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ABREVIERI 
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 ANI – Agenţia Naţională de Integritate 

 ANRMAP – Agenţia Naţională de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice 
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 CNRD – Centrul Naţional România Digitală 

 CEDO – Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

 CRIES - Centrul de Resurse pentru Iniţiative Etice şi Solidare 

 CSC - Comisia Funcţiei Publice din Azerbaidjan 

 DGAERI – Direcţia Generală Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale 

 ENA - Ecole Nationale d'Administration (Şcoala Naţională de Administraţie) 

 EPSA – European Public Sector Award (Premiul european pentru sectorul public) 

 EUPAE – European Public Administration Employers  

 EUPAN – European Union Public Administration Network (Reţeaua Administraţiilor 

Publice Europene) 

 FEN – fonduri externe nerambursabile 

 GLSE - Grupul de lucru pentru Strategia Europa 2020 

 HG – Hotărârea Guvernului 

 HRWG – Human Resources Working Group (Grupul de lucru pentru Resurse Umane) 

 IASIA – Asociaţia Internaţională a Şcolilor şi a Institutelor din Administraţie 

 IHS - Institute for Housing and Urban Development Studies 

 IPSG - Servicii Publice Inovatoare  

 IT&C - Information Technology and Communications 

 MAEur – Ministerul Afacerilor Europene 

 MapN – Ministerul Apărării Naţionale 

 MCV – Mecanismul de Cooperare şi Verificare 

 MAI – Ministerului Administraţiei şi Internelor 

 NAUCS - Agenţia Naţională a Funcţiei Publice (NAUCS) din Ucraina 

 OMFP – Ordinul ministrului finanţelor publice 

 OPANFP – Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 

 OUG – Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului 

 SCIM – Sistem de control intern/managerial 

 SDC CGA - Comitetul European pentru Dialog Social privind Administraţia Publică Centrală 

 SEAP – Sistem Electronic de Achiziţii Publice 

 SISOP – Sistemul de Soluţionare a Problemelor 

 SNA – Strategia Naţională Anticorupţie 2012 - 2015 

 SNSPA – Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative 

 TUNED- Trade Unions' National and European European Public Administration administration 

Delegation Employers 

 VPN – Virtual Private Network 
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I. AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI – 

CADRUL NORMATIV ŞI STRATEGIC 

 

În cursul anului 2012, potrivit prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia 

Naţională a Funcţionarilor Publici a funcţionat în subordinea Ministerului Administraţiei şi 

Internelor. Misiunea Agenţiei este „crearea şi dezvoltarea unui corp de funcţionari publici 

profesionist, stabil şi imparţial”. Potrivit cadrului normativ specific funcţiei publice, Agenţia 

Naţională a Funcţionarilor Publici “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 continuă, 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 primul trimestru al anului 2012, direcţiile de acţiune instituţionale au fost stabilite prin 

raportare atât la direcţiile de acţiune şi obiectivele din Programul de Guvernare pentru 2009 – 2012, 

la dispoziţiile documentelor programatice aprobate la nivel naţional, cât şi la atribuţiile curente, 

prevăzute prin cadrul normativ de reglementare a organizării şi funcţionării instituţiei. Ulterior, 

direcţiile de acţiune au fost revizuite ca urmare a intrării în vigoare a Programului de Guvernare 

2012, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 15/07.05.2012. 

Prin Programul de Guvernare 2012 au fost stabilite următoarele obiective, care au stat la baza 

fundamentării direcţiilor de acţiune prioritare, la nivelul Agenţiei, astfel: 
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Depolitizarea administraţiei 

publice 

- Organizarea transparentă şi corectă a concursurilor 

pentru recrutarea şi promovarea în funcţiile publice şi în 

celelalte posturi din administraţia publică exclusiv pe bază de 

competenţă profesională 

Creşterea performanţelor 

corpului funcţionarilor publici 

în scopul aplicării legii şi al 

întăririi autorităţii instituţiilor 

publice 

- Introducerea unor metode moderne de management al 

resurselor umane începând de la recrutare, selecţie, evaluare 

şi promovare 

- Reformarea sistemului de pregătire profesională pentru 

funcţionarii publici 

- Reformarea sistemului de evaluare a performanţelor 

funcţionarilor publici 

- Regândirea sistemului de organizare şi desfăşurare a 

concursurilor pentru a asigura transparenţa şi 

obiectivitatea atât în ceea ce priveşte accesul în corpul 

funcţionarilor publici cât şi avansarea în cadrul acestuia 

Caseta 1. Obiective şi direcţii de acţiune ale Programului de Guvernare 2012 

 

Având în vedere coordonatele strategice anterior prezentate, în anul 2012, Agenţia Naţională a 

Funcţionarilor Publici a stabilit ca repere strategice, următoarele obiective: 

 

Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea capacităţii ANFP 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 strategic 2: Consolidarea imaginii ANFP şi a procesului de comunicare inter-

instituţională 

Obiectiv specific 2.1: Creşterea vizibilităţii ANFP necesară consolidării comunicării şi stabilirii 

de parteneriate naţionale şi internaţionale 

Caseta 2.Obiectivele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în anul 2012 

 

Totodată, prin raportare la cadrul normativ şi strategic în vigoare, în anul 2012, principalele 

direcţii de acţiune ale Agenţiei pot fi sintetizate astfel: 

■ Modificarea şi completarea cadrului normativ aplicabil funcţiei publice precum şi crearea 

şi implementarea mecanismelor de aplicare efectivă a legii; 

■ Modernizarea managementului funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici; 

■ Continuarea procesului de informatizare a evidenţei funcţiei publice şi a funcţionarilor 

publici prin dezvoltarea unui sistem informaţional integrat privind funcţia publică şi 

funcţionarii publici; 
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■ Perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici şi îmbunătăţirea performanţelor 

profesionale ale acestora; 

■ Susţinerea procesului de formare specializată a funcţionarilor publici, prin programe 

destinate unor categorii specifice de funcţionari publici (ex. Programe de formare specializată 

pentru înalţi funcţionari publici), organizate de către A.N.F.P.; 

■ Consolidarea imaginii corpului funcţionarilor publici.  

Activităţi specifice au fost derulate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi în ceea ce 

priveşte aplicarea direcţiilor de acţiune stabilite în cadrul obiectivului „Prevenire şi combatere a 

actelor de corupţie din structurile administraţiei publice centrale şi locale”, prin faptul că în 

cadrul instituţiei, în anul 2012, au fost create premisele pentru asigurarea îndeplinirii sarcinilor care 

revin Agenţiei în cadrul Planului sectorial pentru aplicarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2012 – 

2015. Totodată, referitor la cea de-a doua direcţie de acţiune stabilită în cadrul obiectivului anterior 

menţionat, respectiv “Intensificarea activităţilor de implementare a sistemelor de control 

intern/managerial la ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor 

sociale de stat şi bugetului oricărui fond special, incluzând toate instituţiile publice”, menţionăm că 

atât la nivelul Agenţiei cât şi al centrelor regionale a continuat procesul de implementare a 

sistemului de control intern/managerial. 

 

II. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA AGENŢIEI NAŢIONALE A 

FUNCŢIONARILOR PUBLICI ÎN ANUL 2012 

 

În perioada ianuarie – aprilie 2012, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1000/2006 

privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, la 

nivel de direcţie generală a funcţionat: 

■ Direcţia generală managementul funcţiei publice, în cadrul căreia a funcţionat Direcţia 

gestionarea procedurilor administrative constituită din Serviciul coordonare metodologică, 

Compartimentul evidenţă informatizată, Compartimentul gestionarea carierei înalţilor 

funcţionari publici şi managerilor publici şi Compartimentul consilieri juridici. 

La nivel de direcţie au funcţionat următoarele departamente: 

■ Direcţia economic, resurse umane, achiziţii, administrativ şi protocol în cadrul căreia au 

funcţionat Serviciul administrativ, protocol şi patrimoniu, Serviciul Financiar – Contabilitate, 

Compartimentul Resurse Umane şi Compartimentul Achiziţii Publice. 

■ Direcţia programe cu finanţare externă; 

■ Direcţia de comunicare şi relaţii internaţionale în cadrul căreia au funcţionat Serviciul 

inovaţie, relaţii internaţionale şi proiecte; Biroul de relaţii cu publicul şi registratură, 

Compartimentul Comunicare, Informare şi Documentare; 

■ Direcţia reglementare, dezvoltare şi implementare în cadrul căreia au funcţionat Serviciul 

Reglementare şi Serviciul Dezvoltare şi Implementare; 

■ Direcţia coordonare centre regionale, evaluare şi perfecţionare profesională. 
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În subordinea directă a Preşedintelui, în cadrul Agenţiei erau organizate şi funcţionau Cabinetul 

preşedintelui, Corpul de control – organizat la nivel de serviciu, Biroul Contencios şi 

Compartimentul audit public intern.  

În subordinea Agenţiei, şi-au desfăşurat activitatea şi centrele regionale de formare continuă 

pentru administraţia publică locală ale ANFP, cu sediul la Bucureşti, Călăraşi, Cluj-Napoca, 

Constanţa, Craiova, Iaşi, Sibiu, Timişoara. 

Începând cu luna aprilie 2012, structura organizatorică a Agenţiei s-a modificat, conform 

prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 182/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici, precum şi unele măsuri pentru reorganizarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 

Astfel, structura departamentelor a fost următoarea: 

a) la nivel de direcţie generală, au funcţionat Direcţia generală managementul funcţiei publice, 

cu aceleaşi structuri în subordine şi Direcţia Generală Juridică, în cadrul căreia au funcţionat 

Direcţia Reglementare, Dezvoltare şi Implementare şi Serviciul Contencios. 

b) la nivel de direcţie au funcţionat: 

■ Direcţia programe cu finanţare externă în cadrul căreia a fost stabilit Serviciul 

Monitorizare Proiecte, 

■ Direcţia economic, resurse umane, achiziţii, administrativ şi protocol, cu Serviciul 

financiar contabilitate, Serviciul achiziţii publice, patrimoniu şi administrative; 

Compartimentul achiziţii publice; Compartimentul resurse umane; 

■ Direcţia de comunicare şi relaţii internaţionale, Serviciul inovaţie, relaţii internaţionale şi 

proiecte; Compartimentul comunicare, informare şi relaţii publice; 

■ Direcţia coordonare centre regionale, evaluare şi perfecţionare profesională,  
■ Direcţia Reglementare, Dezvoltare şi Implementare, în cadrul căreia au funcţionat 

Serviciul Dezvoltare şi Reglementare şi Serviciul Juridic, Monitorizare şi Evaluare. 

 

În urma reorganizării din luna aprilie, în subordinea Agenţiei au funcţionat 4 centre regionale de 

formare continuă pentru administraţia publică locală ale ANFP, cu sediul la Bucureşti, Cluj-

Napoca, Iaşi şi Timişoara. Centrul regional Bucureşti s-a organizat la nivel de direcţie, centrele 

regionale Cluj-Napoca şi Timişoara la nivel de serviciu iar centrul regional Iaşi s-a organizat la 

nivel de birou. 

În cadrul centrelor regionale, s-au înfiinţat ca unităţi fără personalitate juridică centrele 

teritoriale de formare continuă pentru administraţia publică locală, astfel: 

■ în cadrul Centrului regional de formare continuă pentru administraţia publică locală 

Bucureşti: Călăraşi şi Constanţa; 

■ în cadrul Centrului regional de formare continuă pentru administraţia publică locală Cluj-

Napoca: Sibiu; 

■ în cadrul Centrului regional de formare continuă pentru administraţia publică locală 

Timişoara: Craiova. 

În cursul anului 2012, în ceea ce priveşte resursele umane la dispoziţia instituţiei conform H.G. 

nr. 1000/2006, privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia are alocate 171 de posturi, exclusiv 

demnitarii, inclusiv posturile aferente cabinetului preşedintelui; numărul maxim de posturi pentru 

centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală fiind de 40. 
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III. ACTIVITATEA AGENŢIEI NAŢIONALE A 

FUNCŢIONARILOR PUBLICI ÎN ANUL 2012 
 

 

III.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: 

A. elaborarea proiectelor de acte normative din domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor 

publici; 

B. 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; 

C. 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; 

D. elaborarea proiectelor de documente de politici publice şi planuri de acţiune în domeniul 

funcţiei publice şi al funcţionarilor publici; 

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

 

A. ELABORAREA PROIECTELOR DE ACTE NORMATIVE  
 

A.1. În perioada 01.01.2012 -31.12.2012, la nivelul Agenţiei au fost iniţiate un număr de 19 

proiecte de acte normative şi a fost continuată procedura pentru un număr de 5 proiecte de acte 

normative iniţiate în cursul anului 2011.  

 

 

19

5

proiecte initiate in

2012

proiecte initiate in

2011 si continuate in

2012

 
 

 

Proiectele iniţiate în perioada 01.01.-31.12.2012 şi pentru care a continuat procedura iniţiată în 

cursul anului 2011 sunt:  
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A.1.1. Iniţiate în cursul anului 2011 şi continuate în anul 2012 
 

Nr. 

crt. 

Denumire proiect de act normativ/Memorandum 

1. Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea şi completarea H.G. 

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

Publici precum şi unele măsuri pentru reorganizarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici 

2. Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind trecerea din domeniul public în domeniul 

privat al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi 

Internelor – Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 

3. Proiectul de Memorandum privind semnarea Acordului de cooperare între Ministerul 

Administraţiei şi Internelor din România şi Cancelaria de Stat a Republicii Moldova 

privind cooperarea în domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor 

publici 

4. Proiectul de Memorandum privind semnarea Acordului de cooperare între Ministerul 

Administraţiei şi Internelor din România şi Academia de Administrare Publică de pe 

lângă Preşedintele Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul managementului 

funcţiei publice şi al funcţionarilor publici 

5. Proiectul de Memorandum privind semnarea Acordului de cooperare între Ministerul 

Administraţiei şi Internelor din România şi Agenţia Funcţiei Publice din Ucraina privind 

cooperarea în domeniul elaborării şi implementării de politici publice în funcţia publică 

 

A.1.2. Iniţiate în perioada 01.01.2012 -31.12.2012 
 

Nr. 

crt. 

Denumire proiect de act normativ 

1. Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, 

managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici 

2. Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 

publice pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică centrală pentru 

anul 2012 

3. Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind dosarul profesional al funcţionarilor publici 
şi modalitatea de transmitere către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a datelor 

privind funcţiile publice şi funcţionarii publici din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice 

4. Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 

832/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea programului 

de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei 

înalţilor funcţionari publici 

5. Proiectul de Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 1/2008 

privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru intrarea în categoria înalţilor 

funcţionari publici 
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Nr. 

crt. 

