferinţa finală a proiectului. 

 

PROIECTUL  
„Legislație, Economie, Competiție și Administrație – Dezvoltarea unei abordări 
multidisciplinare în combaterea fraudei în achizițiile publice” 

Sursa de finanțare 

Agenţia a participat în calitate de partener al Freedom House România la 
implementarea proiectului, care a fost finanţat din granturile CIPS/ISEC 2013 ale 
Comisiei Europene. 

Obiectiv 
Scopul proiectului este creșterea capacității instituționale a autorităților române și 
bulgare în prevenirea și combaterea corupției în achizițiile publice. 

Stadiu În curs de implementare 

Valoare 1.827.426,60 respectiv, 406.094,80 euro. 

 
Realizări în 2014 

 organizarea conferinței de lansare a proiectului la București; 

 promovarea proiectului pe site-ul Agenţiei și cu ajutorul conturilor social media ale 

Agenţie. 

 

PROIECTUL  „Transparenţă şi calitate în administraţia publică prin social media” 

Sursa de finanțare 

Proiectul este implementat de asociaţia Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare 

Durabilă – Agenda 21, în parteneriat cu Agenţia. Proiectul este finanţat din Fondul 

ONG în România al Spaţiului Economic European. 

Obiectiv 
Scopul proiectului este creşterea rolului societăţii civile în promovarea principiilor 

bunei guvernări şi ale participării cetăţenilor la procesul de elaborare a politicilor la 
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nivel local. 

Stadiu În curs de implementare 

Valoare 371.630,25 lei respectiv, 82.584,5 euro 

 
Realizări în 2014 

 pregătirea și organizarea conferinței de lansare a proiectului; 

 contribuția la elaborarea materialelor de promovare a proiectului; 

 contribuția la selectarea voluntarilor şi la organizarea și susținerea seminarului de 

formare al voluntarilor; 

 elaborarea Manualului de utilizare a social media în administrația publică;  

 participarea la organizarea cursului de formare privind utilizarea social media în 

administrația publică pentru 40 de funcţionari publici din instituțiile si autoritățile 

publice pilor din municipiul Bucureşti și judeţele Cluj, Mehedinţi, Tulcea, şi 

Suceava; 

 elaborarea Raportului de cercetare referitor la gradul de transparenţă a celor 20 de 

instituții/autorități publice locale şi promovarea procedurilor de atragere a 

cetăţenilor în actul de guvernare oferite prin canale social media; 

 participarea la o emisiune radio transmisă în direct la Radio România Cultural; 

 pregătirea și derularea campaniei No Hate Speech. 

 

PROIECTUL  
„Informare şi consultare – baza pentru participarea responsabilă şi activă a 
angajaţilor din sectorul public” 

Sursa de finanțare 

Agenţia a participat în calitate de partener al Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din 
Administraţie la implementarea proiectului, care a fost finanţat printr-un grant acordat 
direct de Comisia Europeană. 

Obiectiv 
Scopul proiectului a fost informarea partenerilor participanţi la fiecare activitate cu 
privire la stadiul şi modalităţile de implementare a unor Directive europene. 

Stadiu Finalizat  

Valoare 688.105,755 respectiv 152.912,39 euro. 

 
Realizări în 2014 

 realizarea unei prezentări cu privire la implementarea Directivei 2002/14/CE în 

sfera serviciilor publice din România la conferinţa de lansare a proiectului, 

organizată la București; 

 participarea cu experți la un atelier de lucru la Belgrad referitor la dialogul social în 

sectorul serviciilor publice; 

 realizarea unei prezentări cu titlul „Îmbunătăţirea dialogului social pentru 

funcţionarii publici„ în cadrul unui atelier de lucru la Sofia; 
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 participarea cu experți la conferinţa finală a proiectului, care a avut loc la Madrid. 

 

Concluzii: 

 În anul 2014, numărul proiectelor în implementare a crescut faţă de anul precedent, datorită 
interesului Agenţiei în dezvoltarea de proiecte cu finanţare externă în colaborare cu parteneri 
naționali și internaţionali, dar și datorită includerii unei componentei de formare a funcționarilor 
publici în cadrul acestor proiecte. 

 Totodată, se poate observa o diminuare considerabilă a ratei de depunere de noi proiecte spre 
finanțare cauzată atât de nedefinitivarea programelor operaționale comunitare pentru perioada 2014-
2020 și de nefinalizarea negocierilor statelor finanțatoare din Spațiul Economic European cu Uniunea 
Europeană, cât și de finalizarea perioadelor de programare 2007-2013 (programelor operaționale 
comunitare) sau 2009-2014 (granturile norvegiene). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.7. Activitatea în domeniul comunicării şi relaţiilor internaţionale
 

3.7.1. Activitatea în domeniul comunicării
 

a) Comunicate de presă, ştiri, discursuri/punctaje

 Pe parcursul anului 2014 au fost transmise către mass
presă, 47 ştiri, au fost elaborate 15 punctaje şi discursuri
organizarea de evenimente (conferinţe, mese rotunde, competiţii), organizarea şi desfăşurarea 
concursurilor pentru ocuparea 
formarea şi perfecţionarea funcţionarilor publici, noutăţi legislative etc.

 

Fig. 12. Comunicate

Fig. 13.
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Activitatea în domeniul comunicării 

Comunicate de presă, ştiri, discursuri/punctaje 

Pe parcursul anului 2014 au fost transmise către mass-media un număr de 23 comunicate de 
presă, 47 ştiri, au fost elaborate 15 punctaje şi discursuri. Acestea au prezentat informaţii privind 
organizarea de evenimente (conferinţe, mese rotunde, competiţii), organizarea şi desfăşurarea 
concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din administraţia publică centrală şi locală, 
formarea şi perfecţionarea funcţionarilor publici, noutăţi legislative etc. 

Comunicate de presă elaborate la nivelul Agenţiei în anul 

Fig. 13. Ştiri elaborate la nivelul Agenţiei în anul 2014 
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b) Organizarea de evenimente  

 În cursul anului 2014 Agenţia a organizat 4 conferinţe de presă (conferinţe în cadrul 
proiectelor cu finanţare externă, respectiv Conferinţa internaţională Inovaţie şi calitate în sectorul 
public). 
 

■ Campanii de Informare şi Dezbateri Publice  
 A fost asigurată derularea Competiţiei celor mai bune practici în administraţia publică din 
România, ediţia a VII-a, mai - august 2014, au fost organizate participări la 4 emisiuni radio la Radio 
România Actualități și Radio România Cultural, în vederea mediatizării activităților/ proiectelor 
Agenţiei şi a fost întreprinsă o Campanie de conştientizare privind rolul dialogului social din cadrul 
proiectului Îmbunătăţirea dialogului social pentru funcţionarii publici. 
 

■ În ceea ce priveşte activitatea de organizare a unor conferinţe şi mese rotunde, 
realizările anului 2014 pot fi sintetizate astfel:  

 3 conferinţe de lansare organizate în cadrul proiectelor “Transparenţă şi calitate în administraţia 
publică prin social media”; “Îmbunătăţirea dialogului social pentru funcţionarii publici”; 
“Instruire aplicată pentru continuarea întăririi capacităţii instituţionale a administraţiei publice 
din România pentru o gestionare eficientă a fondurilor structurale”; 

 2 conferinţe organizate, respectiv: Conferinţa Management public modern, organizată în 
colaborare cu “Oameni şi Companii” şi Conferinţa Inovaţie şi calitate în sectorul public, ediţia a 
VII-a; 

 1 Gală a premiilor de excelenţă, organizată în colaborare cu “Oameni şi Companii”; 
 Evenimente în cadrul proiectului derulat în parteneriat cu FNSA, “Informare şi consultare – 

bază pentru participarea responsabilă şi activă a angajaţilor din sectorul public” şi în cadrul 
parteneriatului cu RRAPL; 

 Organizarea unei campanii de conştientizare - 15 mese rotunde organizate în instituţiile/ 
autorităţile beneficiare, 6 schimburi de bune practici privind dialogul social şi munca decentă, 
evenimente derulate în cadrul proiectului Îmbunătăţirea dialogului social pentru funcţionarii 
publici; 

 Întâlnire cu studenții în vederea prezentării activității specifice din cadrul Agenției. 
 

c) Site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 

 Pe parcursul anului 2014, site-ul Agenţiei a continuat să furnizeze informații utile, atât către 

instituțiile publice, cât și persoanelor interesate. Aceste informații au vizat concursurile de ocupare a 

funcțiilor publice, noutățile legislative, proiectele cu finanțare externă, precum și alte date şi 

informaţii de interes public. 

Din decembrie 2014, Agenţia are un nou site care oferă un format accesibil şi o dispunere facilă 
a secțiunilor de navigare. Acesta conține meniuri care permit utilizatorilor extragerea eficientă și 
eficace a informațiilor, cum ar fi: date despre concursurile pentru ocuparea funcțiilor publice, portalul 
de management al funcțiilor publice și al funcționarilor publici, cele mai recente știri și anunțuri 
despre activitatea Agenției. Pentru a veni în întâmpinarea cerințelor utilizatorilor, aceștia au 
posibilitatea, prin intermediul unei secțiuni special create, de a transmite sugestii privind structura şi 
conţinutul paginii web. 
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Site-ul Agenţiei este monitorizat, începând din data de 30.06.2008, prin motorul Trafic Ranking 
şi încadrat în categoria Instituţii Publice. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

  

 

Fig. 14.   

Fig. 14. Poziţionarea site-ul Agenţiei în clasamentul instituţiilor publice în anul 2014 

 Potrivit acestei monitorizări, site-ul Agenţiei s-a menţinut pe parcursul anului 2014 pe primele 

locuri ale clasamentului Instituţii Publice, clasament prin intermediul căruia sunt contorizate peste 

100 de site-uri ale autorităţilor şi instituţiilor publice din România.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.15. Poziţionarea site-ul Agenţiei în clasamentul general în anul 2014 
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Fig.16. Evoluţia numărului

d) Revista presei 

 Zilnic, se realizează Revista presei
Agenţiei. La fel ca și pagina web, și Revista presei a ap
interfață. Materialul cuprinde informa
centrală și locală.  
 

Fig.17. Statistica apariţiilor ANFP în presa scrisă în anul 2014
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Evoluţia numărului de vizitatori ai site-ului Agenţiei în anul 2014
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activități specifice proiectelor derulate de Agenţie; conferinţe, evenimente internaţionale; aspecte 

legislative privind funcţia publică şi funcţionarii publici. 

e) Publicaţii şi Materiale 

 Buletinul informativ – INFO ANFP  

 Buletinul informativ este o publicaţie realizată lunară cu caracter informativ atât intern cât şi 

extern, fiind diseminat atât în interiorul instituţiei, cât şi postat pe site-ul Agenţiei. Acest mijloc de 

informare cuprinde rubrici precum: evenimente, date privind proiectele dezvoltate, statistica lunară a 

site-ului Agenţiei, colaborări etc. 

 EU-RO Funcționar 

Revista EU-RO Funcționar este o publicație online, cu apariție semestrială care cuprinde 

articole de specialitate, realizate cu participarea colaboratorilor interni și externi. 

 Asigurarea imaginii de brand 

- elaborarea propunerilor către MDRAP în vederea implementării regulilor privind identitatea 
vizuală: machetele de antet şi cărţi de vizită, potrivit noii identităţi vizuale care va fi aplicată de 
către MDRAP în structurile subordinate; 

- 12 diplome acordate în cadrul Conferinţei Inovaţie şi Calitate, ediţia a VII-a; 
- 4 sigle utilizate pentru Competiţia şi Conferinţa Inovaţie şi calitate, ed. a VII-a; 
- realizarea conceptului grafic pentru spider-ul Agenţiei; 
- elaborarea modelelor pentru realizarea panoului de informare, cuprinzând direcţiile Agenţiei. 

 
 Elaborarea materialelor de promovare: 

- 15 afişe mese rotunde proiectul Îmbunătăţirea dialogului social pentru funcţionarii publici 
- 5 afișe competiție și conferinta Inovație și calitate, ed. a VII-a 
- 12 diplome 
- 1 panou indicator direcții de specialitate, la sediul Agenţiei 
- 9 trofee premii Conferinţa Inovaţie şi calitate, ediţia a VII-a. 
 

 Publicaţii de specialitate 

- elaborarea a 2 numere din revista online EU-RO Funcţionar 
- 12 buletine informative interne, INFO ANFP 
- Ghidul celor mai bune practici în administraţia publică 
- elaborare analiză de imagine pentru anul 2013 

 Studii şi instrumente sociologice: 

 Instrumente de analiză sociologică au fost elaborate/utilizate în cadrul proiectelor cu finanţare 
externă “Îmbunătăţirea dialogului social pentru funcţionarii publici” şi “Transparență în 
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administrația publică prin social media” precum şi în cadrul Conferinţei „Inovaţie şi calitate în 
sectorul public”, ediţia a VII-a. Dintre acestea, le menţionăm pe următoarele: 

 Metodologie de selecţie a partenerilor locali;  
 Contribuţie la elaborarea metodologiei şi chestionarului aplicat în cadrul studiului cantitativ; 

Raport de evaluare a sesiunii de instruire a voluntarilor;  
 Contribuţie la elaborarea studiului cantitativ “Comisia paritară şi sindicatul. Mecanisme de 

dialog social pentru condiţii de muncă decente în administraţia publică”;  
 Analiza primară a datelor rezultate din monitorizarea activităţii Comisiei paritare (material 

suport pentru elaborarea studiului comparativ);  
 Elaborarea chestionarelor de evaluare a sesiunilor de formare, schimburilor de bune practici şi 

a activităţii de conştientizare a rolului şi importanţei dialogului social;  
 Rapoarte de evaluare – sesiuni de formare/ schimb de bune practici/conştientizare/mese 

rotunde; 
 Suport metodologic în vederea elaborării studiului „Administraţia publică mai aproape de 

cetăţeni prin social media”. 

  
 f) Spații de informare 

- În vederea creşterii vizibilităţii instituţiei, activităţilor şi evenimentelor, la nivelul Agenţiei au fost 
actualizate permanent spaţiile destinate afişajului cuprinzând informaţiile de interes public, date 
privind site-ul Agenţiei, diverse materiale de interes public. Totodată, săptămânal, au fost postate pe 
plasma situată la intrarea în instituţie, principalele evenimente organizate de către Agenţie. 

- Menţinerea şi monitorizarea aplicaţiei “Face to face” atât online, pe site, cât si prin intermediul 
infochioşcului special amenajat în sediul Agenţiei. 

- Conceperea şi amenajarea Punctului de informare situat la intrarea în instituţie, pentru 
facilitarea accesului la informaţiile referitoare la activitatea Agenţiei. 

  

 g) Parteneriate 

- Încheierea cu Universitatea “Nicolae Titulescu” a Adenddumului la Protocolul de colaborare 
privind practica studenţilor; 

- Încheierea unui acord de parteneriat cu Fundaţia Română pentru persoanele cu handicap Vizual 
(facilitarea integrării pe piaţa muncii a tinerilor cu handicap vizual); 

- Încheierea cu Academia de Studii Economice (ASE) din Bucureşti a Acordului cadru de 
colaborare privind efectuarea stagiului de practică;  

- Încheierea cu SC Addvances Strategic Solutions SRL a unui acord de parteneriat în scopul 
promovării și informării în domeniul administrației publice; 

- Încheierea unui acord de colaborare cu Școala Națională de Administrație Publică din Franța – 
ENA, în domeniul formării profesionale; 

- Încheierea un nou acord de parteneriat cu Uniunea Națională a Artiștilor din România 
(UNART), privind promovarea imaginii organizaționale; 

- Gestionarea protocolului de colaborare cu Asociaţia Română pentru Reciclare – RoRec: 
Implicare în derularea campaniei Suporterii Patrulei de Reciclare; 
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- Gestionarea protocolului de colaborare cu SC Oameni şi Companii; 
- Gestionarea protocolului de colaborare cu Societatea Română de Radiodifuziune; 
- Gestionarea protocolului de colaborare cu Revista Română pentru Administraţia Publică 

Locală; 
- Gestionarea protocolului de colaborare cu Fundaţia Amfiteatru. 
 

 h) Alte activităţi:  

 În perioada de raportare, la nivelul Agenţiei au mai fost realizate şi o serie de alte activităţi 

subsecvente unor colaborări interdepartamentale, ori specifice colaborărilor în contextul derulării 

unor proiecte cu finanţare externă, dintre care menţionăm: elaborarea de propuneri de îmbunătăţire a 

imaginii Agenţiei, pe baza analizei de imagine; reactualizarea bazei de date cuprinzând mass-media, 

ONG-uri, instituţii şi autorităţi publice; gestionarea activităţii de practică a studenţilor de la diverse 

instituții de învățământ; gestionarea Reţelei comunicatorilor din administraţia publică; gestionarea 

conturilor social media ale Agenţiei: răspunsuri la comentariile şi solicitările utilizatorilor, 

chestionare; conceperea machetelor în vederea realizării materialelor de imagine; distribuirea zilnică 

a raportului de monitorizare a presei; diseminarea materialelor de informare primite de la parteneri. 

 

3.7.2. Activitatea de Relaţii cu Publicul şi Registratură 

■ Activităţi specifice de registratură:  

 Înregistrarea în sistemul de gestiune electronică a documentelor a unui număr de 

aproximativ 65.265 documente reprezentând adrese, fax-uri, email-uri de la instituţii 

publice sau cetăţeni. 

■ Activităţi de relaţii cu publicul 

 Furnizarea de informaţii autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi persoanelor fizice 

sau juridice, la solicitarea acestora, referitoare la înregistrarea documentelor, circuitul 

acestora sau, după caz, termenelor de soluţionare a petiţiilor şi informaţii de interes 

public, conform legislaţiei în vigoare; 

 Acordarea de sprijin, prin îndrumare, petenţilor – persoane fizice sau juridice, verbal şi 

telefonic; 

 Asigurarea legăturii dintre Agenţie şi delegaţii UM 0356, ai Poştei Române şi ai altor 

servicii în vederea transmiterii şi primirii corespondenţei neclasificate; 

 Amenajarea şi actualizarea permanentă a spaţiului destinat preluării dosarelor de concurs 

și a punctului de informare.  

■ Accesul la informaţiile de interes public conform Legii nr. 544/ 2001 privind liberul 

acces la informaţiile de interes public 

 La nivelul Agenţiei au fost soluţionate 82 de solicitări, din care: 

 25 solicitări din partea reprezentanţilor mass-media; 

 50 solicitări din partea cetăţenilor; 
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 7 solicitări din partea persoanelor juridice (instituţii/ autorităţi publice, organizaţii 

sindicale, fundaţii, instituţii de învăţământ). 

■   A fost elaborat Raportul privind solicitările formulate în baza Legii nr. 544/2001 pe anul 
2013. 

■   Au fost elaborate rapoartele semestriale privind activitatea de gestionare a petițiilor. 
 

 
3.7.3. Activitatea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în domeniul relaţiilor 

internaţionale 
  
 În ceea ce priveşte activitatea Agenţiei în domeniul relaţiilor internaţionale, un prim 

obiectiv în anul 2014 a fost consolidarea relaţiilor internaţionale în domeniul managementului 

funcţiei publice şi al formării profesionale a funcţionarilor publici. 

  Astfel, au fost dezvoltate relaţii de colaborare cu 11 structuri similare din alte ţări. 

Principala realizare a Agenţiei a fost semnarea Acordului de cooperare cu Şcoala Naţională de 

Administraţie Publică din Franţa (ENA), care are ca obiectiv dezvoltarea cooperării în domeniul 

formării profesionale a funcţionarilor publici, prin implementarea unor activităţi comune ce vizează 

formarea profesională şi prin realizarea unor schimburi de experienţă. Una din aceste activități a vizat 

organizarea seminarului de formare dedicat funcționarilor publici de conducere cu tema „Susţinerea 

şi gestionarea schimbării în administraţia publică”, susținut de un lector francez. 

 În 2014 s-a intensificat substanțial cooperarea cu Academia de Administrare Publică (AAP) 

din Republica Moldova prin punerea în aplicare a măsurilor incluse în Planul de acţiuni pentru anul 

2014. Dintre acestea, sunt de menţionat următoarele evenimente: o vizită de studiu de 3 zile pentru 

reprezentaţi ai ANFP implicaţi în procesul de realizare a programelor de perfecţionare, o vizită de 

studiu de 3 zile în România pentru reprezentaţi ai AAP implicaţi în procesul de realizare a 

programelor de perfecţionare, un seminar de formare în domeniul managementului resurselor umane 

pentru funcţionarii publici din administraţia publică din Republica Moldova sau o misiune de 3 zile 

în Republica Moldova a 2 experţi din România pentru seminarul de formare.  

 Agenţia a continuat și demersurile pentru încheierea unui acord de cooperare bilaterală 

cu Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, Agenţia Naţională a Funcţiei Publice din Ucraina 

și Comisia Funcţiei Publice (CFP) de pe lângă Preşedintele Republicii Azerbaidjan. 

 Concomitent, pentru a întări relaţiile cu ţările partenere, Agenţia a continuat să sprijine 

Parteneriatul Estic, prin implicarea activă în calitate de membru în cadrul Panelului Reforma 

Administraţiei Publice, în colaborare cu Serviciul European de Acţiune Externă, MDRAP şi MAE. 

Principala activitate din 2014 din cadrul PaE a fost organizarea celei de-a 6-a reuniuni a Panelului la 

Bucureşti, la care au participat reprezentanţi ai administraţiei publice din toate cele şase ţări partenere 

şi din 11 state membre ale Uniunii Europene, precum şi reprezentanţi ai unor organizaţii naţionale şi 

internaţionale care activează în domeniu. 