Denumire proiect de ordin al ministrului administraţiei şi internelor 

1. Proiectul Ordinului ministrului administraţiei şi internelor pentru modificarea şi 

completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 131/2010 pentru 

aprobarea modelului certificatelor de atestare a absolvirii programelor de formare 

specializată şi a programelor de perfecţionare organizate de Agenţia Naţională a 

Funcţionarilor Publici, precum şi pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a 

absolvirii programelor de perfecţionare organizate de centrele regionale de formare 

continuă pentru administraţia publică locală 

2. Proiectul Ordinului ministrului administraţiei şi internelor privind aprobarea cifrei 

anuale de şcolarizare, a numărului comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a 

contestaţiilor, a componenţei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a 

calendarului de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare 

specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor 

funcţionari publici pentru anul 2012, precum şi a modalităţilor privind plata taxei de 

participare la program  

3. Proiectul Ordinului ministrului administraţiei şi internelor privind aprobarea modalităţii 

de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii 

publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, pentru anul 2012, 

seria I de admitere 

4. Proiectul Ordinului ministrului administraţiei şi internelor pentru modificarea 

Ordinului MAI nr. 59/2012 privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare, a numărului 

comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, a componenţei 

nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăşurare a concursului 

naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii 

publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012, precum şi 

a modalităţilor privind plata taxei de participare la program 

5. Proiectul Ordinului ministrului administraţie şi internelor privind modificarea şi 

completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 131/2010 pentru 

aprobarea modelului certificatelor de atestare a absolvirii programelor de formare 

specializată şi a programelor de perfecţionare organizate de Agenţia Naţională a 

Funcţionarilor Publici, precum şi pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a 

absolvirii programelor de perfecţionare organizate de centrele regionale de formare 

continuă pentru administraţia publică locală 

6. Proiectul Ordinului ministrului administraţiei şi internelor pentru modificarea Ordinului 

ministrului administraţiei şi internelor nr. 59/2012 privind aprobarea cifrei anuale de 

şcolarizare, a numărului comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a 

contestaţiilor, a componenţei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a 

calendarului de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare 

specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor 

funcţionari publici pentru anul 2012, precum şi a modalităţilor privind plata taxei de 

participare la program 
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7. Proiectul Ordinului ministrului administraţiei şi internelor pentru modificarea Ordinului 

ministrului administraţiei şi internelor nr. 59/2012 privind aprobarea cifrei anuale de 

şcolarizare, a numărului comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a 

contestaţiilor, a componenţei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a 

calendarului de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare 

specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor 

funcţionari publici pentru anul 2012, precum şi a modalităţilor privind plata taxei de 

participare la program 

 

Nrt. 

Crt. 

Denumire proiect de ordin al Preşedintelui  

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 

1. Proiectul Ordinului Preşedintelui ANFP privind stabilirea taxei de participare la 

programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare 

categoriei înalţilor funcţionari publici în anul 2012 

2. Proiectul Ordinului Preşedintelui ANFP privind aprobarea modalităţii de desfăşurare 

a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice 

corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012, seria a II-a de 

admitere 

3. Proiectul Ordinului Preşedintelui ANFP pentru aprobarea Calendarului de 

desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată 
pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici 

pentru anul 2012, seria a III-a de admitere 

4. Proiectul Ordinului Preşedintelui ANFP pentru stabilirea domeniilor prioritare în care 

se organizează programe de formare pentru funcţionarii publici care ocupă funcţii 

publice generale de conducere şi execuţie, precum şi funcţii publice specifice asimilate 

acestora 

5. Proiectul Ordinului Preşedintelui ANFP privind aprobarea listei documentelor 

necesare pentru obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, 

precum şi a modalităţii de transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile publice 

şi pentru aprobarea modelului cadru de stat de funcţii 

6. Proiectul Ordinului Preşedintelui ANFP pentru modificarea şi completarea Ordinului 

nr. 1932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 

examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici 

7. Proiectul Ordinului Preşedintelui ANFP pentru aprobarea formatului standard al 

adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor 

 

A.2. Din totalul de 24 acte normative, au fost adoptate şi publicate în Monitorul Oficial un număr 

de 19 proiecte, 4 sunt încă pe circuitul de avizare, iar 1 proiect nu mai reprezintă prioritate 

instituţională. 
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19

4
1

nr proiecte adoptate

nr proiecte pe circuit 

proiecte retrase

 
Figura nr. 2 Situaţia proiectelor adoptate/aflate pe circuitul de avizare sau retrase 

 

A.2.1. Proiecte adoptate şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I 

 

Nr. 

crt. 

Denumire act normativ Stadiu 2012 

1. Hotărâre de Guvern nr. 182/2012 pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici, precum şi unele măsuri pentru reorganizarea Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici  

Publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I, nr. 

182 din 21 martie 2012 

2. Hotărâre de Guvern nr. 260/2012 pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea 

în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei 

şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici  

Publicat în Monitorul 

Oficial al României, 

Partea I, nr. 237 din 9 

aprilie 2012 

3. Hotărâre de Guvern nr. 947/2012 pentru modificarea 

Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 

programului de formare specializată pentru ocuparea unei 

funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari 

publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007  

Publicat în Monitorul 

Oficial al României, 

Partea I, nr. 691 din 08 

octombrie 2012 

4. Hotărâre de Guvern nr. 990/2012 privind aprobarea 

Acordului de cooperare dintre Ministerul Administraţiei şi 

Internelor din România şi Academia de Administrare Publică 

de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova privind 

cooperarea în domeniul managementului funcţiei publice şi al 

funcţionarilor publici, semnat la Chişinău la 2 aprilie 2012 

Publicat în Monitorul 

Oficial al României, 

Partea I, nr.710 din 17 

octombrie 2012 

5. Hotărâre de Guvern nr. 1203/2012 privind aprobarea Planului 

de ocupare a funcţiilor publice pentru autorităţile şi instituţiile 

publice din administraţia publică centrală pentru anul 2012 

Publicat în Monitorul 

Oficial al României, 

Partea I, nr. 887 din 27 

decembrie 2012 

6. Ordin al ministrului administraţiei şi internelor nr. 59/2012 
privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare, a numărului 

comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a 

contestaţiilor, a componenţei nominale a acestora, a tematicii 

pentru concurs, a calendarului de desfăşurare a concursului 

Publicat în Monitorul 

Oficial al României, 

Partea I , nr. 143 din 02 

martie 2012 



 13 

naţional de admitere la Programul de formare specializată 

pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei 

înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012, precum şi a 

modalităţilor privind plata taxei de participare la program  

7. Ordin al ministrului administraţiei şi internelor nr. 63/2012 
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului 

administraţiei şi internelor nr. 131/2010 pentru aprobarea 

modelului certificatelor de atestare a absolvirii programelor de 

formare specializată şi a programelor de perfecţionare 

organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, 

precum şi pentru aprobarea modelului certificatului de atestare 

a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de centrele 

regionale de formare continuă pentru administraţia publică 

locală  

Publicat în Monitorul 

Oficial al României, 

Partea I, nr. 143 din 08 

martie 2012 

8. Ordin al ministrului administraţiei şi internelor nr. 140/2012 
privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de 

formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice 

corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, pentru 

anul 2012, seria I de admitere  

Publicat în Monitorul 

Oficial al României, 

Partea I, nr. 406 din 18 

iunie 2012 

9. Ordin al ministrului administraţiei şi internelor nr.191/2012 
pentru modificarea Ordinului MAI nr. 59/2012 privind 

aprobarea cifrei anuale de şcolarizare, a numărului comisiilor 

de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, a 

componenţei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a 

calendarului de desfăşurare a concursului naţional de admitere 

la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei 

funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari 

publici pentru anul 2012, precum şi a modalităţilor privind 

plata taxei de participare la program  

Publicat în Monitorul 

Oficial al României, 

Partea I, nr. 543 din 3 

august 2012 

10. Ordin al ministrului administraţiei şi internelor nr. 198/2012 
pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi 

internelor nr. 59/2012 privind aprobarea cifrei anuale de 

şcolarizare, a numărului comisiilor de concurs şi al comisiilor 

de soluţionare a contestaţiilor, a componenţei nominale a 

acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de 

desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de 

formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice 

corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru 

anul 2012, precum şi a modalităţilor privind plata taxei de 

participare la program 

Publicat în Monitorul 

Oficial al României, 

Partea I, nr. 590 din 17 

august 2012 

11. Ordin al ministrului administraţiei şi internelor nr. 224/2012 
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului 

administraţiei şi internelor nr. 131/2010 pentru aprobarea 

modelului certificatelor de atestare a absolvirii programelor de 

formare specializată şi a programelor de perfecţionare 

Publicat în Monitorul 

Oficial al României, 

Partea I, nr. 693 din 09 

octombrie 2012 
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organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, 

precum şi pentru aprobarea modelului certificatului de atestare 

a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de centrele 

regionale de formare continuă pentru administraţia publică 

locală  

12. Ordin al ministrului administraţiei şi internelor nr. 243/2012 
pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi 

internelor nr. 59/2012 privind aprobarea cifrei anuale de 

şcolarizare, a numărului comisiilor de concurs şi al comisiilor 

de soluţionare a contestaţiilor, a componenţei nominale a 

acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de 

desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de 

formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice 

corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru 

anul 2012, precum şi a modalităţilor privind plata taxei de 

participare la program 

Publicat în Monitorul 

Oficial al României, 

Partea I , nr. 710 din 17 

octombrie 2012 

13. Ordin al preşedintelui ANFP nr. 829/2012 privind stabilirea 

taxei de participare la programul de formare specializată pentru 

ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei 

înalţilor funcţionari publici în anul 2012 

Publicat în Monitorul 

Oficial al României, 

Partea I, nr. 179 din 20 

martie 2012 

14. Ordin al preşedintelui ANFP nr. 2845/2012 pentru stabilirea 

domeniilor prioritare în care se organizează programe de 

formare pentru funcţionarii publici care ocupă funcţii publice 

generale de conducere şi execuţie, precum şi funcţii publice 

specifice asimilate acestora  

Publicat în Monitorul 

Oficial al României, 

Partea I, nr. 571 din 10 

august 2012 

15. Ordin al preşedintelui ANFP nr. 4040/2012 privind aprobarea 

listei documentelor necesare pentru obţinerea avizului Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi a modalităţii de 

transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile publice 

şi pentru aprobarea modelului cadru de stat de funcţii  

Publicat în Monitorul 

Oficial al României, 

Partea I, nr. 715 din 22 

octombrie 2012 

16. Ordin al preşedintelui ANFP nr. 4189/2012 privind aprobarea 

modalităţii de desfăşurare a Programului de formare 

specializată pentru ocuparea unei funcţii publice 

corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru 

anul 2012, seria a II-a de admitere  

Publicat în Monitorul 

Oficial al României, 

Partea I, nr. 712 din 18 

octombrie 2012 

17. Ordin al preşedintelui ANFP nr. 4190/2012 pentru aprobarea 

Calendarului de desfăşurare a concursului naţional de admitere 

la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei 

funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari 

publici pentru anul 2012, seria a III-a de admitere 

Publicat în Monitorul 

Oficial al României, 

Partea I, nr. 712 din 18 

octombrie 2012 

18. Regulament nr. 2/2012 pentru modificarea Regulamentului 

Comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari 

publici nr. 1/2008 privind organizarea şi desfăşurarea 

concursului pentru intrarea în categoria înalţilor funcţionari 

Publicat în Monitorul 

Oficial al României, 

Partea I, nr. 720 din 24 
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publici  octombrie 2012 

19. Ordin al preşedintelui ANFP nr. 4763/2012 pentru 

modificarea şi completarea Ordinului nr. 1932/2009 pentru 

aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 

examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici  

Publicat în Monitorul 

Oficial al României, nr. 

837 din 12 decembrie 

2012 

 

A.2.2. Proiecte aflate pe circuitul de avizare/transparenţă decizională 

 

Nr. 

crt. 

Denumire act normativ 

1. Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind formatul standard al evidenţei funcţiilor 

publice şi a funcţionarilor publici şi dosarul profesional al funcţionarilor publici 

2. Proiectul Ordinului Preşedintelui ANFP pentru aprobarea formatului standard al 

adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor 

3. Proiectul de Memorandum privind semnarea Acordului de cooperare între Ministerul 

Administraţiei şi Internelor din România şi Academia de Administrare Publică de pe lângă 

Preşedintele Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul managementului funcţiei 

publice şi al funcţionarilor publici 

4. Proiectul de Memorandum privind semnarea Acordului de cooperare între Ministerul 

Administraţiei şi Internelor din România şi Agenţia Funcţiei Publice din Ucraina privind 

cooperarea în domeniul elaborării şi implementării de politici publice în funcţia publică 

 

A.2.3. Proiecte care nu mai reprezintă priorităţi instituţionale şi care au fost scoase de pe 

circuitul de avizare 

 

Nr. 

crt. 

Denumire act normativ 

1. Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind trecerea din domeniul public în domeniul 

privat al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi 

Internelor –Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 

 

A.3. Sub aspectul nivelului de reglementare al proiectelor, dintr-un număr total de 24 proiecte 

iniţiate, 7 sunt proiecte de ordin al ministrului administraţiei şi internelor (având ca obiect de 

reglementare domenii asupra cărora competenţa de iniţiere a proiectelor revine Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici), 6 sunt proiecte de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici, 7 sunt proiecte de hotărâre a Guvernului, 3 sunt proiecte de memorandumuri pentru 

semnarea unor acorduri de cooperare internaţională, iar unul este un proiect de regulament al 

Comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici.  
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19

4
1

nr proiecte adoptate

nr proiecte pe circuit 

proiecte retrase

 

Figura nr. 3. Situaţia proiectelor, sub aspectul nivelului de reglementare specific 

 

A.4. Din totalul de 19 proiecte adoptate, 7 sunt ordine al ministrului administraţiei şi internelor, 

6 sunt ordine ale Preşedintelui ANFP, 5 sunt Hotărâri de Guvern (dintre care una este pentru 

aprobarea unui memorandum) şi unul este Regulament adoptat de Comisia de concurs pentru 

recrutarea înalţilor funcţionari publici. Din totalul de 4 proiecte aflate pe circuitul de 

avizare/transparenţă decizională 2 sunt memorandumuri, 1 este Hotărâre de Guvern, 1 este ordin 

al preşedintelui ANFP. 

 

1

1

2

ordine

presedinte

ANFP

HG

altele

 

 

 
Figura nr. 4. Număr proiecte adoptate în 2012 Figura nr.5. Proiecte aflate pe circuitul de 

avizare/transparenţă decizională în 2012 

 

Activitatea de elaborare a proiectelor de acte normative este susţinută, în mod constant, de activităţi 

suport, de tipul elaborării adreselor de solicitare a punctelor de vedere, de postare pe site, de 

convocare a membrilor grupurilor de lucru, de invitare a reprezentanţilor societăţii civile şi a 

sindicatelor, de înaintare către diferiţii avizatori, ori de câte ori este necesar etc. De asemenea, 

proiectele parcurg o serie de etape intermediare, de consultare internă, de elaborare a diferite 

variante intermediare de lucru, aspecte care necesită alocarea unui timp suplimentar de lucru, destul 

de semnificativ, pe parcursul întregului proces.  

 

 

 

7

5

5
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ordine ministru 
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HG 
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B. AVIZAREA PROIECTELOR DE ACTE NORMATIVE 

 

Un alt punct de reper în determinarea coordonatelor activităţii de reglementare îl constituie 

îndeplinirea atribuţiei de instituţie avizatoare a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 

Astfel, în anul 2012, au fost analizate şi s-a propus avizarea a 55 de proiecte de acte normative 

care conţineau prevederi referitoare la funcţia publică şi funcţionarii publici, elaborate de autorităţi 

ale administraţiei publice centrale. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel nr. 1. Număr acte normative avizate/ pe tipuri de acte normative 

 

Ponderea avizelor acordate de către A.N.F.P. in 

2012 pe tipuri de acte normative 

83%

4%
11% 2%

Hotărâri de Guvern

Legi

Ordonanţe de urgenţă 

Regulamente

 

Figura nr. 6. Ponderea avizelor acordate de către A.N.F.P. în 2012, pe tipuri de acte normative 

 

C. ELABORAREA PUNCTELOR DE VEDERE, A OBSERVAŢIILOR ŞI 

PROPUNERILOR, ELABORAREA DE PUNCTE DE VEDERE CU PRIVIRE LA 

ÎNTREBĂRI ŞI INTERPELĂRI 

C.1. Elaborarea de puncte de vedere, observaţii şi propuneri cu privire la proiectele de acte 

normative, precum şi formularea răspunsurilor la adrese a constituit o activitate cu o pondere 

semnificativă în cursul anului 2012.  