 

 În 2014, Agenţia a dezvoltat relaţiile de colaborare cu numeroşi parteneri externi ca 

Preşedinţia Elenă şi Preşedinţia Italiană ale Consiliului Uniunii Europene, Comisia Europeană, 

Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE) a Comisiei Europene etc., prin activitatea continuă în 

cadrul Reţelei Europene de Administraţie Publică (EUPAN), Comitetului European de Dialog Social 

pentru Administraţia Publică Centrală etc. şi cu parteneri interni, cum ar fi MD

dezvoltarea relaţiilor bilaterale şi pentru monitorizarea îndeplinirii obiectivelor asumate în Programul 

Naţional de Reformă 2014 și pentru raportarea stadiului implement

Țară 2014, date de CE. 

 De asemenea, au fost stabilite noi contacte la nivel internaţional în vederea unei cooperării 

bilaterale viitoare, cum ar fi cel cu Centrul Naţional de Administraţie Publică şi Guvernare Locală 

EKDDA din Grecia sau cu Şcoala Naţională de Administraţie 

 Alte obiective pentru consolidarea imaginii 

internaţional au fost promovarea iniţiativelor în domeniul formării profesionale a funcţionarilor 

publici şi facilitarea schimbului de bune practici la nivel internaţional. Astfel, 

în promovarea iniţiativelor a 5 instituţii de formare internaţionale

Politice din Tokyo, Şcoala Naţională de Administraţie din Italia

din Franţa, Academia de Administrare Publică din Republica Moldova

Studii Superioare – prin Reţeaua Europeană de Pregătire Reciprocă

schimbului de bune practici în administraţia publică la nivel internaţional prin participarea cu experţi 

la seminare internaţionale organizate de ins

sau Comisia Funcţiei Publice de pe lângă Preş
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a dezvoltat relaţiile de colaborare cu numeroşi parteneri externi ca 

Preşedinţia Elenă şi Preşedinţia Italiană ale Consiliului Uniunii Europene, Comisia Europeană, 

e Acţiune Externă (SEAE) a Comisiei Europene etc., prin activitatea continuă în 

cadrul Reţelei Europene de Administraţie Publică (EUPAN), Comitetului European de Dialog Social 

pentru Administraţia Publică Centrală etc. şi cu parteneri interni, cum ar fi MD

dezvoltarea relaţiilor bilaterale şi pentru monitorizarea îndeplinirii obiectivelor asumate în Programul 

și pentru raportarea stadiului implementării Recomandărilor Specifice de 

a, au fost stabilite noi contacte la nivel internaţional în vederea unei cooperării 

e, cum ar fi cel cu Centrul Naţional de Administraţie Publică şi Guvernare Locală 

EKDDA din Grecia sau cu Şcoala Naţională de Administraţie – SNA din It

Alte obiective pentru consolidarea imaginii Agenţiei ca partener de încredere la nivel 

internaţional au fost promovarea iniţiativelor în domeniul formării profesionale a funcţionarilor 

publici şi facilitarea schimbului de bune practici la nivel internaţional. Astfel, 

tivelor a 5 instituţii de formare internaţionale (Institutul Naţional de Studii 

Şcoala Naţională de Administraţie din Italia, Şcoala Naţională de Administraţie 

Academia de Administrare Publică din Republica Moldova

Reţeaua Europeană de Pregătire Reciprocă

schimbului de bune practici în administraţia publică la nivel internaţional prin participarea cu experţi 

la seminare internaţionale organizate de instituţii precum Departamentul Funcţiei Publice din Polonia 

sau Comisia Funcţiei Publice de pe lângă Preşedintele Republicii Azerbaidjan

ței Internaționale „Inovație și Calitate în Sectorul Public – ediția a 7

ție al ANFP, la care, anul acesta au luat parte 5 reprezentanți ai administrației publice centrale și 

locale din Republica Moldova, din Azerbaidjan și din Norvegia. 

Relaţiile internaţionale în 2014, în cifre 
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Concluzii: 

 
 În 2014, numărul evenimentelor internaţionale organizate de Agenţie a crescut de 7 ori faţă de 
anul precedent, datorită intensificării cooperării internaționale. 

 În perioada de referinţă, responsabilitatea Agenţiei cu privire la reprezentarea intereselor 
României la nivel internaţional a crescut, intensificându-se activitatea în cadrul Panelului Reforma 
administraţiei publice, un grup tematic al Platformei „Democraţie, bună guvernare şi stabilitate” a 
Parteneriatului Estic, în Comitetul European de Dialog Social pentru Administraţia Publică Centrală 
şi în grupurile de lucru din cadrul EUPAN.   
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3.8. Activitatea în domeniul controlului 
 

 Controlul administrativ de specialitate exercitat de către Corpul de Control al Președintelui 
Agenţiei este un control de legalitate al actelor administrative din domeniul funcţiei publice. 
Anularea actelor administrative controlate nu poate fi hotărâtă decât de instanţa de contencios 
administrativ. 

 Prin activitatea de control specializat, Agenţia are dreptul de a stabili măsuri şi acţiuni 
corective, îndrumări de specialitate obligatorii pentru organele controlate, inclusiv cu privire la 
restabilirea legalităţii actelor administrative emise şi de a emite puncte de vedere şi recomandări. 

 Activitatea de control a Agenţiei în anul 2014 s-a concretizat prin efectuarea de către structura 
de specialitate a unui număr de 68 activităţi de control tematice şi a unui control de fond. 

 În cursul anului 2014, au fost elaborate şi aprobate 65 rapoarte de control. În 21 cazuri 
autorităţile sau instituţiile publice controlate au transmis adrese în care precizează că au implementat 
cerinţele rapoartelor de control ori contestă aceste măsuri. Au fost efectuate un număr de 25 de 
reveniri, în cadrul procesului de monitorizare. 

 În cursul anului 2014 în Agenţie au fost primite un număr de 196 de adrese ca răspuns la 
solicitarea unor autorităţi sau instituţii publice, persoane fizice, persoane juridice de drept privat 
precum şi pentru asigurarea implementării măsurilor ori recomandărilor din rapoartele de control ale 
Agenţiei. 

 Controalele tematice au fost efectuate ca urmare a unor reclamaţii şi sesizări ale unor 
persoane fizice sau juridice, ca urmare a unor informaţii prezentate de mass-media sau din iniţiativa 
preşedintelui Agenţiei. 

 Pentru efectuarea celor 68 activităţi de control, au fost necesare un număr de cca. 150 de zile 
de deplasare la autorităţile/instituţiile publice controlate. 

 Principalele obiective ale activităţii de control au vizat verificarea următoarelor aspecte: a 
documentaţiei care a stat la baza obţinerii avizului pentru funcţii publice; a structurii funcţiilor 
publice; a modului de aplicare a prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 republicată; cu 
modificările şi completările ulterioare; a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea 
concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante prin recrutare şi promovare; 
procedurii privind evaluarea performanţelor profesionale individuale a funcţionarilor publici; 
documentelor constitutive ale dosarului profesional, în special a fişelor de post, a fişelor de evaluare a 
performanţelor profesionale individuale, a declaraţiilor de avere şi de interese, a copiilor carnetelor 
de muncă, a actelor administrative de numire, suspendare, şi de eliberare/destituire din funcţia 
publică, respectiv a actelor administrative care privesc modificarea raporturilor de serviciu; a 
respectării regimului incompatibilităţilor şi al conflictului de interese; a modului de constituire şi 
funcţionare a comisiilor de disciplină şi paritare şi a activităţii acestora; a modului de respectare a 
principiilor şi a normelor generale de conduită a funcţionarilor publici; a existenţei şi prevederilor 
acordurilor colective încheiate la nivelul autorităţilor sau instituţiilor publice; a îndeplinirii condiţiilor 
de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare de către funcţionarii publici; a 
existenţei consilierului de etică din cadrul autorităţii sau instituţiei publice; a procedurii de 
reorganizare a autorităţilor şi instituţiilor publice; a elaborării, în termen legal, al planului de ocupare 
a funcţiilor publice şi a planului de perfecţionare profesională al funcţionarilor publici; a modului de 
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respectare a legislaţiei referitoare la numirea şi reîncadrarea funcţionarilor publici, precum şi la 
salarizarea corespunzătoare a acestora. 

 

 Dintre abaterile şi încălcările dispoziţiilor legale privind funcţia publică şi funcţionarii publici 

constatate, cele mai des întâlnite au privit: 

 avizarea funcţiilor publice şi numirea în funcţii publice; 

 salarizarea funcţionarilor publici; 

 neactualizarea declaraţiilor de avere şi de interese; 

 regimul juridic al incompatibilităţilor şi al conflictului de interese; 

 organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice; 

 modul de constituire şi funcţionare a comisiilor de disciplină, precum şi a procedurii de lucru 

 a comisiei de disciplină; 

 completarea şi actualizarea dosarelor profesionale sau a altor acte de personal; 

 acordarea unor venituri băneşti fără temei legale; 

 promovarea funcţionarilor publici. 

 

  Principalele constatări făcute de echipele de control în ceea ce priveşte modul de aplicare a 
actelor normative care privesc domeniul funcţiei publice au fost următoarele: 

1. Neactualizarea organigramelor şi statelor de funcţii şi lipsa avizelor favorabile acordate de Agenţia 
Naţională a Funcţionarilor Publici privind stabilirea funcţiilor publice.  

2. Minimalizarea nejustificată a importanţei dosarului profesional, şi anume: 

- nerespectarea Hotărârii Guvernului nr.432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor 
publici, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte întocmirea şi gestionarea 
dosarul profesional al funcţionarilor publici:  

- lipsa fişelor de post actualizate; 

- lipsa rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau elaborarea lor 
incompletă, pentru anul 2013; 

- lipsa declaraţiilor de avere/interese funcţionarilor publici şi nerespectarea regimului juridic al 
incompatibilităţilor. 

3. Management incoerent al funcţiilor publice datorat neînţelegerii noţiunii de funcţie publică; 
nerespectarea prevederilor art. 2 alin (3) din Legea nr. 188/1999 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul ocupării unor posturi cu atribuţii de funcţii publice de către personal 
contractual. 

4. Numirea unor funcţionari publici fără respectarea procedurii de organizare şi desfăşurare a 
concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor publice, prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările şi completările ulterioare. 

5. Numirea unor funcţionari publici fără respectarea dispoziţiilor legale. 

6. Existenţa unor posturi vacante pentru secretarii unităţilor administrativ teritoriale. 
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7. Ocuparea unor funcţii publice de conducere prin promovare temporară cu nerespectarea 
prevederilor legale. 

8. Nerespectarea prevederilor legale cuprinse în Hotărârea Guvernului nr.1.344/2007 privind 
organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare. 

9. Nerespectarea prevederilor legale cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 833/2007 privind normele 
de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, cu modificările 
ulterioare. 

10. Acordarea unor drepturi băneşti fără respectarea prevederilor legale în vigoare. 

11. Nerespectarea legislaţiei privind elaborarea, aprobarea şi transmiterea planului anual de ocupare a 
funcţiilor publice, pentru anul 2014. 

12. Nerespectarea legislaţiei privind elaborarea, aprobarea şi transmiterea planului de perfecţionare a 
funcţionarilor publici, pentru anul 2014. 

13. Nerespectarea prevederilor legale privind încetarea de drept a raporturilor de serviciu a 
funcţionarilor publici. 

14. Nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a 
funcţionarilor publici, republicată. 

15. Nerespectarea regimului juridic al incompatibilităţilor şi al conflictului de interese, prevăzut de 
lege. 

16. Nerespectarea prevederilor legale cu privire la promovarea funcţionarilor publici în clasă/în grad 
profesional. 

17. Nerespectarea prevederilor legale cu privire la existenţa şi completarea registrelor speciale pentru 
înscrierea declaraţiilor de avere şi de interese. 

18. Nerespectarea prevederilor legale cu privire la transmiterea către ANI a declaraţiilor de avere şi 
de interese. 

19. Nerespectarea prevederilor legale privind reorganizarea autorităţilor şi instituţiilor publice. 

20. Nerespectarea prevederilor legale privind acordarea drepturilor salariale ale funcţionarilor 
publici. 

 În urma activităţilor de control au fost stabilite cerinţe (puncte de vedere, recomandări, 
îndrumări de specialitate, acţiuni corective sau măsuri), după cum urmează: 

1. Întreprinderea demersurilor legale în vederea acordării, de către Agenţie a avizelor favorabile 
privind stabilirea funcţiilor publice. 

2. Respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte întocmirea şi gestionarea dosarului profesional 
al funcţionarilor publici, elaborarea fişelor de post, elaborarea rapoartelor de evaluare a 
performanţelor profesionale individuale, completarea declaraţiilor de avere şi de interese, 
transmiterea acestora către A.N.I. cât şi respectarea regimului juridic al incompatibilităţilor, 
completarea dosarului profesional al funcţionarilor publici cu documentul care să ateste depunerea 
jurământului de către funcţionarii publici. 

3. Transformarea posturilor contractuale care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică. 
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4. Eliberarea din funcţia publică a funcţionarilor publici care au fost numiţi în funcţie în urma unor 
concursuri organizate/desfăşurate fără respectarea prevederilor legale şi atacarea în contenciosul 
administrativ a actelor administrative de numire. 

5. Iniţierea procedurilor legale pentru ocuparea posturilor vacante de secretar al unităţilor 
administrativ teritoriale precum şi alte posturi aferente funcţiilor publice de conducere. 

6. Încetarea exercitării unor funcţii publice de conducere prin promovare temporară sau, în cazul 
refuzului expres şi nejustificat al autorităţilor /instituțiilor publice de aplicare a dispoziţiilor legale, 
atacarea în contenciosul administrativ a actelor administrative de promovare în funcţiile publice de 
conducere. 

7. Recuperarea de către instituţia publică controlată a sumelor primite ca plată nedatorată de către 
funcţionarii publici, ca urmare a controlului Curţii de Conturi. 

8. Respectarea prevederilor legale privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină. 

9. Respectarea prevederilor legale privind organizarea şi funcţionarea comisiilor paritare. 

10. Sesizarea Curţii de Conturi şi demararea procedurii de atacare în contenciosul administrativ a 
actelor administrative emise cu nerespectarea prevederilor legale. 

11. Elaborarea, aprobarea şi transmiterea planului anual de ocupare a funcţiilor publice cu respectarea 
legislaţiei în vigoare. 

12. Elaborarea, aprobarea şi transmiterea planului de perfecţionare a funcţionarilor publici cu 
respectarea legislaţiei în vigoare. 

13. Respectarea prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a 
funcţionarilor publici, prin desemnarea un funcţionar public un funcţionar public, de regulă din 
cadrul compartimentului de resurse umane, pentru consiliere etică şi monitorizarea respectării 
normelor de conduită. 

14. Iniţierea procedurilor pentru organizarea şi desfășurarea concursurilor/examenelor pentru 
promovarea funcţionarilor publici. 

15. Respectarea prevederilor legale privind reorganizarea autorităţilor/instituţiilor publice. 

16. Respectarea prevederilor legale privind acordarea drepturilor salariale ale funcţionarilor publici. 

17. Încetarea de drept a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici, în cazul în care aceştia 
îndeplinesc condiţiile legale (pensionare). 

 

Concluzii: 

  În urma activităţii de control din anul 2014, au reieşit următoarele concluzii cu caracter 
general: 

1. În ceea ce priveşte activitatea de control a Agenţiei în anul 2014, luând în considerare cele 68 
activităţi de control realizate şi raportându-ne la numărul de funcţionari publici din cadrul structurii 
de specialitate, apreciem că s-a desfăşurat o activitate comparabilă cu anul anterior. 

2. Numărul de măsuri, acţiuni corective, îndrumări metodologice şi recomandări stabilite prin 
rapoartele de control este de aproximativ 150 din care aproximativ 85 au fost puse în aplicare.  
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3. Compartimentele de resurse umane nu au gestionat întotdeauna actele cuprinse în dosarul 
profesional al funcţionarilor publici în conformitate cu prevederile legale, fie din cauza unor 
deficienţe în pregătirea profesională a funcţionarilor publici din cadrul acestora, fie datorită faptului 
că nu au reuşit să evidenţieze conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice efectele nerespectării 
procedurilor legale, fie din cauza numărului insuficient al personalului de specialitate. 

4. Unii conducători ai autorităţilor publice sau instituţii publice nu acordă atenţia cuvenită activității 
de resurse umane. 

5. Controlul reprezintă o funcţie importantă a managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor 
publici, necesară atât pentru implementarea eficientă a Statutului funcţionarilor publici şi a legislaţiei 
secundare aferente, cât şi pentru elaborarea unor îndrumări metodologice şi stabilirea unor măsuri 
corective de natură a conduce la o gestiune coerentă şi eficace a funcţiei publice şi a corpului 
funcţionarilor publici.  

Rezultatele activităţii de control pot fundamenta unele propuneri de modificare şi completare a 
legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici, de natură a îmbunătăţi această legislaţie. 

 

3.9. Activitatea în domeniul apărării intereselor Agenţiei în faţa instanţelor 

judecătoreşti sau organelor jurisdicţionale 
 

 Agenţia, în temeiul dispoziţiilor art 22 alin.(3) din Legii nr.188/1999 republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale art.3 alin.(2) din Legea nr.554/2004 a contenciosului 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, este autoritate de tutelă administrativă 

jurisdicţionalizată pentru toate autorităţile publice centrale şi locale în domeniul raporturilor de 

funcţie publică. 

 Acţiunile iniţiate de către Agenţie pot fi introduse fie împotriva actelor administrative ilegale ce 

au ca obiect raporturi de funcţie publică, fie împotriva refuzului nejustificat al autorităţilor publice de 

a-şi îndeplini obligaţiile derivate din legislaţia funcţiei publice. 

 În anul 2014, totalul dosarelor ianuarie-decembrie 2014 este de 217. 

 Dosarele aflate pe rol la sfârșitul anului erau în număr de 130.  

 Dosarele care s-au soluţionat în fond şi recurs au fost în număr de 87. 

 Dosarele soluţionate favorabil Agenţiei au fost în număr de 73. 

 Dosarele soluţionate nefavorabil Agenţiei au fost în număr de 14. 

 În perioada ianuarie 2014-decembrie 2014, Agenția și-a exercitat controlul de tutelă 

administrativă pentru un număr de 36 de cauze ce sunt pe rolul instanțelor de judecată. 

 Cauzele au ca obiect în principal:  

- anulare acte administrative întocmite cu nerespectarea prevederilor legale; 

- anulare concursuri de promovare și recrutare organizate cu nerespectarea prevederilor legale. 

Concluzii: 
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În anul 2014, s-a constatat existenţa unei practici neunitare a instanţelor privind litigiile având 

ca obiect funcţia publică şi funcţionarii publici precum şi faptul că a crescut ponderea dosarelor ce 

au ca obiect plata daunelor morale şi materiale, cerute în sume considerabile de către reclamanţi. 

Având în vedere acest aspect, după primirea tuturor hotărârilor judecătoreşti pronunţate în astfel 

de speţe, se va formula un raport, pentru a prezenta argumentele ce au stat la baza motivărilor 

instanţelor. 

 

3.10. Activitatea în domeniul controlului intern/managerial 
 

În cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici a fost asigurată gestionarea activităţii de 

implementare a prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru 

aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial 

la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

Activităţile derulate de Agenţie în anul 2014 în vederea implementării SCIM, pot fi sintetizate 

astfel: 

 Elaborarea şi aprobarea, atât la nivelul Agenţiei cât şi al centrelor regionale, a Programului de 
dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la nivelul Agenţiei, pe anul 2014; 

 Întocmirea şi transmiterea către Unitatea de Politici Publici din cadrul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice a situaţiei centralizatoare semestriale/anuale privind 
stadiul implementării sistemului de control intern/managerial atât pentru Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici cât şi pentru instituţiile din subordine; 

 Implementarea Procedurii generale privind managementul riscului, în cursul anului 2014. 
Procedura a fost implementată etapizat, prin completarea de către responsabilii de risc a 
Formularelor 1 – 5 ale Anexei 3 din Procedura generală anterior menţionată iar Registrul de 
riscuri se află în curs de elaborare; 

 Elaborarea proiectelor de standard, în conformitate cu dispoziţiile Ordinului ministrului 
finanţelor publice nr. 946/2005, cu modificările şi completările ulterioare şi supunerea lor spre 
analiză Grupului de lucru (constituit prin Ordinul preşedintelui Agenţiei nr. 2937/12.08.2011, cu 
modificările şi completările ulterioare); 

 Elaborarea proiectelor procedurilor operaţionale privind Semnalarea neregulilor şi 
Delegarea/Subdelegarea.  

 Elaborarea proiectelor de revizuire a standardului şi procedurii operaţionale privind Funcţiile 
sensibil; 

 Iniţierea demersurilor de identificare a activităţilor procedurabile la nivelul Agenţiei şi al 
instituţiilor subordonate; 
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 Centralizarea informaţiilor privind situaţia implementării sistemului de control 
intern/managerial la nivelul Agenţiei, pentru perioada 2012 – 2013, în vederea transmiterii 
acesteia către Curtea de Conturi; 

 Elaborare chestionar privind situaţia implementării sistemului de control 
intern/managerial la nivelul Agenţiei pe anul 2013, pentru misiunea Curţii de Conturi. 

 

Concluzii: 

Agenţia, în calitate de ordonator secundar de credite, a continuat şi în anul 2014 implementarea 

sistemului de control intern/managerial. În acest sens, a fost asigurată planificarea activităţii de 

control intern/managerial, pentru anul 2014 precum şi monitorizarea semestrială/anuală a stadiului 

implementării sistemului de control intern/managerial atât la nivelul Agenţiei cât şi al centrelor 

regionale, aflate în subordinea acesteia. 