 

Număr acte normative avizate/ 

tipuri de acte 

Denumire act normativ Număr 

Hotărâri de Guvern 46 

Legi 2 

Ordonanţe de urgenţă  6 

Regulamente 1 

TOTAL 55 
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21%

9%

13%
26%

13%

1%

16%
1%

Propuneri legislative Ordonanţe de Urgenţă a Guvernului

Proiecte de lege Proiecte de hotărâri ale Guvernului

Proiecte de ordin Instrucţiuni

Memorandumuri Altele

 

 
Tabelul nr.2. Număr puncte de vedere formulate 

pe tipuri de proiecte de acte normative elaborate 

în domeniul funcţiei publice 

Figura nr.7. Ponderea punctelor de vedere elaborate pe tipuri de 

proiecte de acte normative 

 

Dintr-un număr de 77 puncte de vedere elaborate, 16 au fost formulate cu privire la propuneri 

legislative (21%), 20 cu privire la proiecte de hotărâri de Guvern (26%) iar 10 cu privire la proiecte 

de legi (13%), elaborate de autorităţile şi instituţiile publice şi care conţin prevederi referitoare la 

funcţia publică şi funcţionarii publici. 

C.2. Răspunsuri formulate la interpelări şi întrebări 

 

Interpelările şi întrebările transmise Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în anul 2012 au 

avut ca obiect în principal soluţionarea unor aspecte de natura aplicării prevederilor privind funcţia 

publică şi funcţionarilor publici. Au fost elaborate răspunsuri la 5 interpelări şi 5 întrebări. 

 

D. ELABORAREA PROIECTELOR DE DOCUMENTE DE POLITICI PUBLICE, 

STRATEGII ŞI PLANURI DE ACŢIUNE  

 

D.1. Elaborarea propunerii de politică publică „Dezvoltarea standardelor etice în 

administraţia publică” 
 

Competenţa Agenţiei de a asigura monitorizarea aplicării normelor de conduită la nivelul 

autorităţilor administraţiei publice rezultă din dispoziţiile Legii nr. 7/2004 privind Codul de 

conduită a funcţionarilor publici, republicată, act normativ care asigură cadrul general al 

normelor de conduită în domeniul eticii şi integrităţii în funcţia publică. 

Necesitatea modificării prevederilor Legii nr. 7/2004, republicată a rezultat, pe de parte din 

analiza efectuată cu privire la constatările formulate în Rapoartele pe justiţie realizate în cadrul 

Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV) al CE precum şi din constatările Agenţiei cu 

privire la existenţa unor deficienţe în implementare. În vederea susţinerii procesului de modificare a 

cadrului normativ specific, în anul 2011 a fost elaborată propunerea de politică publică 

„Dezvoltarea standardelor etice în administraţia publică” iar, în anul 2012, documentul a fost 

Număr puncte de vedere formulate pe 

tipuri de proiecte de acte normative 

elaborate în domeniul funcţiei publice 

Denumire act normativ/act 

administrativ 

Număr 

puncte de 

vedere 

Propuneri legislative 16 

Ordonanţe de Urgenţă ale 

Guvernului 7 

Proiecte de lege 10 

Proiecte de hotărâri ale 

Guvernului 20 

Proiecte de ordin 10 

Instrucţiuni 1 

Memorandumuri 1 

Altele 12 

TOTAL 77 
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definitivat şi transmis Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea promovării acestuia 

şi a iniţierii procesului de transparenţă decizională. Astfel, urmare transmiterii proiectului către 

Ministerul Administraţiei şi Internelor, în cadrul procesului de transparenţă decizională, Agenţia 

Naţională a Funcţionarilor Publici, în colaborare cu Unitatea de Politici Publice şi Direcţia 

Generală Managementul Resurselor Umane din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor a 

organizat o dezbatere publică cu reprezentanţii Coaliţiei Antidiscriminare, în scopul analizării 

Reacţiei formulate de către aceştia, cu privire la proiectul de politică publică anterior menţionat.  

În contextul dezbaterilor, reprezentanţii Coaliţiei au formulat observaţii şi propuneri cu 

privire la necesitatea introducerii, în propunerea de politică publică a unor aspecte privitoare la 

egalitatea de şanse, nediscriminare şi incluziune socială. În urma procesului de consultare, 

Agenţia a preluat observaţiile formulate de către reprezentanţii Coaliţiei şi a revizuit propunerea de 

politică publică „Dezvoltarea standardelor etice în administraţia publică”, documentul urmând a fi 

definitivat şi retransmis pe circuitul de avizare, în anul 2013. 

 

D.2. Elaborarea proiectului Strategiei privind funcţia publică 

 

Considerată un demers strategic important, în anul 2012, la nivelul Agenţiei a fost demarată 

acţiunea de elaborare a unui proiect de Strategie privind funcţia publică. În acest scop, a fost 

constituit un grup de lucru interdepartamental, aprobat prin OPANFP nr. 2817/23.07.2012, în 

cadrul căruia, a fost asigurată activitatea de documentare, analiză, precum şi de elaborare a 

principiilor, obiectivelor şi măsurilor necesare implementării acesteia, asigurându-se totodată şi 

includerea documentului în formatul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 870/2006.  

Având în vedere contextul instituţional actual, precum şi necesitatea corelării documentului 

cu prevederile Programului de Guvernare 2013 – 2016, A.N.F.P. şi-a propus definitivarea 

proiectului Strategiei privind funcţia publică, în cursul anului 2013. 
 

D.3. Elaborarea contribuţiei Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici la Planul Strategic 

Instituţional al M.A.I. pentru 2011 – 2013 

 

În anul 2012, Agenţia a comunicat Unităţii de Politici Publice din cadrul Ministerului Administraţiei 

şi Internelor rapoartele de progres semestriale privind implementarea Planului Strategic 

Instituţional al MAI 2011- 2013. 

 

D.4. Elaborarea obiectivelor A.N.F.P. pe anul 2012, 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 ale departamentelor din cadrul Agenţiei, pe anul 2012, 

fiind elaborat „Planul de acţiune cuprinzând stadiul îndeplinirii obiectivelor ANFP pe anul 

2012”.  

 monitorizarea semestrială a stadiului îndeplinirii obiectivelor Agenţiei.  

 reanalizarea obiectivelor ANFP, prin raportare la Programul de Guvernare 2012. 

 

D.5. Elaborarea Planului sectorial de acţiuni al Agenţiei, în vederea asigurării implementării 

activităţilor ce revin în sarcina A.N.F.P prin Strategia Naţională Anticorupţie 2012 – 2015. 
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D.6. Asigurarea monitorizării, din perspectiva indicatorilor specifici activităţii de 

reglementare, a stadiului îndeplinirii obiectivelor Agenţiei din cadrul Programului Naţional de 

Reformă 2011 – 2013. 

 

E. ELABORAREA STUDIILOR, RAPOARTELOR, ANALIZELOR ŞI PROGNOZELOR ÎN 

DOMENIUL FUNCŢIEI PUBLICE 

 

În cursul anului 2012, au fost elaborate şi aprobate următoarele rapoarte: 

 

E.1. Raportul privind managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici pe anul 2011 

 

Etape: 

 formularea solicitării de transmitere a rapoartelor de către fiecare departament al Agenţiei, pe 

fiecare domeniu specific, în parte.  

 analiza datelor primite, sintetizarea şi prelucrarea acestora pe formatele standard, precum şi 

de completare, acolo unde se consideră necesar, cu prevederi stipulate în documentele strategice 

şi programatice elaborate atât la nivel naţional şi internaţional; 

 finalizarea, aprobarea şi postarea pe site a raportului; 

 transmiterea Raportului integrat precum şi a sintezei acestuia către Secretariatul General al 

Guvernului şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, potrivit legii. 

Menţionăm că activitatea are un caracter complex, presupunând derularea unor procese 

constante de analiză şi sinteză, ceea ce necesită alocarea unui volum mare de timp şi de activitate. 

E.2. Raportul de activitate al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pe anul 2011 

 

Raportul de activitate al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pe anul 2011 a fost 

elaborat pe baza rapoartelor de activitate transmise de fiecare departament al instituţiei, în parte. A 

fost realizată şi o sinteză a raportului, care a fost înaintată conducerii Agenţiei. Raportul a fost 

comunicat şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, împreună cu Sinteza acestuia. 

De asemenea, săptămânal, s-a realizat atât centralizarea rapoartelor de activitate pe 

direcţii, cât şi la nivelul Agenţiei şi reflectă realizările săptămânale, dificultăţile întâmpinate în 

realizarea obiectivelor şi activităţilor specifice, precum şi activităţile previzionate. 

În ceea ce priveşte activitatea secretariatul Comisiei de disciplină constituită la nivelul 

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici precum şi cel al Comisiei de disciplină a înalţilor 

funcţionari publici, sunt de menţionat activităţile specifice realizate în cursul anului 2012. 

 

 

 

În cursul anului 2012, activitatea de reglementare a Agenţiei a fost caracterizată de 

elaborarea legislaţiei secundare şi terţiare, în domeniul specific de competenţă. Activitatea de 

avizare şi de formulare a unor puncte de vedere cu privire la proiecte de acte normative, elaborate 

de alte instituţii şi care conţin prevederi în domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici s-a 

menţinut pe acelaşi trend ca şi anul anterior. În vederea asigurării premiselor necesare modificării 

legislaţiei primare, a fost continuată activitatea de promovare a propunerii de politică publică 

„Dezvoltarea standardelor etice în administraţia publică”, proiectul făcând obiectul unei dezbateri 

publice. De asemenea, în vederea consolidării cadrului strategic aplicabil funcţiei publice, la nivelul 

Agenţiei a fost elaborat proiectul Strategiei privind funcţia publică. 

CONCLUZII 
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III.2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI FUNCŢIEI PUBLICE ŞI 

AL FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 

 În vederea îndeplinirii atribuţiei Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici de realizarea a 

managementului funcţiei publice din România, în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. b) 

din H.G. nr. 1000/2006 (r1) privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul anului 2012, activităţile s-au 

desfăşurat pe următoarele direcţii principale: 

A. Actualizarea bazei de date astfel încât să oglindească cu acurateţe sistemul funcţiei publice 

din România; 

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

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

C. Implementarea, dezvoltarea şi monitorizarea sistemului de semnătură electronică în 

activităţile Agenţiei; 

D. Gestionarea prin intermediul sistemului informaţional integrat a corpului de rezervă al 

funcţionarilor publici şi a redistribuirilor; 

E. Avizarea şi stabilirea funcţiilor publice; 

F. Avizarea exercitării cu caracter temporar a funcţiilor publice de conducere şi a celor din 

categoria înalţilor funcţionari publici vacante; 

G. Avizarea şi monitorizarea concursurilor de recrutare şi promovare organizate pentru funcţii 

publice şi a transformărilor de funcţii publice; 

H. Plasarea managerilor publici şi gestionarea carierei acestora. 

 

 În anul 2012, evidenţa naţională a funcţiilor şi a funcţionarilor publici s-a realizat prin 

intermediul sistemului informaţional integrat existent la nivelul Agenţiei. 

 

 A. Pe parcursul anului 2012, numărul autorităţilor şi instituţiilor publice ale căror structuri de 

funcţii publice sunt gestionate prin intermediul sistemului informaţional integrat a crescut de la 

4.423 la 4.485, reprezentând peste 99 % din autorităţile şi instituţiile publice din România care deţin 

în acest moment astfel de structuri. 

   În perioada de referinţă, au fost efectuate un număr de 229.641 de operaţiuni pentru 

actualizarea bazei de date (inclusiv validarea acestora), în urma transmiterii datelor de către 

autorităţile şi instituţiile publice. Detalierea acestor indicatori este prezentată în subcapitolul III.3. 

din prezentul raport. În conţinutul acestuia nu sunt cuprinse operaţiunile de validare şi o parte din 

categoriile de operaţiuni introduse spre finalul anului 2012, dar sunt incluse în numărul total de 

operaţiuni. 

 B. În urma operaţionalizării portalului de management al funcţiilor publice şi funcţionarilor 

publici, până la sfârşitul anului 2012, toate autorităţile şi instituţiile publice ce deţin structuri de 

funcţii publice au primit acces pentru vizualizarea propriilor structuri înregistrate în sistemul 

informaţional integrat. 

 De asemenea, fluxul de transmitere şi recepţionare a datelor privind evidenţa funcţiilor 

publice se efectuează prin intermediul portalului. Astfel, în această perioadă, numărul de 

operaţiuni de transfer de date desfăşurate între ANFP şi instituţiile publice prin intermediul 
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portalului de management al funcţiilor publice şi funcţionarilor publici a fost de 33.604 fişiere 

transmise de către instituţiile publice către Agenţie prin portal, respectiv 3.053 mesaje preluate de la 

instituţiile publice prin intermediul acestuia. 

 C. Sistemul privind semnătura electronică a fost implementat la nivelul Agenţiei în luna 

octombrie 2012. Până la data de 27 decembrie 2012 au fost transmise către autorităţile şi instituţiile 

publice, prin intermediul portalului de management, un număr de 4.254 de documente semnate 

electronic. Sistemul va fi dezvoltat în anul 2013 prin intermediul unui proiect al Agenţiei, urmând a 

se achiziţiona 2.000 semnături electronice pentru autorităţi şi instituţii publice, care vor fi utilizate în 

relaţia acestor instituţii cu Agenţia. 

 D. În anul 2012, Agenţia a organizat un număr de 1.253 de testări profesionale pentru 

funcţionarii publici din corpul de rezervă. Testările au fost organizate pentru un număr de 2.139 de 

funcţii publice vacante şi temporar vacante. În urma organizării testărilor, Agenţia a emis 359 de 

ordine de redistribuire din corpul de rezervă. La sfârşitul anului 2012, în secţiunea “corp de 

rezervă” a sistemului informaţional integrat sunt înregistraţi un număr de 927 de funcţionari publici. 

 E. Avizarea funcţiilor publice conform prevederilor art. 107 din Legea nr. 188/1999, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, s-a realizat pe parcursul anului 2012 prin 

acordarea unui număr de 1.051 de avize favorabile pentru stabilirea funcţiilor publice din cadrul 

autorităţilor şi instituţiilor publice, conform tabelului de mai jos: 

 

Perioada ianuarie – decembrie 2012 
Tabel nr. 3 

Stabilirea 

funcţiilor 

publice 

Avizarea funcţiilor publice conform art. 107 din Legea nr. 188/1999 republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare s-a realizat pentru perioada ianuarie –

decembrie 2012 astfel: 1051 avize favorabile pentru stabilirea funcţiilor publice,  

din care: 

- 111 avize pentru autorităţi şi instituţii publice ale administraţiei publice 

centrale, 

- 238 aviz pentru instituţii publice deconcentrate  

- 702 avize pentru autorităţi şi instituţii publice ale administraţiei publice locale. 

Exercitarea 

cu caracter 

temporar a 

funcţiilor 

publice de 

conducere 

vacante 

Pentru exercitarea cu caracter temporar a funcţiilor publice de conducere vacante 

conform art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada ianuarie – 

decembrie 2012 au fost acordate 2001 avize pentru exercitarea cu caracter 

temporar a 2604 funcţii publice de conducere şi corespunzătoare categoriei înalţilor 

funcţionari publici, 

din care: 

- 558 avize pentru autorităţi /instituţii publice ale administraţiei publice 

centrale; 

- 482 avize pentru autorităţi /instituţii publice deconcentrate; 

- 961 avize pentru instituţii publice ale administraţiei publice locale. 

pentru următoarele funcţii: 

- 152 pentru înalţi funcţionari publici 

- 782 pentru directori şi funcţii publice asimilate; 

- 249 pentru secretari ai unităţilor administrativ-teritoriale; 

- 1001 pentru şef serviciu şi funcţii publice asimilate; 

- 420 pentru şef birou şi funcţii publice asimilate. 
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Concursuri 

de 

recrutare şi 

promovare 

organizate 

pentru 

funcţii 

publice în 

afara 

Agenţiei 

În  perioada ianuarie – decembrie 2012, Agenţia Naţională a Funcţionarilor 

Publici a avizat, respectiv a aprobat tacit un număr 3676 de avize/acorduri tacite 

pentru concursuri de recrutare şi promovare
1
 desfăşurate în afara Agenţiei, pentru 

un număr de 375 funcţii publice de conducere şi un număr de 446 funcţii publice 

de execuţie, concursuri desfăşurate astfel:  

 

RECRUTARE: 

- 211 pentru autorităţi şi instituţii publice centrale; 

- 451 pentru instituţii publice deconcentrate; 

- 1240 pentru autorităţi şi instituţii publice locale; 

 

din care: 

- 206 concursuri pentru funcţii publice de conducere desfăşurate la sediul 

autorităţilor/instituţiilor publice, pentru un număr de 272 funcţii publice de 

conducere. 

- 1696 concursuri pentru funcţii publice de execuţie desfăşurate la sediul 

autorităţilor/instituţiilor publice, pentru un număr de 2511 funcţii publice de 

execuţie. 

 

PROMOVARE: 

 

- 55 pentru instituţii publice centrale; 

- 563 pentru instituţii publice deconcentrate; 

- 1156 pentru autorităţi şi instituţii publice locale; 

 

din care: 

- 82 concursuri pentru funcţii publice de conducere desfăşurate la sediul 

autorităţilor/instituţiilor publice, pentru un număr de 103 funcţii publice de 

conducere. 

- 1692 concursuri pentru funcţii publice de execuţie desfăşurate la sediul 

autorităţilor/instituţiilor publice, pentru un număr de 5235 funcţii publice de 

execuţie. 

  

 F. Pentru exercitarea cu caracter temporar a funcţiilor publice de conducere vacante 

precum şi a celor din categoria înalţilor funcţionari publici, vacante, conform art. 92, alin. (1) şi 

(2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în anul 2012 au fost acordate 2.001 avize pentru exercitarea cu caracter 

temporar a 2.604 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. 

 G. Pe parcursul anului 2012, în perioada ianuarie – decembrie 2012, Agenţia Naţională a 

Funcţionarilor Publici a avizat, respectiv a aprobat tacit un număr 3676 concursuri de recrutare şi 

promovare desfăşurate în afara Agenţiei, pentru un număr de 375 funcţii publice de conducere şi un 

număr de 446 funcţii publice de execuţie.  
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 Raportat la aceeaşi perioadă, în cadrul Agenţiei au fost organizate un număr de 1.047 de 

concursuri de promovare sau recrutare, pentru un număr de 1.531 de funcţii publice de conducere şi 

execuţie şi pentru 7 funcţii din categoria înalţilor funcţionari publici, potrivit tabelului de mai 

jos
2
: 

Tabel nr. 4  

Tip Concurs Status Concurs ANFP 
Altă 

locaţie 
Total 

Promovare în grad       

 Proiect 28 0 28 

 Programat 21 15 36 

Total Promovare în grad 49 15 64 

Recrutare pe funcţie de execuţie vacantă       

 Programat 13 8 21 

Total Recrutare pe funcţie de execuţie vacantă 13 8 21 

Recrutare pe funcţie de execuţie temporar vacantă       

 Proiect 1 0 1 

 Programat 9 1 10 

Total Recrutare pe funcţie de execuţie temporar vacantă 10 1 11 

Recrutare pe funcţie de conducere       

 Proiect 29 6 35 

 Programat 625 95 720 

 Amânat 30 1 31 

 Amânat cu reluare de 

procedură 

31 1 32 

 Suspendat 26 1 27 

Total Recrutare pe funcţie de conducere 741 104 845 

Promovare pe funcţie de conducere       

 Proiect 14 2 16 

 Programat 330 48 378 

 Amânat 19 0 19 

 Amânat cu reluare de 

procedură 

7 0 7 

 Suspendat 9 1 10 

Total Promovare pe funcţie de conducere 379 51 430 

Testări profesionale - funcţii publice de execuţie       

 Proiect 13 81 94 

 Programat 28 1223 1251 

 Amânat 0 2 2 

 Amânat cu reluare de 

procedură 

0 2 2 

 Suspendat 1 1 2 

Total Testări profesionale - funcţii publice de execuţie 42 1309 1351 

Recrutare pe funcţie din categoria înalţilor funcţionari publici       

 Proiect 3 0 3 

 Programat 2 1 3 

                                                 
2
 Pentru numărare se iau în considerare concursurile din categoriile programat şi amânat. 
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Total Recrutare pe funcţie din categoria înalţilor funcţionari publici 5 1 6 

 Total general 1239 1489 2728 

 

Raportul sinteză cuprinzând numărul de posturi scoase la concurs în perioada: 01.01.2012 - 

27.12.2012 este prezentat în Anexa nr. 1 la prezentul raport. 

 

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

intermediul sistemului informaţional integrat, cu extragerea automată a subiectelor privind 

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

procedurilor de concurs. 
 

 H. În anul 2012, Agenţia a emis propuneri de plasare pe funcţii publice specifice de 

manager public a unui număr de 20 de absolvenţi ai programului YPS şi 5 absolvenţi ai 

programului Bursa specială "Guvernul României" care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 3, 

alin. (1), lit. c) din O.U.G. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

III.3. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL GESTIONĂRII EVIDENŢEI INFORMATIZATE A 

FUNCŢIEI PUBLICE ŞI A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 

La data de 28 decembrie 2012, 4485 de autorităţi şi instituţii publice din România, au 

raportat situaţia funcţiilor şi funcţionarilor publici, după cum rezultă din tabelul de mai jos: 
Tabel nr. 5  

Autorităţi şi instituţii publice Număr 

Transmis 4485 

 

 

Figura nr. 8. Situaţia transmiterii anexei 2 

Numărul total de funcţii publice la data de 28.12.2012 era de 161.583, din care: 

 121.141 erau funcţii publice ocupate; 

 3.952 erau funcţii publice temporar ocupate; 

Situaţia transmiterii anexei 2  

0 1000 2000 3000 4000 5000 

 

 TRANSMISE 



 26 

 29.166 erau funcţii publice vacante; 

 7.324 erau funcţii publice temporar vacante. 

 

Situaţia detaliată a funcţiilor publice, pe categorii: 
Tabel nr. 6 

Categorii de 

funcţii publice 

Ocupate (inclusiv temporar ocupate şi 

temporar vacante)  
Total 

ocupate 

(1) + (2) 

Vacante 

(3) 

Total funcţii 

(1) + (2) +(3) Ocupate şi temporar 

ocupate (1) 

Temporar 

vacante (2) 

Funcţii publice 

centrale 
13.188 1.155 14.328 3.416 17.744 

Funcţii publice 

teritoriale 
49.701 2.322 52.023 4.071 56.094 

Funcţii publice 

locale 
62.234 3.847 66.080 21.679 87.760 

TOTAL 125.093 7.324 132.417 29.166 161.583 

 

Tabel nr. 7 

Categorii de 

funcţii publice 

Ocupate (inclusiv temporar ocupate şi 

temporar vacante)  
Total 

ocupate 

(1) + (2) 

Vacante 

(3) 

Total funcţii 

(1) + (2) +(3) Ocupate şi temporar 

ocupate (1) 

Temporar 

vacante (2) 

Funcţii publice 

din categoria 

înalţilor 

funcţionari 

publici 

192 13 205 25 230 

Funcţii publice 

de conducere 
14.427 446 14.873 2.437 17.310 

Funcţii publice 

de execuţie 
110.474 6.865 117.339 26.704 144.043 

TOTAL 125.093 7.324 132.417 29.166 161.583 

 

În perioada 3 ianuarie - 28 decembrie 2012 au fost operate un număr de 152.597 de operaţiuni 

(inclusiv cele prin intermediul portalului, şi fără a fi numărate aici şi validările operaţiunilor) după cum 

urmează: 
Tabel nr.8 

Tipul operaţiunii Număr 

operaţiuni 

Numiri în funcţie publică- anexa 1 a 1448 

Redistribuiri din corpul de rezervă 164 

Sancţiuni- anexa 1c 259 

Încetări ale raporturilor de serviciu- anexa 1g 464 

Actualizări corp rezervă 360 

Corectare date instituţii publice 640 
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Corectare post 8882 

Gestiune WEB- creare cont instituţii publice 3616 

Descărcare fişiere WEB 37889 

Modificare raporturi de serviciu prin detaşare 394 

Modificare raporturi de serviciu prin exercitare temporară cu 

detaşare 286 

Modificare raporturi de serviciu prin exercitare temporară 3748 

Încetări modificări raporturi de serviciu 3879 

Încetare raporturi de serviciu 8189 

Încetare suspendare din funcţie publică 4867 

Modificare dată 4922 

Mutare post 7492 

Promovare în clasă 3529 

Promovare în grad 15926 

Redenumire compartiment 21041 

Redenumire post şi compartiment 1375 

Redenumire post 1999 

Transformare post 2800 

Mutare definitivă 2585 

Mutare temporară 240 

Reorganizare prin reducere de posturi 822 

Ştergere post 4914 

Suspendare din funcţia publică 5729 

Transfer 2144 

Mobilitate înalţi funcţionari publici 160 

Definitivare stagiu 176 

Transmitere documente semnate electronic 1658 

 

 

 

 

În anul 2012, activitatea Agenţiei în domeniului managementului funcţiilor publice şi al 

funcţionarilor publici s-a axat pe realizarea evidenţei naţionale a funcţiilor publice şi a 

funcţionarilor publici prin intermediul sistemului informaţional integrat existent la nivelul Agenţiei 

precum şi pe implementarea sistemului privind semnătura electronică, în relaţia cu instituţiile 

publice, pentru facilitarea proceselor de transmitere a datelor. De asemenea, s-a realizat accesul la 

portalul de management al tuturor autorităţilor şi instituţiilor publice ale căror structuri sunt 

gestionate prin intermediul sistemului. 

CONCLUZII 
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III.4. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL MONITORIZĂRII PREVEDERILOR LEGALE 

PRIVIND FUNCŢIA PUBLICĂ ŞI FUNCŢIONARII PUBLICI 

 

A. Monitorizarea şi evaluarea efectelor implementării legislaţiei în domeniul funcţiei publice 

 

Pentru anul 2012, structura cu atribuţii de monitorizare, evaluare şi implementare din cadrul 

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

 

A.1.1. Monitorizarea modului de aplicare a legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii 

publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice (monitorizarea generală), prin: 

 stabilirea unui set de indicatori pentru anul 2012, care să urmărească prin prisma petiţiilor 

adresate, îmbunătăţirea monitorizării şi evaluării domeniilor considerate relevante şi utile 

procesului de monitorizare şi evaluare; 

 formularea punctelor de vedere la petiţii, sesizări, memorii adresate Agenţiei de către persoane 

fizice şi juridice, în domeniul specific; 

 întreprinderea demersurilor identificate ca fiind necesare, după caz. 

 

A.1.2. 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 conform Ordinului Preşedintelui ANFP nr. 4500/2008, 

prin: 

 identificarea pârghiilor necesare în vederea creşterii gradului de raportare de către autorităţi şi 

instituţii publice a informaţiilor privind respectarea normelor de conduită şi implementarea 

procedurilor disciplinare; 

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

angajaţi a normelor privind consilierul etic. În acest sens, ANFP a elaborat două chestionare de 

evaluare care s-au adresat funcţionarilor publici de conducere şi de execuţie, respectiv 

consilierului de etică; 

 actualizarea bazei de date privind consilierii de etică din cadrul autorităţilor şi instituţiilor 

publice. 
 

 

 

 

 

 

 

A.1.3. Monitorizarea modului de aplicare a legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii 

publici din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, s-a realizat prin: 

 

Monitorizarea şi controlul modului de aplicare a legislaţiei, formulare propuneri 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 asistenţei metodologice. La nivelul anului 

2012 au fost soluţionate la nivelul structurii juridice cu atribuţii de monitorizare şi evaluare un 

număr de 2172 de petiţii. 

Impactul previzionat a fi atins prin activitatea de monitorizare o constituie interpretarea 

corectă a normelor legale incidente, asigurarea coordonării metodologice necesare autorităţilor şi 

instituţiilor publice în vederea unei respectării întocmai a prevederilor legale din domeniul funcţiei 
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publice şi al funcţionarilor publici, formularea punctelor de vedere solicitate, precum şi îndrumarea 

cetăţenilor care doresc să acceadă la o funcţie publică. 

 

B. Sinteza activităţii de monitorizare generală:  
 

În activitatea de monitorizare a prevederilor legislaţiei în domeniul funcţiei publice şi al 

funcţionarilor publici, s-a stabilit un set de indicatori principali consideraţi relevanţi în activitatea de 

monitorizare şi evaluare. 

O consecinţă a activităţii de monitorizare o reprezintă reacţia Agenţiei exercitată prin: 

 efectuarea demersurilor externe suplimentare pentru lămurirea corectă a aspectelor supuse 

analizei; 

 propuneri privind efectuarea unor acţiuni de control de către ANFP; 

 propuneri privind exercitarea tutelei administrative de către ANFP. 

 

Situaţia grafică este prezentată mai jos: 

 

 
Figura nr. 9. Numărul demersurilor externe efectuate de către ANFP 

 

Figura nr. 10. Ponderea demersurilor externe efectuate de către ANFP 
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Din analiza calităţii persoanelor care se adresează Agenţiei constatăm că majoritatea 

petiţiilor sunt formulate de către cetăţeni (având sau nu calitatea de funcţionar public), urmate de 

petiţiile formulate de către autorităţi şi instituţii publice. 

Reprezentarea grafică este prezentată în următoarele imagini: 

 

 
Figura nr. 11. Număr petiţionari pe categorii de instituţii 

 

 
Figura nr. 12. Ponderea categoriilor de petiţionari, pe tipuri de instituţii 

Reprezentarea grafică a repartiţiei teritoriale în valori nominale şi procentuale este 

prezentată în următoarele diagrame: 
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Figura nr. 13. 

 
Figura nr. 14. 