 

3.11. Activitatea în domeniul reprezentării 
 

În anul 2014, Agenţia a fost reprezentată atât la nivel internaţional, în cadrul grupurilor de 

lucru constituite la acest nivel, cât şi la nivel naţional, prin asigurarea participării active a 

reprezentanţilor Agenţiei în cadrul grupurilor constituite la nivel interministerial/interinstituţional.  

3.11.1. Activitatea în cadrul grupurilor de lucru  

Grupurile de lucru în cadrul cărora Agenţia a asigurat reprezentarea precum şi principalele activităţi 

desfăşurate la nivelul acestora, pot fi sintetizate astfel: 

a) grupuri de lucru constituite la nivel internaţional: 
 

a.1) Reţeaua Europeană a Experţilor EPSO; 

Activităţi specifice grupului de lucru, derulate în anul 2014: 

Analiză materiale şi informaţii transmise în format electronic de către coordonatorul Reţelei de 
experţi EPSO. 
 

a.2) Grupul de lucru STATUT al Consiliului Uniunii Europene. 

Activităţi specifice grupului de lucru, derulate în anul 2014: 

Analiză materiale şi informaţii transmise în format electronic de către Reprezentanţa 
Permanentă a României la Bruxelles şi/sau reprezentantul MAE cu privire propunerile de 
modificare a coeficienţilor de remunerare, indemnizaţiilor şi schemei de pensii a funcţionarilor 
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europeni, precum şi a unor aspecte privind procesul decizional în materie de modificare a 
Statutului funcţionarilor europeni (activităţile Grupului de lucru STATUT al Consiliului Uniunii 
Europene). 

 

b) grupuri de lucru constituite la nivel naţional – cu caracter interministerial/interinstituţional: 
 

b.1) Grup de lucru pentru elaborarea proiectului Strategiei pentru Consolidarea Capacităţii 
Administrative, condiţionalitate ex-ante în contextul procesului de elaborare a documentelor 
programatice (Acord de Parteneriat şi Program Operaţional Capacitate Administrativă, aferent 
exerciţiului financiar 2014 – 2020) 

 
Activităţi specifice grupului de lucru, derulate în anul 2014: 
 
Asigurarea analizei preliminare şi elaborarea/actualizarea contribuţiei Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici la materialele destinate clarificării unor aspecte referitoare la cerinţele 
privind îndeplinirea condiţionalităţilor ex-ante pe funcţia publică din cadrul Acordului de 
Parteneriat 2014 - 2020 şi elaborării propunerii de Strategie pentru consolidarea capacităţii 
administraţiei publice 2014-2020. 

Asigurarea colaborării directe cu reprezentantul Cancelariei Primului-Ministru în vederea 
actualizării contribuţiei Agenţiei la Strategia pentru consolidarea capacităţii administraţiei publice 
2014 - 2020, secţiunea obiective şi măsuri strategice, conform modelului CPM. 

Asigurarea colaborării directe cu MDRAP în vederea completării formatului de chestionar 
pentru consultarea publica pe proiectul Strategiei privind consolidarea administrației publice 2014 
- 2020 pentru domeniul Resurse Umane. 

Elaborarea contribuţiei Agenţiei la proiectul de Strategie pentru consolidarea capacităţii 
administraţiei publice 2014 - 2020, prin raportare la domeniul Managementul resurselor umane 
(secţiunile asociate descrierii problemelor şi propunerii de obiective/direcţii strategice, respectiv 
activităţi/direcţii de acţiune). 

Asigurarea analizei proiectului hotărârii de Guvern privind aprobarea Strategiei pentru 
Consolidarea Administraţiei Publice 2014 - 2020 şi constituirea Comitetului Naţional pentru 
Coordonarea Implementării şi Monitorizarea Strategiei, fiind definitivată o estimare bugetară a 
implementării Strategiei pentru Consolidarea Administraţiei Publice 2014 - 2020; 

Elaborarea extrasului din Strategia privind Consolidarea Administraţiei Publice – 
obiective/termene/responsabili (care implică participarea Agenţiei) până în 2016; 

Elaborarea Inventarului de obiective şi acţiuni prevăzute în Strategia pentru consolidarea 
administraţiei publice (SCAP) 2014 - 2020 pentru Agenţie pentru Trim. IV 2014 şi anul 2015; 

Elaborarea propunerilor privind planificarea activităţilor strategice din domeniul funcţiei 
publice prevăzute în SCAP şi Planul de acţiuni şi Minuta întâlnirii tehnice din 09.12.2014. 

Realizarea analizei privind corelarea Strategiei de consolidare a administrației publice 2014 -
2020 cu prevederile şi priorităţile de finanțare ale POCA 2014-2020. 

 
 
b.2) Subgrupul Tehnic de Management 4 – Administraţie Publică; 
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Analizarea documentației elaborate de către Subgrupul Tehnic de Management 4 – Administraţie 
Publică, responsabil pentru elaborarea Planului Strategic Instituţional pe termen mediu, 20014-
2016, sediul MDRAP (Tabel obiective administraţie publică, tabel tematic administraţie publică, 
extras PSI administraţie publică); 
Analiză materiale şi informaţii în vederea participării la şedinţa Grupului de Management din 
cadrul MDRAP, organizată în vederea prezentării şi aprobării proiectului de Plan Strategic 
Instituţional al MDRAP pentru perioada 2014-2016. 

 
b.3) Grup de lucru constituit în vederea elaborării proiectului Strategiei anticorupţie a MDRAP. 

 
Activităţi specifice grupului de lucru, derulate în anul 2014: 

Participare la elaborarea proiectului de strategie, prin fundamentarea conţinutului acestui 
document în cadrul şedinţelor organizate de către Serviciul Anticorupţie din M.D.R.A.P. 

 
c) grupuri de lucru constituite la nivelul Agenţiei – cu caracter interdepartamental 

c.1) Grup de lucru constituit în vederea elaborării Strategiei în domeniul funcţiei publice 2014 - 

2020; 

c.2) Grup de lucru constituit în vederea elaborării Strategiei privind formarea profesională 2014 – 

2020. 

c.3) Grupul de lucru1 pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a 

implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial în cadrul Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici; 

c.4) Grup de lucru constituit în cadrul proiectului „Creşterea capacităţii administraţiei publice de a 

gestiona procesele de recrutare, selecţie şi evaluare a funcţionarilor publici în contextul creşterii 

gradului de responsabilizare a administraţiei publice privind gestionarea funcţiei publice”, cod 

SMIS 35032 – proiect finanţat prin FSE-PODCA. 

3.11.2. Acţiuni curente asociate activităţii de reprezentare a Agenţiei în întâlniri, evenimente, 

activităţi interministeriale cu tematică incidentă domeniului funcţiei publice, organizate atât la 

nivel naţional cât şi internaţional. 

- Asigurarea participării la şedinţa organizată la sediul MEN, destinată clarificării unor aspecte în 

legătură cu rolul Agenţiei, în perspectivă, în cadrul sistemului naţional de educaţie şi formare – 

segmentul administraţie publică; 

- Asigurarea participării la şedinţele organizate pe tema identificării posibilelor soluţii pentru 

implementarea direcțiilor strategice stabilite în domeniul funcției publice/rolul şi competenţele 

Agenţiei /extinderea competenţelor în domeniul formării; 

- Asigurarea participării la şedinţă pe tema celui de-al doilea draft al PO CA 2014 – 2020. 

                                                   
1 constituit potrivit Ordinului preşedintelui Agenţiei nr.2.937/12.08.2011 
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3.11.3. Asigurarea participării în calitate de membru/secretar al comisiilor de concurs şi 

comisiilor de soluţionare a contestaţiilor 

Reprezentarea Agenţiei în comisiile de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor, organizate atât de 

către Agenţie (în vederea ocupării funcţiilor publice de conducere), cât şi de către alte autorităţi şi 

instituţii publice centrale şi locale a fost asigurată de persoanele desemnate, în acest sens, de către 

conducerea instituţiei. 

3.11.4. Asigurarea raportării lunare a activităţii  

La nivelul Agenţiei, din luna iulie 2014, activitatea de centralizare a rapoartelor de activitate s-a 

realizat lunar. Documentul centralizat la nivelul întregii instituţii reflectă realizările lunii în curs, 

dificultăţile întâmpinate în realizarea obiectivelor şi activităţilor specifice, precum şi activităţile 

previzionate pentru luna următoare. 

3.11.5. Asigurarea secretariatului Comisiei de disciplină pentru înalţii funcţionari publici, al 

Comisiei de evaluare a activităţii înalţilor funcţionari publici precum şi al Comisiei pentru 

recrutarea înalţilor funcţionari publici. 

3.11.6. Asigurarea activităţii comisiilor reglementate prin acte normative privind funcţia 

publică şi funcţionarii publici (ex: comisiile de disciplină, comisiile paritare). 

Totodată este de menţionat faptul că la nivelul Agenţiei au fost active şi grupurile de lucru 

interdepartamentale, în cadrul cărora au fost derulate activităţi susţinute pentru elaborarea cadrului 

normativ şi strategic specific funcţiei publice, precum şi pentru asigurarea implementării dispoziţiilor 

specifice controlului intern/managerial, programelor cu finanţare externă, precum şi în celelalte 

domenii de activitate al Agenţiei. 

 

4. Suportul tehnic al activităţii  

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 

 

4.1. Activitatea în domeniul tehnologiei informaţiei 
 

În cadrul Agenţiei, sub aspectul evoluţiei tehnologiei informaţiei pot fi subliniate 

următoarele aspecte:  

 În vederea realizării unui sistem unitar din punct de vedere IT&C şi pentru asigurarea 
securităţii acestuia, au fost derulate următoarele activităţi: 

 Proiectarea reţelei de date şi telefonie corespunzătoare noului sediul din B-dul Mircea Vodă. 
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 Realizarea conexiunii VPN între sediile din strada Eforiei şi Mircea Vodă cu sprijinul STS. 

 Participarea la grupurile de lucru specifice Infrastructurii Critice Naţionale. Implementarea de 

soluții de securitate informatică inovatoare prin proiectul coordonat de SRI în vederea asigurării 

securității infrastructurilor critice naționale; 

 Mutarea infrastructurii informatice de la sediul din str. Eforiei la sediul din B-dul Mircea Vodă, 

acțiune realizată cu sprijinul STS. 

 Configurarea echipamentelor și serverelor corespunzătoare infrastructurii informatice în vederea 

funcționării acestora în noua locație. 

 Proiectarea, dezvoltarea și lansarea unui nou site Web al Agenției, integrat cu soluțiile 

informatice existente. 

 Inzestrarea tehnică a Agenției cu 65 de stații de lucru corespunzătoare actualelor tehnologii 

informatice. 

 Asistenţă şi consultanţă de specialitate în cadrul probelor suplimentare IT susținute pe platforma 

e-Learning a Agenției. 

 Asistenţă şi consultanţă de specialitate instituţiilor publice cu referire la utilizarea semnăturii 

electronice. 

 Acordarea de asistenţă tehnică de specialitate în cadrul proiectului e-ANFP. Realizarea de 

specificații tehnice în cadrul proiectului e-ANFP; Participare în cadrul comisiei de evaluare a 

ofertelor. 

 Au fost îmbunătățite soluțiile software dezvoltate de către specialiștii din cadrul Serviciului 
Tehnologia Informației soluții inovatoare privind activitatea Agenției: 

 

■ Sistem integrat de management al funcției publice și al funcționarilor publici. 
 Modulul de Gestiune a funcțiilor publice compus din: 

 ghișeul electronic și modulul de încărcare documente 

 instrumentul de mesagerie 

 Modulul de Gestiune a corpului de rezervă 

 Modulul de Gestiunea concursurilor și a subiectelor 

 Portal de management al funcțiilor publice și al funcționarilor publici 

 Modul de evidență al sancțiunilor penale 

 Modul de gestiune a fișelor de post (în dezvoltare). 

 

■ Soluție informatică de gestionare a activității de formare profesională (evidența 

formatorilor detaliată pe domenii de competență, evidența cursurilor pe domenii și perioade, 

evaluarea cursurilor de către participanți pe baza chestionarelor); 

■ Aplicaţie de programare personală a concediilor de către angajații Agenţiei; 

■ Aplicație de comunicare internă ANFP – tip chat. 

 
 
Alte activităţi: 



 

 Sprijinirea personalului din cadrul 
 Organizarea sesiunilor de instruire a personalului propriu în vederea utilizării aplicaţiilor 

dezvoltate de specialiştii proprii;
 Autoinstruirea și instruirea intern
 Participarea în calitate de expert IT în cadrul probelor s

planificarii realizate la nivelul Agenţiei
 Participarea la grupuri de lucru în vederea realizării de specificaţii tehnice pentru achiziţia de 

echipamente it&c; 
 Urmărirea contractelor de service 
 Acordarea de suport tehnic de specialitate pers
 

 

NrTotal Email Computer

1368 33 775
Tabel. nr. 1

Fig. 19. Situaţia asistenţei tehnice acordate la nivelul ANFP

Concluzii: 

În anul 2014 Agenţia a desfăşurat o amplă activitate în domeniul tehnologiei informaţiei, prin 

acordarea de suport tehnic de 

sistemului informatic intergrat şi a Portalului de management al funcţiilor şi funcţionarilor publici 

precum şi prin acordarea de consultanţă de specialitate în cadrul proiectelor cu fina

care au necesitat intervenţia tehnică a specialiştilor IT.

 

 

Imprimanta

Telefonie
2%

Servere
4%

Utilizatori
2%

MigBook
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Sprijinirea personalului din cadrul Agenţiei în implementarea semnăturii electronice;
de instruire a personalului propriu în vederea utilizării aplicaţiilor 

dezvoltate de specialiştii proprii; 
și instruirea internă a personalului din cadrul structurii de specialitate

Participarea în calitate de expert IT în cadrul probelor suplimentare ale concursurilor, conform 
icarii realizate la nivelul Agenţiei; 

Participarea la grupuri de lucru în vederea realizării de specificaţii tehnice pentru achiziţia de 

Urmărirea contractelor de service și mentenanță în domeniul IT&C; 
Acordarea de suport tehnic de specialitate personalului Agenţiei, pe categorii de solicitări:

Computer Imprimanta Telefonie Servere Utilizator

775 159 23 53 
Tabel. nr. 15. Situaţia acordării asistenţei tehnice pe tipuri de problematici

Fig. 19. Situaţia asistenţei tehnice acordate la nivelul ANFP

a desfăşurat o amplă activitate în domeniul tehnologiei informaţiei, prin 

acordarea de suport tehnic de specialitate personalului instituţiei, extinderea funcţionalităţilor 

sistemului informatic intergrat şi a Portalului de management al funcţiilor şi funcţionarilor publici 

precum şi prin acordarea de consultanţă de specialitate în cadrul proiectelor cu fina

care au necesitat intervenţia tehnică a specialiştilor IT. 

Email
3%

Computer
62%

Imprimanta
13%

MigBook
2%

Altele
12%

Asistență tehnică

în implementarea semnăturii electronice; 
de instruire a personalului propriu în vederea utilizării aplicaţiilor 

structurii de specialitate; 
uplimentare ale concursurilor, conform 

Participarea la grupuri de lucru în vederea realizării de specificaţii tehnice pentru achiziţia de 

, pe categorii de solicitări: 

Utilizator Altele MigBook 

25 157 25 
asistenţei tehnice pe tipuri de problematici 

 

Fig. 19. Situaţia asistenţei tehnice acordate la nivelul ANFP 

a desfăşurat o amplă activitate în domeniul tehnologiei informaţiei, prin 

specialitate personalului instituţiei, extinderea funcţionalităţilor 

sistemului informatic intergrat şi a Portalului de management al funcţiilor şi funcţionarilor publici 

precum şi prin acordarea de consultanţă de specialitate în cadrul proiectelor cu finanţare externă 

Computer
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4.2. Activitatea în domeniul financiar - contabilitate 

 Activităţile desfăşurate de Agenţie în anul 2014 au avut ca sursă de finanţare alocaţiile 
bugetare din capitolul 51.01 „Autorităţi executive şi acţiuni externe”şi capitolul 80.08 “Acţiuni 
generale economice”.  

 Angajamentele legale s-au încadrat în creditele bugetare aprobate. La capitolul 51.01 „ 
Autorităţi executive şi acţiuni externe” creditele bugetare aprobate au fost în sumă totală de 
18.380.124 lei, repartizate astfel: 

 

 Cheltuieli de personal                                                 7.862.800 lei 
 Cheltuieli materiale                                                     3.096.700 lei 
 Proiecte cu finanţare din fonduri externe                                     6.398.624 lei 
 Alte cheltuieli                                                       860.000 lei 
 Active fixe                    162.000 lei 

 

 La sfârşitul trimestrului IV al anului 2014, Agenţia a înregistrat plăţi nete de casă în valoare 
totală de 17.650.020 lei, după cum urmează:  

-lei-  

Denumire  

indicator 

Cod Credite bugetare 

aprobate 

Plăţi efectuate 

Cheltuieli totale 51.01 18.380.124 17.650.020 

Cheltuieli curente 51.01.01 18.380.124 17.650.020 

Cheltuieli de personal 51.01.10 7.862.800 7.656.102 

Cheltuieli materiale 51.01.20 3.096.700 3.066.728 

Proiecte cu finanţare externă 
nerambursabilă 

51.01.56 6.398.624 6.036.778 

Alte cheltuieli 51.01.59 860.000 733.080 

Active fixe 51.01.71 162.000 157.332 

Tabel nr. 16 – Situaţia plăţilor nete de casă 

La capitolul 80.08 “Acţiuni generale economice” creditele bugetare aprobate au fost în sumă 

totală de 871.000 lei aferente proiectului “Îmbunătăţirea dialogului social pentru funcţionarii 

publici”, iar plăţile de 554.717 lei, astfel : 

-lei- 

Denumire 

indicator 

Cod Credite bugetare 

aprobate 

Plati efectuate 

ACŢIUNI GENERALE 
ECONOMICE, COMERCIALE 80.08 
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ŞI DE MUNCĂ 871.000 554.717 

Programul Norvegian pentru 
Creştere Economică şi 
Dezvoltare Durabilă 56.18 

 

871.000 

 

554.717 

Finanţare externă nerambursabilă 56.18.02 871.000 554.717 

Tabel nr. 17. Situaţie credite bugetare şi a plăţilor în cadrul proiectului “Îmbunătăţirea dialogului social pentru 
funcţionarii publici” 

 În ceea ce priveşte politicile contabile aplicate, acestea respectă principiile de bază ale 

contabilităţii de angajamente, astfel încât informaţiile furnizate prin situaţiile financiare sunt: 

 relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor economice, 

 credibile. 

În perioada 01.01 – 31.12 .2014 nu au avut loc modificări ale politicilor contabile.  

Contabilitatea Agenţiei a fost organizată şi condusă cu respectarea strictă a principiilor de bază 

ale contabilităţii, conform prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, Ordinul ministrului finanţelor nr.1.917/2005 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi 

pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările 

utlerioare,  peraţiunile economico-financiare, privind exerciţiul bugetar încheiat, fiind consemnate în 

documente legale şi contabilizate corect.  

Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei s-a efectuat cu respectarea prevederilor 

Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale 

Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi 

plata cheltuielilor bugetare, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi 

legal, cu modificările şi completările ulterioare.    

 

TABEL  

privind execuţia bugetară a Centrelor Regionale de Formare Continuă  

pentru Administraţia Publică Locală la 31.12.2014 

-lei-  
Nr. crt Centru Cheltuieli Cheltuieli Cheltuieli Cheltuieli Total 

  Personal Bunuri şi 

servicii 

Fonduri 

externe 

nerambursabile 

Active fixe 

 

Cheltuieli 

 

0 1 3 4 5 6 7=3+4+5+6 

1 Bucuresti 591.826 399.680 1.841.226 32.320 2.865.052 

2 Cluj Napoca 247.880 101.951 1.639 0 351.470 
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3 Iasi 169.499 45.252 89.725 0 304.476 

4 Timisoara 244.792 189.845 760.413 0 1.195.050 

 TOTAL 1.253.997 736.728 2.693.003 32.320 4.716.048 

Tabel nr. 18. 

4.3. Activitatea în domeniul resurselor umane 

 În ceea ce priveşte gestiunea resurselor umane la nivelul Agenţiei s-au desfăşurat următoarele 
activităţi: 

 întocmirea statelor de personal, 
 întocmirea proiectelor de ordine privind structura organizatorică, 
 întocmirea proiectelor de ordine privind stabilirea funcţiilor publice,  
 întocmirea proiectelor de ordine privind numirea/încadrarea personalului, 
 întocmirea proiectelor de ordine privind suspendarea/modificarea/încetarea raporturilor de 

serviciu/muncă, 
 întocmirea proiectelor de ordine privind promovarea în grad profesional/în funcţia publică, 
 întocmirea proiectelor de ordine specifice activităţii direcţiei,  
 evidenţa fişelor de post şi a rapoartelor de evaluare, 
 gestionarea dosarelor profesionale şi personale ale salariaţilor, 
 întocmirea de situaţii/raportări către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice şi către Institutul Naţional de Statistică, 
 actualizarea bazei de date. 

 

 În ceea ce priveşte recrutarea şi promovarea funcţionarilor publici, Agenţia a asigurat: 

 gestionarea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante 
din cadrul aparatului propriu, 

 gestionarea organizării concursurilor pentru promovarea în grad profesional a funcţionarilor 
publici din cadrul aparatului propriu. 