Din analiza reprezentării grafice a datelor privind repartiţia teritorială a petenţilor, constatăm 

faptul că cele mai multe solicitări provin din Municipiul Bucureşti, având în vedere că autorităţile şi 

instituţiile publice centrale au sediul în municipiul Bucureşti. 
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Pe de altă parte, observăm faptul că indicatorul privind petiţiile fără localizare are o valoare 

crescută, având în vedere faptul că multe dintre aceste petiţii sunt intrate în Agenţie prin intermediul 

portalului www.anfp.gov.ro şi al e-mail-urilor. 

Un indicator de monitorizare utilizat a fost cel al modului de rezolvare a petiţiilor, defalcat 

după cum urmează: 

 Răspuns favorabil/nefavorabil/parţial 

 Declinare competenţă 

 Demers iniţiat în vederea verificării aspectelor semnalate 

 Legea nr. 544/2001- solicitări de informaţii de interes public 

 Propunere activitate de control 

 Propunere exercitare tutelă administrativă. 

 

Situaţia grafică se prezintă astfel: 

 

Legea 544, 16

Tutela, 9

Favorabil, 792

Nefavorabil, 749

Clasat, 134

Declinat Competenta, 151

Partial, 175

Demers, 101

Propunere Control, 45

 
Figura nr. 15. 

În stabilirea gradului de satisfacţie a beneficiarului, au fost stabiliţi următorii subindicatori: 

 Reveniri; 

 Reclamaţii ale terţilor – reprezintă reclamaţiile formulate de terţe persoane cu privire la 

funcţionari publici; 

 Reclamaţii formulate la punctele de vedere ale Agenţiei; 

 Mulţumiri. 

Situaţia grafică se prezintă astfel: 

 

http://www.anfp.gov.ro/
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Multumiri, 1
Reclamatii pdv ANFP, 

58

Reclamatii ale Tertilor, 

212

Reveniri, 51

 
Figura nr. 16. 

 

Principalii indicatori de monitorizare au fost stabiliţi în următoarele domenii: 

 

 Drepturile funcţionarului public; 

 Obligaţiile funcţionarului public; 

 Perfecţionarea profesională; 

 Recrutare; 

 Promovare; 

 Evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarului public; 

 Comisii paritare; 

 Răspunderea funcţionarului public; 

 Comisii de disciplină; 

 Mobilitatea funcţionarului public; 

 Suspendarea raportului de serviciu; 

 Încetarea raportului de serviciu; 

 Obligaţiile instituţiei publice; 

 Reorganizarea insituţiei publice; 

 Altele. 
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Figura nr. 17. 

 

Pe baza indicatorilor principali de monitorizare conveniţi, au fost stabilite subdomenii 

aferente fiecărui indicator principal, pe baza acestora, precum şi a petiţiilor adresate Agenţiei în anul 

2012, rezultând următoarele: 

 

B.1. În domeniul drepturilor functionarilor publici 

 

 
Figura nr. 18. 
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Situaţia petiţiilor înregistrate la nivelul structurii juridice de monitorizare şi evaluare de la 

nivelul Agenţiei, este reflectată grafic în tabelele de mai jos: 

 

Din analiza valorilor, se constată că în domeniul drepturilor funcţionarilor publici, cel 

mai mare număr de petiţii adresate Agenţiei au vizat dreptul la concediul de odihnă. Sub acest 

aspect, s-a constatat o creştere a sesizărilor referitoare la neacordarea concediului de odihnă la data 

solicitată de funcţionarii publici. O posibilă cauză o constituie restricţia impusă de O.U.G. nr. 

34/2009 de ocupare a posturilor vacante, prevederi aplicabile şi la nivelul anului 2012, situaţie care 

determină autorităţile şi instituţiile publice să gestioneze activităţile ce le revin cu un număr redus de 

personal. 

 

În ce priveşte atribuţiile stabilite în fişa postului, sesizările vizează în mare măsură faptul că 

la nivelul instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, conducătorii au procedat la modificarea 

sau completarea unilaterală a atribuţiilor din fişa postului, în condiţiile în care la nivelul acestora nu 

au intervenit modificări ale structurii organizatorice. În unele situaţii, cauza o constituie de asemenea 

interdicţia de ocupare a posturilor vacante, în alte situaţii însă, această măsură fiind dispusă fără 

nicio justificare. 

 

În ce priveşte indicatorul referitor la alte drepturi, petiţiile au vizat comunicarea de puncte 

de vedere referitoare la drepturi de care beneficiază în perioada concediilor medicale, interpretare 

prevederilor referitoare la faptul că raporturile de serviciu nu pot înceta şi nu pot fi modificate decât 

din iniţiativa funcţionarului public în cauză pe perioada concediilor medicale.  

 

B.2. În domeniul obligaţiilor funcţionarilor publici 

 

 
Figura nr. 19. 

Obiectul principal al petiţiilor aferente acestui domeniu a fost reprezentat de prevederea 

legală referitoare la răspunderea funcţionarilor publici de îndeplinire a atribuţiilor ce le revin din 

funcţia publică pe care o deţin, precum şi a atribuţiilor ce le sunt delegate. Agenţia atrage atenţia 

asupra faptului că delegarea de atribuţii nu presupune îndeplinirea de către funcţionarul public a 

atribuţiilor funcţiei publice al cărei titular este şi în totalitate a atribuţiilor aferente unei alte funcţii. 
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De asemenea, măsura delegării atribuţiilor aferente unei funcţii publice de conducere nu reprezintă 

modalitatea legală de exercitare a atribuţiilor unei astfel de funcţii, soluţia fiind reprezentată de 

dispunerea măsurii exercitării cu caracter temporar a unei funcţii publice vacante, în condiţiile legii. 

 

În soluţionarea sesizărilor referitoare la reclamaţii ale terţilor privind încălcarea de către 

funcţionarii publici a îndatoririlor de serviciu, rolul Agenţiei a fost acela de coordonare 

metodologică, prin indicarea prevederilor legale incidente, ţinând cont că obiectul acestora prezenta 

eventuale norme încălcate de funcţionari publici, cu solicitarea ca Agenţia să dispună cercetarea şi să 

dispună măsuri sancţionatorii. Soluţia a reprezentat-o indicarea prevederilor legale privind 

competenţa demarării procedurilor disciplinare la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice. 

 

B.3. În domeniul perfecţionării profesionale 

 

 
Figura nr. 20. 

Obiectul solicitărilor în acest domeniu au vizat solicitări de denunţări a angajamentelor 

asumate de manageri publici, precum şi de formularea de puncte de vedere referitoare la studiile care 

nu constituie forme de perfecţionare profesională şi nu pot fi finanţate din bugetul de stat sau din 

bugetul local. 

 

B.4. În domeniul recrutării  
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Figura nr. 21. 
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Majoritatea petiţiilor au fost transmise de funcţionari publici şi persoane care doreau să 

acceadă la o funcţie publică şi au vizat condiţiile de ocupare stabilite pentru ocuparea unei funcţii 

publice vacante. Dintre acestea, o parte au vizat comunicarea condiţiilor prevăzute de lege pentru 

ocuparea funcţiilor publice, altă parte constând în reclamaţii privind condiţiile specifice de ocupare 

stabilite (în special condiţii de studii). 

Sub acest aspect, competenţa de stabilire a condiţiilor specifice aparţine instituţiei publice în 

al cărei stat de funcţii se regăseşte funcţia publică vacantă, astfel că aceasta este o decizie 

managerială, raportată la necesităţile instituţionale. Se constată, din perspectiva analizei de sistem pe 

care o are Agenţia, că la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice atât centrale, cât şi locale nu 

există o abordare unitară în ce priveşte stabilirea condiţiilor de studii pentru ocuparea unor funcţii 

publice similare. 

Referitor la condiţiile de ocupare a funcţiilor publice de conducere, petiţiile au vizat condiţia 

de absolvire de către candidaţi a studiilor de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei 

publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. Sub acest 

aspect, precizăm că art. 31 alin. (1) din Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit 

din fonduri publice instituie o derogare de la condiţia de mai sus. Totodată, în situaţia absolvenţilor 

de studii superioare de lungă durată anterior aplicării celor trei cicluri tip Bologna, studiile absolvite 

sunt echivalente cu diploma de studii universitare de master în specialitate, potrivit art. 153 alin. (2) 

din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. 

 

În situaţia reclamaţiilor transmise cu solicitarea de suspendare a concursurilor, structura 

juridică cu atribuţii de monitorizare şi evaluare a procedat la verificarea celor sesizate cu celeritate şi 

în funcţie de constatări, s-a înaintat după caz, structurii competente propunerea de suspendare a 

concursului. 

 

B.5. În domeniul promovării 

 

 
Figura nr. 22. 

 

În ce priveşte promovarea în grad profesional, solicitările au vizat aspecte legate de 

necesitatea îndeplinirii cumulative a condiţiilor prevăzute de lege, calculul vechimii în specialitate şi 

considerarea calificativelor obţinute la evaluarea performanţelor profesionale individuale.  

În ce priveşte promovarea în gradul profesional imediat superior, solicitările au vizat 

prevederile O.U.G. nr.124/2011, din care rezultă că persoanelor care intră sub incidenţa dispoziţiilor 



 38 

actului normativ li se recunoaşte vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei 

publice. 

 Astfel, perioada de suspendare în care funcţionarul public s-a aflat în concediu pentru 

îngrijirea copilului poate fi valorificată de acesta la un concurs de recrutare, nefiind aplicabile pentru 

examenul sau concursul de promovare în gradul profesional imediat superior. În domeniul 

promovării în funcţii publice de conducere, exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de 

conducere a format obiectul principal al solicitărilor, fiind formulate puncte de vedere raportat la 

cadrul legislativ. 

În ce priveşte promovarea în clasă a unor funcţionari publici de clasa a II-a sau a III-a care au 

absolvit studii de nivel superior, numărul solicitărilor a scăzut. 

 

B.6. În domeniul evaluării performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici 

 

 
Figura nr. 23. 

 

Obiectul principal al sesizărilor a vizat nerespectarea procedurii de evaluare, în ceea ce 

priveşte întocmirea rapoartelor de evaluare de către persoana care are competenţa legală de evaluare, 

depăşirea perioadei de evaluare, neparcurgerea tuturor etapelor procedurale, în speţă, a interviului, 

întocmirea rapoartelor de evaluare fără a fi prevăzuţi indicatori de performanţă. Faţă de aceste 

aspecte, Agenţia a efectuat demersuri pentru a verifica dacă aspectele sesizate se confirmă şi a 

formulat puncte de vedere cuprinzând îndrumări metodologice. 

 

B.7. În domeniul comisiilor paritare 

 

 
Figura nr. 24. 
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Pentru acordurile colective care au fost transmise Agenţiei, s-a procedat la analiza acestora, 

iar în situaţia în care s-a constatat că măsurile prevăzute exced prevederilor care reglementează cu 

privire la conţinutul acestor acorduri, s-au întreprins demersurile necesare în vederea reevaluării 

dispoziţiilor acestora. 

 

B.8. În domeniul răspunderii funcţionarilor publici 

 

 
Figura nr. 25. 

 

Obiectul principal l-au constituit sesizările referitoare la faptul că în cazul funcţionarilor 

publici s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni de natura celor prevăzute la 

art. 54 lit. h) din Statutul funcţionarilor publici, iar instituţia publică nu a procedat la emiterea actului 

administrativ de suspendare de drept a raporturilor de serviciu. Agenţia a iniţiat demersuri la 

instituţiile publice, cu înştiinţarea şi a instituţiei prefectului din judeţul respectiv, cu precizarea 

obligaţiei legale imperative în materie, urmare demersurilor, în situaţia în care s-a impus, fiind emis 

actul administrativ de suspendare de drept a raporturilor de serviciu. 

 

B.9. În domeniul comisiilor de disciplină 
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Figura nr. 26. 

 

În soluţionarea sesizărilor care s-au înscris în sfera de competenţă a Agenţiei s-au adresat 

solicitări referitoare la: 

 comisiile de disciplină competente să cerceteze fapte sesizate ca abateri disciplinare; 
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 modul de constituire a acestora; 

 suspendarea membrilor; 

 aplicarea şi contestarea sancţiunilor disciplinare; 

 modificarea raporturilor de serviciu pe perioada cercetării administrative prin mutare temporară. 

 

B.10. În domeniul mobilităţii funcţionarilor publici 

 

 
Figura nr. 27. 

 

Referitor la detaşarea funcţionarilor publici, solicitările au vizat în principal acordarea 

drepturilor salariale. 

S-au constatat dificultăţi în interpretarea şi aplicarea prevederilor legale referitoare la 

mutarea funcţionarilor publici, prin necunoaşterea prevederilor legale privind mutarea funcţionarilor 

publici, referitoare la faptul că se realizează pe o funcţie publică vacantă echivalentă. 

Nu se cunosc prevederile legale referitoare la transfer, ca modalitate de ocupare a unei funcţii 

publice, în special cele referitoare la transferul la cerere, privind asigurarea publicităţii acestor 

posturi, reglementări cuprinse în H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare. 

Petiţiile privind exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere vacante 

sau temporar vacante, au vizat în principal nerespectarea prevederilor legale, în majoritatea cazurilor 

acestea dovedindu-se a fi neîntemeiate. 

 

B.11. În domeniul suspendării raporturilor de serviciu 

 

 
Figura nr. 28. 

 

La data de 11 iulie 2010, prin intrarea în vigoare a Legii nr. 140/2010, prin art. V din acest 

act normativ, au fost abrogate în mod expres prevederile art. I pct. 6-25 şi ale art. VII din O.U.G. nr. 

105/2009. 

lnk:ORU%20GUV%20105%202009%200
lnk:ORU%20GUV%20105%202009%200


 41 

Raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici pentru situaţii care nu mai sunt reglementate 

expres de Statutul funcţionarilor publici, se suspendă în condiţiile prevăzute de Codul muncii. 

 

B.12. În domeniul încetării raporturilor de serviciu 

 

 
Figura nr. 29. 

 

În ce priveşte încetarea de drept a raporturilor de serviciu, a fost acordată coordonarea 

metodologică solicitată, în principal pe aspecte privind îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de 

vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, când funcţionarul public a fost 

condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru o faptă prevăzută la art. 54 lit. h) sau 

prin care s-a dispus aplicarea unei sancţiuni privative de libertate, la data rămânerii definitive şi 

irevocabile a hotărârii de condamnare şi la data expirării termenului în care a fost ocupată pe 

perioadă determinată funcţia publică. 

 

În cazul eliberării din funcţie publică, majoritatea solicitărilor au vizat situaţia reorganizării 

activităţii instituţiei publice, urmată de situaţia în care starea sănătăţii fizice sau/şi psihice a 

funcţionarului public, constatată prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, nu îi 

mai permite acestuia să îşi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare funcţiei publice deţinute. 

 

B.13. În domeniul obligaţiilor instituţiilor publice 

 

 
Figura nr. 30. 
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În acest domeniu, majoritatea solicitărilor au venit din partea autorităţilor şi instituţiilor 

publice, solicitând precizări în vederea asigurării respectării prevederilor legale, pe domeniile 

monitorizate, fiind acordată îndrumarea metodologică de către Agenţie. 

 

B.14. În domeniul reorganizării activităţii instituţiei publice 

 

 
Figura nr. 31. 

 

Solicitările în domeniu au venit din partea funcţionarilor publici, nemulţumiţi de modul în 

care a avut loc reorganizarea activităţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, cu solicitarea ca 

Agenţia să constate nerespectarea prevederilor legale la numirea în noua funcţie, în urma 

reorganizării sau a eliberării acestora din funcţiile publice. 