 

 Alte activităţi cu caracter permanent: 

 asigurarea implementării prevederilor legale privind declaraţiile de interese şi declaraţiilor de 
avere pentru persoanele care au obligaţia depunerii acestora, 

 eliberarea adeverinţelor privind plata contribuţiei de asigurări sociale pentru întocmirea 
dosarului de pensie, a contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi a contribuţiei la 
bugetul asigurărilor sociale de sănătate, 

 gestionarea evidenţei efectuării concediilor de odihnă, a concediilor pentru incapacitate 
temporară de muncă, a altor tipuri de concedii, 

 participarea la acţiunile dispuse de conducere (cursuri, instructaje, etc.);  
 participarea în comisiile de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor 
 întocmirea/actualizarea procedurilor specifice. 
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 4.4. Activitatea în domeniul achiziţiilor publice, patrimoniu şi administrativ  

 Obiectivul principal al Agenţiei în ceea ce priveşte achiziţiile publice pentru anul 2014 a fost 
realizarea achiziţiilor stabilite prin Programul anual al achiziţiilor publice necesare pentru 
îndeplinirea obiectivelor generale ale Agenţiei. 

 Obiectivele activităţii de achiziţie publică constau în a utiliza fondurile publice în condiţii de 
transparenţă şi eficienţă maximă, astfel încât achiziţiile să fie făcute la cel mai redus preţ posibil, 
comparativ cu cerinţele privind funcţionalitatea, calitatea şi graficul de implementare. 

 Pe parcursul întregului proces al achiziţiilor publice, s-a avut în vedere respectarea 
următoarelor principii: nediscriminare, tratament egal, recunoaştere reciprocă, transparenţa, 
proporţionalitatea, eficienţa utilizării fondurilor publice şi asumarea răspunderii. 

 Pentru atingerea acestor obiective stabilite la nivelul Agenţiei, au fost realizate următoarele 
activităţi:  

 realizarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2014 în conformitate cu 
legislaţia în vigoare şi modificarea şi adaptarea acestuia la necesităţile obiective ale Agenţiei, 
pe parcursul întregului an, cu respectarea prevederilor legislative şi încadrarea în bugetul 
alocat. La realizarea lui s-a avut în vedere identificarea, evaluarea şi prioritizarea nevoilor cu 
atenţie, implicând toţi actorii interesaţi din cadrul autorităţii contractante şi ţinând cont de 
bugetul alocat. 

 realizarea tuturor activităţilor/etapelor din cadrul procedurilor de atribuire a contractelor 
stabilite prin Programul anual al achiziţiilor publice, adaptarea permanentă conform 
modificărilor legislative apărute şi a notificărilor A.N.R.M.A.P.. 

 Realizarea transparenţei şi integrităţii procedurilor de atribuire a achiziţiilor publice prin 
publicarea anunţurilor/invitaţiilor de participare/anunţurilor de atribuire şi a Documentaţiilor 
de atribuire integral în SEAP şi pe site-ul Agenţiei. 

 În anul 2014, în vederea încadrării în procentul de 40% achiziţii realizate prin mijloace 
electronice, structura de specialitate din cadrul Agenţiei a realizat 387 cumpărări directe de 
produse, 2 achiziţii de lucrări şi 20 achiziţii de servicii în sistem electronic, prin catalogul SEAP, 
în valoare totală de 1.280.564 lei din care din fonduri nerambursabile 454.753,5 lei. 

 De asemenea, pentru asigurarea funcţionalităţii tehnice şi administrative a Agenţiei, prin 
achiziţie directă au fost încheiate contracte de furnizare/prestări servicii /lucrări printre care 
amintim: servicii de gestionare electronică a documentelor; servicii de asistenţă tehnică informatică 
de contabilitate; actualizare program informatic legislativ Lege 5; abonament – Monitorul Oficial 
RA; servicii de asistenţă standard pentru server de mail şi staţii de lucru; servicii de semnătura 
digitală; servicii de curăţenie; servicii de pază pentru sediul din str. Eforie nr. 5; furnizare bonuri 
valorice de carburant auto; furnizare staţii de lucru. 

 Având în vedere că prin Protocolul nr. 23.432/81/33/03.06.2014, Ministerul Finanţelor 
Publice a predat în folosinţă Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici spaţiul din Bdul. Mircea 
Vodă nr. 44, Tronson C, în vederea utilizării ca spaţiu de birouri şi de desfăşurare a activităţii 
A.N.F.P., au fost necesare o serie de servicii şi lucrări pentru adaptarea spaţiului la nevoile curente, 
astfel: servicii de mutare, transport şi manipulare; lucrări de cablare şi mutări; lucrări de relocare 
centrală în sediul din B-dul. Mircea Vodă nr. 44; lucrări de igienizare pentru sediul din B-dul Mircea 
Vodă nr.44; servicii de instalare sistem de monitorizare şi control acces în sediul din Bdul Mircea 
Vodă nr.44. 
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  Pentru toate procedurile de atribuire, achiziţiile directe mai mari de 5000 EURO au fost 
realizate notificările pe site-ul ANRMAP si www.e-licitaţie.ro, în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare. 

  În ceea ce priveşte situaţia fondurilor externe nerambursabile, au fost realizate următoarele 
proceduri de achiziţie: 

1) în cadrul proiectului „Creşterea capacităţii administraţiei publice de a gestiona procesele de 
recrutare, selecţie şi evaluare a funcţionarilor publici în contextul creşterii gradului de 
responsabilizare a administraţiei publice privind gestionarea funcţiei publice”, cod SMIS 35032, au 
fost realizate următoarele proceduri de achiziţii: 

 Achiziţie directă catalog SEAP – materiale consumabile necesare implementării activităţilor 
proiectului. 

 Achiziţie directă catalog SEAP – servicii pentru evenimente pentru organizarea conferinţei de 
închidere. 

2) în cadrul proiectului" Consolidarea performanţei prefecţilor şi subprefecţilor din România în 
contextul integrării în Uniunea Europeană şi al descentralizării administrative şi financiare ", cod 
SMIS 32582, au fost realizate următoarele proceduri de achiziţii: 

 Achiziţie directă catalog SEAP – materiale consumabile necesare implementării activităţilor 
proiectului. 

 Achiziţie directă catalog SEAP - servicii pentru evenimente pentru organizarea conferinţei de 
închidere. 

3) în cadrul proiectului "e-ANFP- Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în vederea asigurării 
unui management performant al funcţiei publice şi funcţionarilor publici la nivelul administraţiei 
publice centrale şi al serviciilor publice din subordinea/coordonarea autorităţilor publice centrale şi 
locale prin implementarea de instrumente inovatoare", cod SMIS 32582 au fost realizate următoarele 
proceduri de achiziţii: 

 Achiziţie directă catalog SEAP – materiale consumabile necesare implementării activităţilor 
proiectului. 

 Achiziţie directă catalog SEAP – servicii WAP; 
 Licitaţie deschisă online cu fază finală licitaţie electronică pentru servicii de arhivare 

electronică şi semnătură electronică pentru realizarea Sistemului Informatic Managerial în 
cadrul proiectului "e-ANFP – Intărirea capacităţii instituţionale a ANFP în vederea asigurării 
unui management performant al funcţiei publice şi funcţionarilor publici la nivelul 
administraţiei publice centrale şi al serviciilor publice din subordinea/coordonarea 
autorităţilor publice centrale şi locale prin implementarea de instrumente inovatoare”, Cod 
SMIS 36675, cu anunţul de participare nr. 154350/02.10.2014– procedură în desfăşurare. 

4) În cadrul proiectului “Creşterea eficacităţii aplicării legislaţiei Uniunii Europene în ceea ce 
priveşte ajutoarele de stat, prin formarea aplicată a experţilor implicaţi în gestionarea fondurilor 
europene”, Cod SMIS 48106" au fost realizate următoarele proceduri de achiziţii: 

 Procedura internă- Servicii Anexa 2B – servicii de organizare programe de formare în cadrul 
proiectului – S.C. Agrafics Communication S.R.L. 
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5) În cadrul proiectului „Instruire aplicată pentru continuarea întăririi capacităţii instituţionale a 
administraţiei publice din România pentru o gestionare eficientă a fondurilor structurale˝ cod SMIS 
48159, au fost realizate următoarele proceduri de achiziţie: 

 Licitaţie deschisă online cu fază finală licitaţie electronică – servicii tipografice şi conexe 
pentru realizarea materialelor promoţionale. 

 Procedura internă - Servicii Anexa 2B – servicii de organizare programe de formare. 
 Achiziţie directă - catalog SEAP - servicii de evenimente pentru organizarea conferinţei de 

dechidere. 
 Achiziţie directă – servicii de promovare – publicare anunţuri. 

6) În cadrul proiectului „Îmbunătăţirea dialogului social pentru funcţionarii publici” ID MISTE 
2012/104611 – grant Norvegian, au fost realizate următoarele proceduri de achiziţii: 

 Procedura internă - Servicii Anexa 2B – servicii de organizare vizită de studiu; 
 Achiziţie directă - servicii de organizare eveniment şi asigurări medicale; 
 Achiziţie directă - catalog SEAP - servicii de interpretariat; 
 Achiziţie directă - Audit financiar; 
 Achiziţie directă - catalog SEAP; 
 Achiziţie directă - Servicii de formare specializată- Formare de formatori - Asociaţia 

Profesională a Formării în Administraţia Publică – CINAQ; 
 Achiziţie directă - catalog SEAP - Servicii de organizare evenimente. 
 Achiziţie directă - catalog SEAP - Servicii de organizare eveniment conferinţă închidere; 

 Achiziţie directă - Servicii tipografice – certificate; 

 Achiziţie directă - catalog SEAP - Servicii catering – conferinţă; 

 Achiziţie directă - catalog SEAP - Servicii de organizare seminarii; 

 Achiziţie directă - catalog SEAP - Servicii de catering pentru conferinţa de lansare Studiu 
privind comisiile paritare; 

 Achiziţie directă - catalog SEAP - Servicii de traducere; 
 Achiziţie directă - catalog SEAP - Servicii tipografice pentru realizare studii. 

7) În cadrul proiectului „Formare şi dezvoltare pentru asigurarea eticii şi integrităţii în administraţia 
publică”, cod SMIS 22242, au fost realizate următoarele proceduri de achiziţii: 

 Achiziţie directă - catalog SEAP – servicii de dezvoltare soluţii software de colectare a 
datelor pentru monitorizarea respectării normelor de conduită de funcţionarii publici şi 
integrarea acestora cu soluţiile software existente. 

  În anul 2014, în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie pentru servicii tipografice şi 
conexe pentru realizarea materialelor promoţionale, servicii de organizare programe de formare 
organizate în cadrul proiectului cu cod SMIS 48159, şi servicii de organizare vizită de studiu 
organizată în cadrul proiectului ID MISTE 2012/104611, au fost depuse contestaţii la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi, respectiv, plângeri la Curtea de Apel – Secţia Contencios 
administrativ, contestaţii respinse de C.N.S.C., respectiv instanța de judecată, procedurile fiind 
încheiate şi contractul atribuit operatorului declarat câştigător conform raportului de atribuire. 