 

Sub acest aspect, Statutul funcţionarilor publici conţine reglementări exprese privind 

procedura de urmat în cazul reorganizării activităţii – sarcină care revine fiecărei instituţii publice în 

parte,  astfel că ţinând cont de specificul activităţii autorităţilor şi instituţiilor publice, Agenţia nu are 

posibilitatea de a determina dacă au fost îndeplinite condiţiile de numire, analiza în acest caz 

realizându-se prin raportare la fişele de post, sarcină care revine instituţiei publice supuse procesului 

de reorganizare. 

 

B.15. Alte solicitări 

 

Sesizările au vizat absolvirea unor forme de învăţământ neautorizate sau neacreditate, pe 

baza cărora s-au iniţiat demersuri la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, având 

în vedere că Agenţia nu are competenţe legale în a aprecia dacă o diplomă este valabil recunoscută. 

 

Solicitările care au vizat respectarea regimului juridic al conflictelor de interese şi al 

incompatibilităţilor au fost redirecţionate spre competentă soluţionare Agenţiei Naţionale de 

Integritate, instituţie publică cu competenţe în domeniu. 

 

C. Monitorizarea specială a respectării normelor de conduită şi standardelor etice 

 

Prin Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, 

Agenţia are stabilite atribuţii de coordonare, monitorizare şi control al aplicării normelor prevăzute 

de codul de conduită. 

Prin H.G. nr. 215/2012 a fost aprobată Strategia naţională anticorupţie (SNA) pe perioada 

2012-2015. Scopul SNA este de a reduce şi preveni fenomenul 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, autorităţile publice locale, mediului de afaceri şi 

societatea civilă. 
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Prin Ordinul nr. 4500/2008 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici se 

asigură un cadru unitar privind stabilirea metodelor de completare, transmitere şi colectare periodică 

a datelor şi informaţiilor relevante privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii 

publici şi implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice. Pe 

parcursul anului 2012, Agenţia a continuat să colecteze datele şi informaţiile primite de la autorităţile 

şi instituţiile publice, realizându-se astfel o monitorizare în detaliu a acestui domeniu de interes, ale 

cărei concluzii vor fi evidenţiate în prezentul document. 

Tabel nr. 9. 
 

Indicatorul evaluat Concluzii asupra evoluţiei indicatorului 

RELEVANŢA 

RAPORTĂRII 

Pe parcursul anului 2012, autorităţile şi instituţiile publice care au 

transmis raportări cu privire la respectarea normelor de conduită, a 

stadardelor etice şi implementarea procedurilor disciplinare, au fost în 

procent de 16% din numărul total de 4585 de autorităţi şi instituţii 

publice la nivel naţional, respectiv un număr aproximativ de 735 de 

autorităţi şi instituţii publice. Comparativ cu anii precedenţi, s-a 

înregistrat o scădere semnificativă a numărului de raportări, deşi 

dispoziţiile OPANFP nr. 4500/2008 instituie expres, în sarcina tuturor 

autorităţilor şi instituţiilor publice, obligaţia de a raporta trimestrial şi 

semestrial aceste informaţii. 

 

Datorită înregistrării tendinţei de descreştere a numărului de raportări 

primite, în semestrul al 2-lea al anului 2012, ANFP a iniţiat un demers 

prin care a intenţionat să creeze o bază de date la nivel naţional, cu 

funcţionarii publici desemnaţi pentru consiliere etică. Astfel, o circulară 

în acest sens a fost transmisă la toate autorităţile şi instituţiile publice din 

administraţia publică centrală şi locală.  

 

Totodată, prin H.G. nr. 215/2012 a fost aprobată Strategia naţională 

anticorupţie (SNA) pe perioada 2012-2015. Scopul SNA este de a 

reduce şi preveni fenomenul 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. 

 

Prin intermediul inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi 

indicatorilor de evaluare asociaţi, enumeraţi în Anexa nr. 2 la H.G. 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 va viza 

măsuri cu privire la codurile etice şi deontologice. Acest tip de evaluare 

va viza inclusiv modul concret de aplicare a măsurilor 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. 
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Măsura 1.1.5 din Planul naţional de acţiune pentru implementarea SNA, 

prevede în sarcina Secretariatului tehnic al SNA şi al Agenţiei Naţionale 

a Funcţionarilor Publici, obligaţii cu privire la consolidarea statutului şi 

a rolului consilierului de etică, monitorizarea numărului de consilieri de 

etică desemnaţi, precum şi stabilirea consilierii de etică drept activitate 

principală.  

 

De asemenea, 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. În acest sens, ANFP a elaborat două chestionare 

de evaluare care se adresează funcţionarilor publici de conducere şi de 

execuţie, respectiv consilierului de etică. Concluziile care vor fi extrase 

din aceste chestionare vor face obiectul unui raport care va fi publicat pe 

pagina de web a ANFP. 

 

Relevanţa raportării a fost măsurată de Agenţie prin patru indicatori: 

 gradul de respondenţă; 

 gradul de acceptare a comunicării electronice; 

 conformarea autorităţilor şi instituţiilor publice la prevederile legale; 

 gradul de relevanţă al raportării. 

ACTIVITATEA DE 

CONSILIERE ETICĂ 

Deşi, prin comparaţie cu anii anteriori, a fost înregistrat un procent scăzut 

de raportări primite, abordarea consilierilor de etică a continuat să fie 

preponderent activă şi în anul 2012. 

 

Pe de altă parte din analiza informaţiilor primite s-a putut observa faptul 

că numărul de funcţionari publici care apelează la consilierul de etică este 

foarte mic. 

 

Ca urmare a sintetizării informaţiilor primite pe parcursul perioadei de 

raportare, s-a constatat faptul că principalele probleme care au constituit 

obiectul consilierii etice s-au axat pe unul din următoarele subiecte: 

 Codul de conduită, în vederea evitării situaţiilor de incompatibilitate 

şi conflict de interese; 

 Conduita profesională; 

 Raportul de evaluare a funcţionarului public; 

 Reflectarea valorilor etice ale instituţiei în note redactate de către 

superiorul ierarhic; 

 Comportamentul profesionist şi asigurarea integrităţii; 

 Crearea unei stări tensionate; 

 Intenţia de a exercita activităţi în alte domenii din sectorul privat; 

 Nerespectarea deciziei conducătorului instituţiei prin care se 

interzice fumatul în incintă; 

 Probleme generate de specificul direcţiilor; 

 Obligaţia depunerii declaraţiilor de avere şi de interese. 
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Pe parcursul anului 2012 au fost desfăşurate o serie de activităţi de 

promovare şi susţinere în domeniul eticii. Sesiunile de instruire au 

abordat subiecte de actualitate în ceea ce priveşte: 

 obţinerea de avize; 

 transformarea posturilor; 

 structurile organizatorice; 

 actele administrative de numire în funcţia publică; 

 dosarul profesional al funcţionarului public; 

 promovarea şi avansarea funcţionarilor publici; 

 dezvoltarea carierei funcţionarilor publici; 

 conduita etică şi integritatea în funcţia publică; 

 etică şi integritate în funcţia publică; 

 structuri organizatorice. 

Indicatorul evaluat Concluzii asupra evoluţiei indicatorului 

CELE MAI 

IMPORTANTE CAUZE 

ALE NERESPECTĂRII 

CODULUI DE 

CONDUITĂ ŞI CEL MAI 

FRECVENT ÎNTÂLNITE 

CONSECINŢE ALE 

ÎNCĂLCĂRII 

NORMELOR DE 

CONDUITĂ 

 

Majoritatea autorităţilor şi instituţiilor publice nu au comunicat către 

ANFP informaţii privind acest indicator. 

Din datele primite de către Agenţie, cele mai importante cauze ale 

nerespectării normelor de conduită sunt: 

 

 Neglijenţa funcţionarilor publici în exercitarea atribuţiilor de serviciu; 

 Influenţa problemelor personale asupra activităţii profesionale; 

 Volumul de muncă ridicat; 

 Complexitatea şi modificarea legislaţiei specifice. 

IMPACTUL MEDIATIC 

AL NERESPECTĂRII 

NORMELOR DE 

CONDUITĂ 

 

Deşi deteriorarea imaginii instituţiei este identificată expres ca o 

consecinţă a nerespectării normelor de conduită, ca şi în anii precedenţi în 

majoritatea rapoartelor comunicate Agenţiei, autorităţile şi instituţiile 

publice nu au precizat aspecte referitoare la evaluarea impactului 

nerespectării normelor de conduită a funcţionarilor publici. 

Faţă de aceasta, datele furnizate de către autorităţile şi instituţiile publice 

nu permit formularea unor concluzii relevante pentru măsurarea acestui 

indicator. 

 

Cu toate acestea, subliniem faptul că în perioada de raportare au fost 

evidenţiate 10 cazuri care au reprezentat interes pentru opinia publică, de 

asemenea, mediatizate în presă, principalele cauze fiind următoarele: 

 Aderarea la grupări infracţionale organizate; 

 Contrabandă; 

 Fapte de corupţie; 

 Agresiunea fizică sau verbală; 

 Nemulţumiri ale beneficiarilor de servicii publice în raport cu 

activitatea profesională a unor funcţionari publici; 

 Sesizările adresate comisiilor de disciplină. 

MODALITĂŢILE DE 

PREVENIRE ŞI 

MĂSURILE PRIVIND 

REDUCEREA SAU 

ELIMINAREA 

Gradul de identificare a modalităţilor de prevenire şi a măsurilor privind 

reducerea sau eliminarea cazurilor de nerespectare a normelor de conduită 

la nivelul autorităţilor sau instituţiilor publice continuă să fie foarte redus. 

 



 46 

CAZURILOR DE 

NERESPECTARE A 

NORMELOR DE 

CONDUITĂ LA 

NIVELUL 

AUTORITĂŢILOR SAU 

INSTITUŢIILOR 

PUBLICE 

 

După cum s-a procedat şi în anii trecuţi, ANFP a continuat să prezinte un 

rezumat al celor mai frecvent întâlnite modalităţi de prevenire a 

încălcării normelor de conduită. 

 

În urma sintetizării informaţiilor primite de la autorităţile şi instituţiile 

publice care au transmis raportări pe parcursul anului 2012, putem 

enumera următoarele:  

 Informarea periodică a funcţionarilor publici cu privire la respectarea 

codului de conduită şi a regulamentului de ordine interioară, precum 

şi a legislaţiei specifice şi în ceea ce priveşte încălcarea acestora; 

 Dezbateri în cadrul şedinţelor de pregătire privind respectarea şi 

monitorizarea normelor de conduită şi prezentarea actelor normative 

referitoare la statutul funcţionarilor publici drepturi, obligaţii, 

conflict de interese şi incompatibilităţi; 

 Publicarea pe paginile web ale autorităţilor şi instituţiilor publice a 

codului de conduită etică şi profesională şi ale regulamentelor 

interne; 

 Identificarea factorilor care au favorizat încălcarea normelor de 

conduită; 

 Măsuri manageriale şi administrative care au contribuit la 

îmbunătăţirea climatului de lucru; 

 Redactarea şi distribuirea de chestionare privind respectarea 

normelor de conduită la nivelul instituţiilor; 

 Introducerea de tematici specifice în programele de formare 

profesională; 

 Intensificarea acţiunilor de control intern, în vederea depistării 

atitudinilor care contravin normelor etice; 

 Monitorizarea riscurilor de corupţie şi instruirea personalului privind 

etica şi integritatea; 

 Asigurarea transparenţei atât la nivelul actului administrativ cât şi a 

deciziilor luate la nivelul instituţiilor. 

Tabel nr. 10. 

Indicatorul evaluat Concluzii asupra evoluţiei indicatorului 

MODALITĂŢILE DE 

PREVENIRE ŞI 

MĂSURILE PRIVIND 

REDUCEREA SAU 

ELIMINAREA 

CAZURILOR DE 

NERESPECTARE A 

NORMELOR DE 

CONDUITĂ LA 

NIVELUL 

AUTORITĂŢILOR SAU 

INSTITUŢIILOR 

PUBLICE 

În ceea ce priveşte sintetizarea măsurilor privind reducerea sau 

eliminarea cazurilor de nerespectare a normelor de conduită, conform 

datelor colectate de la autorităţile şi instituţiile publice în perioada de 

raportare, se pot evidenţia următoarele: 

 Activitatea depusă în domeniu a condus la eliminarea cazurilor de 

nerespectare a normelor de conduită; 

 Identificarea şi implementarea măsurilor de înlăturare a cauzelor 

care au condus la nerespectarea normelor de conduită şi de 

eliminare a consecinţelor care s-ar fi putut produce; 

 Prelucrarea cu toţi funcţionarii publici a codului de conduită; 

 Monitorizarea riscurilor generale şi elaborarea procedurilor de 

lucru; 

 Buna funcţionare a comisiei de disciplină şi aplicarea de către 

persoana care are compentenţa legală a sancţiunilor propuse; 
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 Urmărirea însuşirii prevederilor actelor normative şi a normelor de 

conduită; 

 Implementarea măsurilor de prevenire a încălcării normelor de 

conduită. 

RESPECTAREA 

NORMELOR DE 

CONDUITĂ 

Din datele transmise de către autorităţile şi instituţiile publice rezultă 

următoarele concluzii: 

a) cele mai multe sesizări disciplinare sunt formulate de către 

conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, conducătorul 

compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul 

public; 

b) comparativ cu anii trecuţi s-a înregistrat o creştere semnificativă a 

numărului sesizărilor disciplinare formulate de către alţi funcţionari 

publici sau alte categorii de personal; 

c) beneficiarii serviciului public – cetăţenii formulează un număr relativ 

redus de sesizări disciplinare, pentru perioada de raportare 

înregistrându-se cel mai mic număr de sesizări din ultimii 5 ani; 

d) nu există o tendinţă a persoanelor care formulează sesizări de a le 

îndrepta împotriva mai multor funcţionari publici. 

Motivele sesizărilor sunt: 

 neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă şi/sau neglijentă a 

atribuţiilor de serviciu; 

 refuzul de a îndeplini sarcinile de serviciu; 

 absenţe nemotivate de la serviciu; 

 întârzieri repetate în efectuarea lucrărilor; 

 comportament necorespunzător şi utilizarea de cuvinte şi expresii 

jignitoare; 

 încălcarea regimului incompatibilităţilor şi al conflictului de 

interese; 

 încălcarea dispoziţiilor privind incompatibilităţile şi conflictului de 

interese; 

 încălcarea regulamentelor de ordine interioară ale autorităţilor şi 

instituţiilor publice unde funcţionarul public în cauză este încadrat. 

 

Raportările autorităţilor şi instituţiilor publice indică temeiuri legale 

care stau la baza propunerilor de sancţionare disciplinară. Pe baza 

acestora, ANFP a identificat o serie de obligaţii reglementate prin lege, 

încălcate de funcţionarii publici, după cum urmează: 

 

 îndeplinirea îndatoririlor de serviciu în termenele stabilite; 

 prezentarea la serviciu în timpul programului de lucru; 

 respectarea prevederilor legale cu privire la îndatoriri, 

incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţii stabilite prin lege 

funcţionarilor publici; 

 conformarea faţă de dispoziţiile primite de la şefii ierarhici 

superiori; 

 obligaţia de a considera interesul public mai presus decât cel 

personal, în exercitarea funcţiei publice; 
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 respectarea prevederilor cuprinse în legislaţia specifică care 

reglementează domeniul de activitate al funcţionarului public în 

cauză; 

 respectarea prevederilor regulamentelor interne ale autorităţilor şi 

instituţiilor publice unde funcţionarul public îşi desfăşoară 

activitate. 

 

Măsura 1.1.5 din Planul naţional de acţiune pentru implementarea SNA, prevede în sarcina 

Secretariatului tehnic al SNA si al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, obligaţii cu privire la 

consolidarea statutului şi a rolului consilierului de etică, monitorizarea numărului de consilieri de 

etică desemnaţi, precum şi stabilirea consilierii de etică drept activitate principală. De asemenea, 

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. În acest sens, ANFP a elaborat două chestionare de evaluare a implementării 

normelor de conduită, care se adresează funcţionarilor publici de conducere şi de execuţie, respectiv 

consilierului de etică.  

Sondajul ANFP a fost realizat pe un eşantion de 580 de autorităţi şi instituţii ale 

administraţiei publice centrale, teritoriale şi locale, ceea ce reprezintă un procent de 13% din totalul 

autorităţilor şi instituţiilor publice la nivel naţional. Din totalul autorităţilor şi instituţiilor publice pe 

baza cărora s-a realizat sondajul, 456 au transmis chestionarele completate, ceea ce reprezintă o 

respondenţă de 79%. Dintre acestea, 6% sunt autorităţi publice la nivel central, 66% instituţii publice 

ale administraţiei publice teritoriale şi 29% instituţii publice ale administraţiei publice locale.  

Totodată, s-a avut în vedere colectarea de date despre activitatea efectivă a funcţionarului 

public desemnat pentru consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită în 

instituţiile publice din România. 

Scopul colectării datelor din acest chestionar a fost acela de a furniza Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici, informaţii privind gradul de cunoaştere şi respectare a Codului de conduită a 

funcţionarilor publici reglementat prin Legea nr. 7/2004, republicată.  

Totodată, în vederea monitorizării numărului de consilieri de etică desemnaţi, Agenţia a 

iniţiat un demers către autorităţile şi instituţiile publice prin care a solicitat transmiterea 

coordonatelor consilierului de etică desemnat la nivelul acestora, informaţii care vor asigura 

completarea bazei de date privind consilierii de etică. 

Pentru anul 2013, în domeniul monitorizării, evaluării şi implementării, Agenţia îşi 

propune următoarele căi principale de acţiune: 
 

 monitorizarea modului de aplicare a legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici 

în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice (monitorizarea generală); 

 monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici 

(monitorizarea specifică); 

 propunerea modificării Ordinului Preşedintelui ANFP nr. 4500/2008, raportat la prevederile 

H.G. nr. 215/2012; 

 creşterea gradului de raportare a datelor cuprinse în OPANFP nr. 4500/2008, prin 

completarea bazei de date privind consilierii de etică/ colaborarea permanentă cu 

aceştia/organizarea de programe de perfecţionare privind completarea machetelor de raportare; 
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 finalizarea şi publicarea Raportului privind analiza informaţiilor extrase din chestionarele 

de evaluare a implementării normelor de conduită profesională a funcţionarilor publici, 

prevăzute de Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici. 

 

 

 

Din analiza evaluării realizate pentru anul 2012 în ce priveşte aplicarea legislaţiei privind 

funcţia publică şi funcţionarii publici, s-a constatat că faţă de anii trecuţi, s-au ridicat numeroase 

alte probleme de interpretare a normelor legale, legate de evoluţia sistemului administrativ 

românesc. Din această perspectivă, concluzia este aceea că se impune a se avea în vedere 

modificarea şi completarea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în acord cu noile realităţi sociale.  

În ceea ce priveşte monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcţionarii 

publici, Agenţia a depus eforturi considerabile în a asigura respectarea prevederilor OPANFP nr. 

4500/2008 pentru stabilirea unui cadru unitar privind metodele de completare şi transmitere a 

datelor şi informaţiilor referitoare la respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici 

şi la implementarea procedurilor disciplinare şi a H.G. nr. 215/2012 privind aprobarea Strategiei 

naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a 

indicatorilor de evaluare, precum şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei 

naţionale anticorupţie 2012-2015. Având în vedere că eforturile instituţionale nu au avut efectul 

scontat, Agenţia apreciază că autorităţile şi instituţiile publice nu au înţeles rolul deosebit de 

important pe care administraţia publică îl are în îndeplinirea strategiei. Reiterăm că Strategia 

naţională anticorupţie 2012 - 2015 are ca premise asumate politic importanţa asigurării stabilităţii 

cadrului legislativ şi instituţional anticorupţie şi alocarea resurselor adecvate pentru o funcţionare 

eficientă a instituţiilor publice în serviciul cetăţeanului. 

În acest sens, în anul 2013, Agenţia va continua să întreprindă acţiuni în vederea creşterii 

gradului de raportare a datelor solicitate. De asemenea, Agenţia îşi propune modificarea cadrului 

normativ privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, precum şi a procedurilor aferente, 

necesare în coordonarea procesului de implementare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUZII 
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III.5. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL FORMĂRII ŞI PERFECŢIONĂRII 

PROFESIONALE A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 

 În anul 2012, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a derulat o serie de activităţi 

specifice formării personalului din administraţia publică, funcţionari publici sau personal 

contractual. Serviciile de formare au fost certificate ISO 9001/2008, prin Sistemul de Management al 

Calităţii de către SC Rina Simtex – Organismul de Certificare S.R.L. 

Începând cu luna aprilie a.c., urmare a reorganizării instituţiei, în subordinea Agenţiei au 

fost stabilite 4 centre regionale de formare continuă în administraţia publică, a căror activitate 

este coordonată şi monitorizată de către departamentul de specialitate din cadrul instuţiei. Centrele 

regionale au desfăşurat o serie de activităţi specifice de formare pe întreg parcursul anului 2012, aşa 

cum rezultă din Anexa nr. 2 la prezentul raport.  

A. În ceea ce priveşte programele de formare specializată, Agenţia a gestionat 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 care 

tratează o tematică multiplă, stabilită pe baza priorităţilor guvernamentale, corelate într-o succesiune 

logică şi axate pe atingerea scopului principal. 

Tematica abordată în cadrul celor 8 module de formare vizează domenii, precum:  

1. managementul resurselor umane în administraţia publică,  

2. administraţie publică modernă şi eficientă,  

3. comunicare şi imagine publică,  

4. administraţia publică în contextul integrării în UE,  

5. management strategic şi politici publice,  

6. management public şi abilităţi manageriale,  

7. management de proiect şi fonduri structurale,  

8. management financiar şi bugetar. 

Durata fiecărui modul de formare este de 3 zile (24 de ore de formare). 

Evaluarea participanţilor la acest program a constat în: 

 realizarea a 8 evaluări intermediare, corespunzătoare modulelor de formare – evaluare 

intermediară; 

 elaborarea şi susţinerea unui proiect de absolvire – evaluare finală. 

În anul 2012, s-au derulat modulele de formare pentru Programul de formare specializată pentru 

ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, pentru anul 

2011, seria a III-a de admitere şi pentru anul 2012, seria I de admitere. 

Astfel, prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 275/2011 a fost aprobată 

modalitatea de desfăşurare a Programului pentru anul 2011, seria a III-a de admitere. Modulele de 

formare s-au derulat în intervalul 8 decembrie 2011 - 14 mai 2012. Programul a fost finalizat de 79 

participanţi.  
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Prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 59/2012 au fost aprobate: cifra anuală de 

şcolarizare, numărul comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, 

componenţa nominală a acestora, tematica pentru concurs, calendarul de desfăşurare a concursului 

naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice 

corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012, precum şi modalitatea 

privind plata taxei de participare la program. Pentru anul 2012, cifra anuală de şcolarizare a fost de 

275. 

În intervalul 20 iunie 2012 – 22 octombrie 2012 s-au organizat cursurile pentru prima serie de 

admitere a anului 2012, calendar aprobat prin OMAI nr. 140/2012. Au fost înmatriculaţi 44 de 

participanţi, dintre care au absolvit 41. 

De asemenea, Agenţia a gestionat buna desfăşurare a încă două sesiuni de admitere, pentru un 

număr de 150, respectiv 75 locuri, reglementate prin OMAI nr. 198/2012 şi Ordinul Preşedintelui 

ANFP nr. 4190/2012. 

Modalitatea de desfăşurare a fost aprobată prin Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 4189/2012, 

programul de formare urmând a se derula în perioada 10 ianuarie 2013 – 20 mai 2013. 

Veniturile încasate la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii 

publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012 şi virate la 

bugetul de stat au totalizat 460.200 lei. 

B. 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 privind salarizarea personalului din sectorul public. 

Tematica abordată în cadrul programelor de perfecţionare a vizat domenii precum:  

 management;  

 tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor;  

 drept şi legislaţie comunitară;  

 dezvoltare personală;  

 comunicare şi transparenţă decizională;  

 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; 

 managementul documentelor în instituţiile publice; 

 formare de formatori; 

 programe de perfecţionare destinate secretarilor U.A.T. şi aleşilor locali; 

 fond funciar; 

 management strategic în agricultură şi al organizaţiilor publice; 

 gestiunea patrimoniului entităţilor publice; 

 egalitatea de şanse;  

 urbanism şi amenajarea teritoriului. 
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Numărul total al participanţilor la cele 215 programe de perfecţionare organizate de 

către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în parteneriat cu furnizorii de formare a fost 

de 4200. 

Pentru anul 2012, din veniturile încasate la programele de perfecţionare a fost virată la 

bugetul de stat suma de 177.016 lei. 

 

C. În anul 2012 au fost finalizate programele demarate în 2011 destinate absolvenţilor Bursei 

Speciale Guvernul României: Programul intensiv de pregătire şi integrare în domeniul 

administraţiei publice destinat beneficiarilor Bursei Speciale Guvernul României şi Programul 

intensiv de formare specializată în vederea accederii la statutul de manager public destinat 

absolvenţilor Bursei Speciale Guvernul României.  

Pentru primul Program menţionat, au fost livrate 5 module de curs („Bazele administraţiei 

publice”, „Management financiar”, „Mecanisme de implementare a fondurilor structurale”, „Politici 

publice”, „Management strategic în administraţia publică”) a câte 5 zile de formare, 4 ore/zi, urmate 

de un studiu de caz final, pe durata a două zile, pentru 13 absolvenţi, conform prevederilor 

OPANFP nr. 3941/2011. 

Cel de-al doilea Program menţionat a presupus parcurgerea mai multor etape, şi anume: în 

urma etapei de selecţie a dosarelor, au fost admise 17 dosare, din cele 18 existente; pe perioada 

desfăşurării primului stagiu practic, s-au înregistrat 5 cereri de retragere de la program, drept pentru 

care au continuat programul şi l-au finalizat 12 participanţi. Au fost organizate două perioade de 

stagii practice de câte 6 săptămâni fiecare în cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 

(A.N.F.P.) sau în cadrul unei instituţii sau autorităţi publice din administraţia publică centrală sau 

locală din România. La finalizarea celor două stagii de practică, stagiarii au participat la un studiu de 

caz final care s-a desfăşurat la sediul A.N.F.P. 

 De asemenea, o altă etapă importantă în cadrul programului a fost realizarea unui proiect 

personal pe o temă specifică într-un domeniu de interes pentru stagiari, ţinându-se cont şi de nevoile 

şi specificul instituţiilor şi autorităţilor publice din administraţia publică românească.  

 

 

 

 

În anul 2012, au fost continuate activităţile de organizare şi derulare a programului de 

formare specializată pentru intrarea în corpul înalţilor funcţionari publici. A fost asigurată 

certificarea serviciilor de formare, prin intermediul Sistemului de Management al Calităţii de către 

SC Rina Simtex – Organismul de Certificare S.R.L. În ceea ce priveşte perfecţionarea profesională a 

funcţionarilor publici, având în vedere contextul actualelor modificări legislative, Agenţia a derulat 

o serie de programe în domeniul salarizării personalului din sectorul public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUZII 
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III.6. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL GESTIONĂRII  

PROGRAMELOR CU FINANŢARE EXTERNĂ  

ALE AGENŢIEI NAŢIONALE A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 

 

Principala direcţie de acţiune a Agenţiei, din perspectiva gestionării fondurilor europene este 

reprezentată de îmbunătăţirea gradului de absorbţie şi capacitatea de a gestiona fondurile externe 

nerambursabile în vederea modernizării managementului funcţiei publice şi a funcţionarilor publici 

precum şi creşterii standardelor de furnizare a serviciilor publice oferite de administraţia publică. 

 
A. Numărul şi valoarea proiectelor: 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a gestionat/gestionează, în calitate de beneficiar și 

partener, un număr de 8 proiecte finanţate din Fonduri Structurale, în valoare cumulată de 

69.375.257,65 lei respectiv, 15.416.723,92 Euro după cum urmează: 

 4 proiecte finanţate din FSE-PODCA aflate în implementare – în valoare de 41.722.425,42 

lei respectiv, 9.271.650,09 euro; 

 1 proiect aprobat de AM PODCA și aflat în așteptare de finanțare de la AM PODCA în 

valoare de 9.430.755,00 lei; 

 3 proiecte finalizate în anul 2012, în valoare de 27.652.832,23 lei respectiv, 6.145.073,83 

euro; 

Referitor la situaţia rambursărilor: 

 Valoarea totală a rambursărilor depuse la AM PODCA în 2012 este de 11.228.443,24 lei; 

 Valoare rambursată de la AM PODCA: 4.568.485,94 lei. 

 

A.1. Numărul de persoane instruite: 

 

În anul 2012 au beneficiat de formare profesională în cadrul proiectelor europene gestionate de 

ANFP un număr de 1714 persoane, după cum urmează: 

 107 angajaţi ai ANFP şi MAPN; 

 1500 de funcţionari, la nivel naţional, instruiţi în domeniul managementului funcţiei publice; 

 187 de funcţionari publici instruiţi în domeniul managementului resurselor umane. 

Numărul previzionat de persoane ce urmează a beneficia de formare, până la sfârşitul anului 

2013 va fi de 5358 după cum urmează: 

 313 de funcţionari publici vor dobândi competenţe în domeniul managementului resurselor 

umane; 

 100 funcţionari publici vor participa la modulul de Formare de formatori; 

 85 de prefecţi şi subprefecţi instruiţi în contextul integrării în UE; 

 3.860 de funcţionari instruiţi în domeniul certificatelor digitale; 

 980 de funcţionari instruiţi în domeniul gestionării acquis-ului comunitar. 

 

 A.2. Rezultatele relevante obţinute în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene până 

în prezent: 

 

 12.000 de funcţionari publici instruiţi în domeniul tehnologiei informaţiei; 

 Eficienţă crescută la locul de muncă pentru 281 de angajaţi ai ANFP şi MAPN în ceea ce 

priveşte realizarea proiectelor, formularea documentelor de politică publică, elaborarea 

documentelor de planificare strategică, gestionarea resurselor umane şi financiare; 
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 1500 de funcţionari publici şi-au îmbunătăţit abilităţile în domeniul managementului funcţiei 

publice; 

 10 conferinţe de lansare şi închidere a proiectelor organizate; 

 743 de participanţi la programele de formare în sistem e-learning; 

 Aproximativ 200 formatori implicaţi în furnizarea sesiunilor de formare; 

 Peste 1000 de grupe de cursanţi formate; 

 20 de programe de formare pilotate în sistem blended learning (sesiune online + sesiune faţă 

în faţă); 

 Pentru participanţii la proiectul ECDL timpul de prelucrare a informaţiilor în format a scăzut 

cu 62 %, eficienţa s-a îmbunătăţit cu 89% iar performanţa în lucrul cu calculatorul s-a 

îmbunătăţit cu 92%; 

 Abilităţile şi cunoştinţele dobândite de cele 14.524 de persoane care au participat la cursurile 

de formare din cadrul proiectelor au fost certificate; 

 Dezvoltarea şi consolidarea colaborării dintre ANFP, MAI şi MApN, în contextul reformei şi 

dezvoltării funcţiei publice. 