 Astfel, în ceea ce priveşte activitatea de achiziţii publice s-a urmărit respectarea legalităţii, a 
transparenţei şi a eficienţei utilizării fondurilor, menţinerea relaţiilor cu furnizorii şi colaborarea cu 
aceştia, în vederea derulării cât mai corecte a contractelor de achiziţie. 
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 Pentru organizarea cat mai eficientă a activităţii instituţiei au fost întocmite /revizuite 
proceduri de lucru, identificându-se măsurile necesare pentru limitarea riscurilor şi adaptarea 
permanentă la modificările legislative din domeniu. 

 Totodată, la nivelul Agenţiei s-a asigurat rezolvarea aspectelor aferente activităţii de protocol 
şi tehnico- administrative. 

Concluzii: 

 La nivelul Agenţiei, prin activitatea derulată pe parcursul anului 2014, s-au dus la 

îndeplinire toate sarcinile permanente aferente domeniului de competenţă.  

 

4.5. Activitatea în domeniul auditului public intern 

 Activitatea de audit public intern a Agenţiei în anul 2014 s-a desfăşurat în baza Planului de 
audit al Agenţiei nr.47092/11.12.2013, aprobat de preşedintele Agenţiei, având ca fundamentare 
analiza riscurilor, conform referatului de justificare. Raportul are scopul de a reflecta activitatea de 
audit intern din cadrul Agenţiei şi progresele înregistrate prin implementarea recomandărilor 
auditorilor, de a demonstra contribuţia acesteia la îmbunătăţirea activităţii. 

 La selectarea misiunilor de audit cuprinse în Planul multianual de audit public intern pentru 
perioada 2013 – 2015 şi Planul de audit public intern pentru anul 2014, au fost avute în vedere 
următoarele: 

 activităţile auditabile identificate la nivelul Agenţiei; 
 principiul prudenţial, conform căruia orice activitate sau operaţiune trebuie auditată cel puţin o 

dată la 3 ani; 
 analiza de risc efectuată asupra activităţilor potenţial a fi auditate; 
 respectarea termenelor stabilite de Normele Metodologice privind exercitarea auditului public 

intern în MDRAP. Planul multianual şi cel anual de audit public intern au fost elaborate ţinând 
cont de inventarul activităţilor auditabile din cadrul Agenţiei. 

Misiunile de audit cuprinse în plan au avut ca scop auditarea următoarelor domenii: 

 activitatea financiar – contabilă – modalitatea de gestionare a activităţii de protocol în cadrul 
Agenţiei şi modul de întocmire a bugetului de cheltuieli pentru activităţile de protocol; 

 activitatea juridică – modul de soluţionare al petiţiilor depuse de la data anunţării 
concursurilor şi până la afişarea rezultatelor finale, prin care sunt semnalate nerespectarea 
prevederilor legale privind organizarea şi desfăşurarea acestora; 

 activitatea de formare profesională – modul de analizare, evaluare şi stabilire a necesarului 
de resurse pentru programele organizate şi fundamentarea proiectului de buget/deviz de 
cheluieli pentru fiecare dintre acestea; 

 activitatea de achiziţii publice – sistemul achiziţii publice - misiune ad – hoc în afara planului 
de audit; 

 activitatea Generală la Centrului Regional de Formare Continuă pentru Administraţia 
Publică Locală Timişoara – misiune ad – hoc în afara planului de audit. 
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 Din cele 4 misiuni prevăzute în Planul anual de audit public intern pentru anul 2014, au fost 

finalizate doar 3 misiuni de audit de sistem şi regularitate, ceea ce corespunde unui grad de 

îndeplinire a planului de audit pe anul 2014 de 75%. 

 În luna decembrie 2014 a fost aprobat de către preşedinte planul anual de audit intern pe anul 2015 

al Agenţiei  

 Pentru asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii activităţii de audit public intern a Agenţiei, s-a procedat 

la realizarea următoarelor activităţi: prioritizarea misiunilor de audit în funcţie de nivelul de risc al 

activităţilor auditabile; găsirea soluţiilor optime de natură să contribuie la eficientizarea activităţii; 

observarea atentă a sistemului managerial general la nivelul instituţiei cu preîntâmpinarea posibilelor 

disfuncţionalităţi bazate pe analiza riscurilor. 

 

Concluzii: 

În ceea ce priveşte activitatea de audit public intern a Agenţiei este de menţionat faptul că au 
fost finalizate toate misiunile de audit prevăzute în Planul anual de audit public intern pentru anul 
2014, fiind totodată asigurată şi aprobarea, de către conducerea instituţiei, a Planului de audit al 
Agenţiei pentru anul 2015. 
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5. Concluzii privind activitatea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în anul 2014 

 
Prezentul raport reflectă activitatea Agenţiei în anul 2014, principalele rezultate putând fi 

sintetizate, astfel: 
 

 Agenţia s-a implicat activ în elaborarea proiectului Strategiei privind dezvoltarea capacităţii 
administrative 2014 – 2020. Această strategie a schimbat priorităţile Agenţiei pentru anul 2014, astfel 
încât, în acest an accentul a fost pus pe participarea la elaborarea cadrului strategic aferent 
administraţiei publice. 

 În ceea ce priveşte reglementarea funcţiei publice, s-a constatat accentul pus pe elaborarea legislaţiei 
terţiare specifice domeniului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici. 

 Referitor la gestiunea funcţiei publice şi a funcţionarilor publici, pot fi menţionate ca activităţi de 
impact operaţionalizarea sistemului de semnătură electronică, ceea ce reprezintă premise pentru 
eficientizarea comunicării interinstituţionale dintre Agenţie şi autorităţile şi instituţiile publice, fiind 
totodată şi un element concret al debirocratizării funcţiei publice. A continuat procesul de actualizare 
a sistemului informatic integrat iar autorităţile şi instituţiile publice au primit acces, în vederea 
vizualizării propriului sistem, pe portalul de management al funcţiei publice şi al funcţionarilor 
publici. 

 În ceea ce priveşte activitatea de gestionare a proiectelor cu finanţare externă, aceasta a continuat 
într-un ritm susţinut şi în anul 2014, unul din rezultatele acesteia fiind reflectat de creşterea 
numărului de funcţionari publici care au beneficiat de instruire specializată în domeniului tehnologiei 
informaţiei, al managementului resurselor umane precum şi în cel al managementului fondurilor 
structurale, cursuri organizate atât în sistem clasic de instruire cât şi în forma de învăţare de tip e-
learning. 

 Activitatea de monitorizare a aplicării legislaţiei în domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor 
publici s-a realizat din două perspective: cea a monitorizării generale a respectării legislaţiei specifice 
în domeniul funcţiei publice şi cea a monitorizării speciale, reflectată în activitatea de analiză, 
monitorizare şi evaluare a respectării normelor de conduită în funcţia publică. 

 În ceea ce priveşte activitatea Agenţiei în domeniul relaţiilor internaţionale, Agenţia şi-a 
intensificat activitatea în cadrul Panelului Reforma administraţiei publice, un grup tematic al 
Platformei „Democraţie, bună guvernare şi stabilitate” a Parteneriatului Estic, în Comitetul European 
de Dialog Social pentru Administraţia Publică Centrală şi în grupurile de lucru din cadrul EUPAN. În 
anul 2014 a fost organizată a VII-a ediţie a Conferinţei „Inovaţie şi calitate în sectorul public”. 

 Referitor la activitatea de control realizată de către Agenţie în anul 2014 este de menţionat că s-a 
desfăşurat o activitate comparabilă cu anul anterior sub aspectul tipologiilor întâlnite în cazuistică şi a 
măsurilor dispuse pentru respectarea cadrului legal. 

 Sub aspectul activităţii de formare şi perfecţionare profesională a funcţionarilor publici, în anul 
2014, a continuat activitatea de reglementare, organizare şi derulare a Programului de formare 
specializată în vederea ocupării unei funcţii publice din categoria înalţilor funcţionari publici precum 
şi activitatea de asigurare a perfecţionării profesionale a funcţionarilor publici, pe baza grilei de 
programe, afişată pe site-ul Agenţiei. 

 Privitor la activitatea de apărare a drepturilor şi intereselor legitime ale Agenţiei în faţa instanţelor 
judecătoreşti de toate gradele, a organelor de urmărire penală, precum şi în faţa tuturor autorităţilor şi 
organelor administrative cu atribuţii jurisdicţionale, în anul 2014, s-a constatat o creştere a ponderii 
dosarelor ce vizează inclusiv plata daunelor morale şi materiale, cerute în sume considerabile de către 
reclamanţi. 
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6. Perspective ale activităţii Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în anul 2015 

 

În anul 2015, Agenţia şi-a propus realizarea următoarelor activităţi: 
 

 Dezvoltarea cadrului strategic, normativ şi instituţional în domeniul funcţiei publice şi al formării 
profesionale, din perspectiva Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice. 

 Actualizarea sistemului integrat de evidenţă a funcţiilor şi funcţionarilor publici în concordanţă cu 
desfăşurarea activităţii de avizare şi monitorizare în ceea ce priveşte funcţia publică precum şi 
continuarea gestionării concursurilor organizate de către Agenţie prin intermediul acestui sistem 
actualizat. În anul 2015, va continua procesul de extindere a implementării sistemului de semnătură 
electronică, astfel încât acesta să devină funcţional pentru comunicarea dintre Agenţie şi autorităţile 
şi instituţiile publice. 

 Continuarea implementării proiectelor cu finanţare externă precum şi întreprinderea măsurilor 
necesare în vederea creşterii gradului de absorbţie şi a consolidării capacităţii de gestionare a 
fondurilor externe necesare modernizării managementului funcţiei publice precum şi a îmbunătăţirii 
calităţii serviciilor publice furnizate de administraţia publică. 

 Consolidarea relaţiilor internaţionale în domeniul managementului funcţiei publice şi al 
perfecţionării profesionale prin participarea în cadrul grupurilor de lucru din Reţeaua Europeană de 
Administraţie Publică, coordonată de Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, din Parteneriatul 
Estic, coordonat de Comisia Europeană – Serviciul de Acţiune Externă, precum şi în cadrul 
Comitetului European de Dialog Social pentru Administraţia Publică Centrală. 

 Îmbunătăţirea capacităţii de monitorizare şi coordonare a implementării normelor de conduită a 
funcţionarilor publici la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice şi monitorizarea aplicării 
dispoziţiilor legale în vigoare în materia funcţiei publice şi a funcţionarilor publici. 

 Optimizarea activităţii de control prin reglementarea şi implementarea sistemului de aplicare a 
amenzilor. 

 Realizarea activităţilor de planificare şi coordonare a activităţii de perfecţionare profesională a 
funcţionarilor publici şi continuarea implementării programului de formare specializată în vederea 
ocupării unei funcţii publice din categoria înalţilor funcţionari publici. 

 Dezvoltarea de aplicaţii software inovatoare care să sprijine activitatea Agenţiei şi gestionarea 
aplicaţiilor existente. 

 Îmbunătăţirea modului de operare şi cunoaştere a sistemului de management al documentelor. 
 Optimizarea activităţii de management în cadrul Agenţiei, prin utilizarea instrumentelor 

manageriale adecvate şi a întăririi controlului intern/managerial. 
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