 

B. Situaţia proiectelor gestionate de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 

Tabel nr. 11. 

Cod 

SMIS  

Sursa de 

finanţare 

Valoare și 

stadiul 

absorbţiei 

Durata Grup ţintă Obiectiv Stadiu 

35032 FSE 

PODCA 

Axa  

prioritară 1 

DMI 1.3. 

12.680.000 lei 

plus T.V.A. 

4.610.000 lei 

 

20.12.2011-

20.12.2013 

1500 de 

funcţionari 

publici 

Contribuirea ANFP la 

consolidarea 

capacităţii şi eficacităţii 

organizaţionale a 

administraţiei publice prin 

introducerea 

de noi instrumente şi 

proceduri, prin îmbunătăţirea 

abilităţilor şi dezvoltarea 

cunoştinţelor 

funcţionarilor publici în 

domeniul Resurselor Umane  

În derulare 

32582 FSE 

PODCA 

Axa  

prioritară 1 

DMI 1.1. 

4.727.565,5 lei 

plus T.V.A. 

342.000 lei 

15.02.2012 – 

15.02.2014 

157 de 

funcţionari din 

administraţia 

publică 

centrală şi 

locală  

85 de înalţi 

funcţionari 

publici 

angajaţi ai 

Instituţiilor 

Prefectului de 

la nivelul 

fiecărui judeţ 

din România, 

10 funcţionari 

care va fi 

implicat în 

elaborarea 

propunerii de 

Consolidarea capacităţii 

administrative a prefecţilor 

şi subprefecţilor în contextul 

integrării României în UE, al 

descentralizării administrative 

şi financiare şi al noilor 

competenţe atribuite acestora 

prin lege. 

În derulare 
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politică 

publică 

36675 FSE 

PODCA 

 

Axa  

prioritară 2 

DMI 2.2  

14.513.253,92 

lei plus T.V.A. 

25.09.2012 – 

25.09.2014 

3.860 de 

funcţionari de 

la nivelul 

administraţiei 

publice 

centrale şi 

locale şi 140 

de funcţionari 

publici din 

ANFP 

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.  

În derulare 

32862 FSE 

PODCA 

Axa  

prioritară 1 

DMI 1.3 

Direcţia 

Afaceri 

Europene şi 

Relaţii 

Internaţional

e din cadrul 

MAI este 

beneficiar 

iar ANFP 

partener 

9.801.606,00 

lei plus T.V.A. 

15.11.2011 -

15.09.2014 

980 de 

funcţionari 

publici, 

funcţionari 

publici cu 

statut special – 

poliţişti, 

personal 

contractual din 

cadrul MAI 

Creșterea 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 

În derulare 

 FSE 

PODCA 

Axa  

prioritară 1 

DMI 1.2 

ANFP este 

beneficiar 

iar ANI este 

partener 

9.430.755,00 

lei 

24 luni 1200 

funcţionari 

publici 

Instruire în domeniul eticii şi 

integrităţii în funcţia publică 

 

 

Aprobat 

În aşteptare 

finanţare 

2773 FSE 

PODCA 

Axa  

prioritară 1 

DMI 1.1. 

13.471.332 lei 

plus T.V.A. 

 

13.213.000 lei  

26.09.2009- 

26.02. 2012 

12000 

funcţionari 

publici 

Dezvoltarea abilităţilor de 

operare PC recunoscute prin 

Permisul European de 

Conducere a Computerului – 

ECDL pentru 12000 

funcţionari publici 

Finalizat 

4376 FEDR- POS 

CCE 

Axa  

III 

DMI 1.1. 

13.057.200,03 

lei 

 

11.937.000 lei 

10.03.2010-

10.03.2012 

Personal din 

cadrul 

administrației 

publice  

Creşterea accesibilităţii şi 

flexibilităţii ofertei de 

perfecţionare a Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor 

Publici către funcţionarii 

publici prin intermediul 

tehnologiei informaţiei şi 

comunicării. 

Finalizat 

22857 FSE 

PODCA 

Axa  

prioritară 1 

DMI 1.3 

 

1.124.300 lei  

 

906.000 lei  

01.2011 -

09.2012  

250 

funcţionari din 

ANFP şi 

M.Ap.N. 

Îmbunătăţirea capacităţii şi 

eficacităţii organizaţionale din 

cadrul structurilor celor două 

instituţii partenere, până la 

sfârşitul anului 2011, prin 

eficientizarea proceselor de 

Finalizat 
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ANFP a fost 

beneficiar 

iar MApN 

partener 

management strategic şi a 

utilizării instrumentelor de 

modernizare de către 

funcţionarii publici 

 
C. STADIUL ŞI REZULTATELE PROIECTELOR ÎN ANUL 2012 

Proiectele gestionate de către Agenţie vizează: 

 Dezvoltarea abilităţilor în domeniul managementului funcţiei publice, managementul resurselor 

umane şi al performanţelor, formare de formatori, politici publice, achiziții publice, planificare 

strategică, ECDL Start/Complet, planificare strategică, management de proiect, etică și 

integritate, tehnologia informației în funcția publică, managementul bugetelor etc.; 

 Consolidarea capacităţii administrative a prefecţilor şi subprefecţilor în contextul integrării 

României în UE; 

 Elaborarea de strategii, studii, propuneri de politici publice, manuale, ghiduri şi metodologii; 

 Dezvoltarea de programe de formare în sistem e-learning; 

 Dezvoltarea de aplicații informatice de evaluare externă a managerilor publici, de identificare a 

nevoilor de instruire ale personalului din administrația publică; 

 Schimb de bune practici prin participarea la sesiuni de formare, conferințe, mese rotunde și 

vizite de studiu în state  europene. 

 

Pe parcursul anului 2012 s-au aflat în implementare 7 proiecte finanţate din fonduri structurale: 

 
C.1. Proiecte în implementare 

 

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 

 Stadiu: proiect aflat în anul 1 de implementare 

 Realizări 2012: 1500 de funcţionari publici instruiţi în domeniul resurselor umane; 1 program de 

formare cu următoarele module de formare: managementul resurselor umane şi al performanţelor 

şi managementul funcţiei publice; Materiale şi pachete de formare pentru 2 module de formare; 1 

conferinţă de lansare a proiectului organizată; 1 catalog electronic privind funcţionarii publici 

participanţi la programul de formare, ce va monitoriza inclusiv evoluţia acestora în cadrul 

formării; 

 Activităţi preconizate: 1 analiză privind dificultăţile administraţiei publice locale în 

gestionarea proceselor de resurse umane efectuată; Aproximativ 250 de manageri publici 

evaluaţi din punct de vedere al performanţelor profesionale; 100 de funcţionari publici formaţi 

în domeniul formării de formatori; 3 evenimente tip mese rotunde organizate; 1 conferinţă de 

promovare a proiectului cu participarea presei, articole în presa scrisă privind lansarea, evoluţia 

şi finalizarea proiectului; Ghidul angajatorului în funcţia publică elaborat şi distribuit în 

2000 de exemplare electronice (CD) şi 200 de exemplare tipărite; Un ghid destinat funcţionarilor 

publici nou intraţi în sistemul administraţiei publice distribuit în 2000 de exemplare electronice 

(cd) şi 200 de exemplare tipărite; 2 vizite de studiu organizate şi desfăşurate pentru un număr de 

50 de funcţionari publici din administraţia publică centrală şi locală; 1 sistem analitic pilot de 

dezvoltare a carierei în funcţia publică care să ofere suport în procesul gestionare a carierei 
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funcţionarilor publici cu trei componente, 3 seminarii regionale organizate, de promovare a 

sistem analitic pilot de dezvoltare a carierei în funcţia publică. 

 

Proiectul „Consolidarea performanţei prefecţilor şi subprefecţilor din România în contextul 

integrării în Uniunea Europeană şi al descentralizării administrative şi financiare” cod SMIS 

32582. Proiect în parteneriat cu MAI (ANFP este beneficiar)   

 Stadiu: proiect aflat în anul 1 de implementare 

 Realizări 2012: un grup de lucru interinstituţional privind elaborarea unei propuneri de 

politică publică privind statutul prefectului şi subprefectului menită să fundamenteze o viitoare 

decizie a Guvernului în legătură cu această categorie a funcţionarilor publici constituit; 1 vizită 

de studiu într-un stat membru UE realizată pentru membrii grupului de lucru, 1 conferinţă de 

lansare organizată. 

 Activităţi preconizate: 1 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; 4 analize ce vor sta la baza realizării documentului 

de politică publică elaborate; 1 studiu asupra percepţiei rolului prefecţilor şi subprefecţilor 

ce va sta la baza realizării documentului de politică publică elaborat; 1 strategie de formare 

destinată prefecţilor şi subprefecţilor; 1 „Eveniment Deschis Administraţie Competentă 

Unitară şi Modernă” pentru promovarea documentului de propunere de politică publică privind 

statutul prefecţilor şi subprefecţilor organizat; 1 program de formare derulat; 6 module de 

formare dezvoltate pe domenii precum: noua concepţie managerială şi administrativă;  etica şi 

modalităţi de prevenire a corupţiei; marketing; politici publice, instrumente de atragere eficientă 

a fondurilor structurale; tehnici de negociere a problematicilor administrativ-teritoriale la 

nivel european şi comunicare diplomatică în noul context european – limbile franceză, engleză; 

1 vizită de studiu într-un stat membru UE; Conferinţă finală organizată. 

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 

 Stadiu: proiect aflat în anul 1 de implementare 

 Realizări 2012: Demararea achiziţiilor publice; Promovarea proiectului prin intermediul paginii 

web a ANFP. 

 Activităţi preconizate: 1 audit informatic al ANFP; 1 Data Center al echipamentelor 

hardware ale ANFP; 1 analiză a fluxurilor informatice disponibile la nivelul ANFP; 10 

milioane de pagini din arhiva instituţiei arhivate în format electronic; 1 cameră securizată şi 

ignifugă pentru păstrarea back-ului la datele existente serverele ANFP; 21 de seminarii 

regionale de instruire de câte 4 zile pentru instruirea funcţionarilor din grupul ţintă cu privire la 

semnătura electronică; 1 seminar „Aducem Noutate Funcţiei Publice” pentru diseminarea 

rezultatelor proiectului organizat; 2 Conferinţe de promovare realizate.  
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Proiectul „Dezvoltarea capacităţii instituţionale a MAI în domeniul gestionării dosarelor 

europene, al transpunerii şi al aplicării ACQUIS-ULUI COMUNITAR” Cod SMIS 32862 

(Proiect în parteneriat cu MAI- DAERI în calitate de beneficiar) 

 Stadiu: proiect aflat în anul 1 de implementare 

 Realizări 2012: Pagina de web care va fi găzduită pe site-ul MAI şi va fi administrată de 

DAERI; Conferinţă de lansare a proiectului realizată; Demararea procedurilor de achiziţie 

publică. 

 Activităţi preconizate: 980 de funcţionari publici, funcţionari publici cu statut special – poliţişti, 

personal contractual din cadrul MAI, pregătiţi prin programul de formare pe trei module; 

Standardele ridicate de cunoştinţe şi know-how îmbunătăţit; 3 ghiduri de proceduri: Ghidul 

de proceduri privind diseminarea informaţiilor primite de la UE şi evaluarea impactului 

proiectelor de acte normative europene; Ghidul de proceduri privind asigurarea reprezentării 

eficiente a MAI în grupurile de lucru ale Consiliului UE şi Comisiei Europene; Ghidul de 

proceduri privind transpunerea şi implementarea directivelor şi deciziilor-cadru în sistemul 

naţional de drept şi monitorizarea aplicării acquis-ului comunitar; Sistemul de lucru în reţea 

SISOP va asigura interacţiunea dintre MAI, instituţiile prefectului, cetăţeni, companii şi 

asociaţii. 

C.2. Proiecte finalizate 

 

Proiecte „Creşterea capacităţii funcţionarilor publici din Ministerul Apărării Naţionale şi 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici de a gestiona procesele de management strategic şi 

de proiect, în contextul dezvoltării şi întăririi rolului funcţiei publice” cod SMIS 22857 

 Stadiu: proiectul a fost finalizat în septembrie 2012 

 Rezultate: 250 de funcţionari publici instruiţi (100 de funcţionari publici ANFP şi 150 de 

funcţionari publici MApN) după cum urmează: 50 în domeniul formării de formatori, 40 în 

domeniul managementului de proiect, 40 în domeniul managementului de resurse umane, 20 în 

domeniul achiziţiilor publice, 40 în domeniul politicilor publice, 20 în domeniul managementului 

pe bugete, 40 în domeniul planificării strategice; standarde generale de cunoştinţe şi know-how 

îmbunătăţite pentru cel puţin 90% din funcţionarii publici ce vor participa la aceste cursuri; 7 

programe de instruire realizate în următoarele domenii: management de proiect, management 

resurse umane, achiziţii publice, politici publice, managementul bugetelor, planificare strategică, 

formare de formatori (ToT); 2 conferinţe de promovare cu participarea presei, articole în presa 

scrisă privind lansarea, evoluţia şi finalizarea proiectului; un ghid în care vor fi publicate 

documentele realizate de funcţionarii publici în urma instruirii; următoarele 

materiale/metodologii realizate: 2 propuneri de politică publică, a 2 propuneri de 

metodologii/documente vizând planificarea strategică, 2 propuneri de proiecte finanţate din FEN, 

2 propuneri/exerciţii de planificare bugetară modernă, multianuală, 2 propuneri de proceduri 

interne vizând achiziţiile publice, mini-ghid privind elementele de bază referitoare la formarea de 

formatori, 2 propuneri/metodologii vizând managementul intern al resurselor umane, o mini-

strategie/ procedură de dezvoltare şi promovare a rolului funcţiei publice în cadrul MApN; bază 

de date comună privind funcţionarii publici din cadrul celor 2 instituţii partenere ce va 

monitoriza inclusiv evoluţia acestora în cadrul formării. 

 Elementele unui parteneriat de succes au fost: Suportul permanent din partea 

managementului celor 2 parteneri; Documentare cu privire la partenerul instituțional și adaptarea 
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la specificul acesteia; Identificarea nevoilor şi a scopului comun; Acceptarea şi respectarea 

experienței, culturii şi specificului partenerului; Comunicare permanentă şi transparentă; 

Implicare activă din partea fiecărui partener; Premise pentru colaborări viitoare prin dezvoltarea 

de parteneriate eficiente în domenii de interes comun; Promovarea activităţilor şi diseminarea 

rezultatelor proiectului în cadrul ambelor instituţii precum şi la nivel naţional; Echipă de proiect 

mixtă; Asumarea unilaterală a responsabilităţilor şi a succesului. 

 

Proiectul „Implementarea în sistem e-learning de programe de formare în domeniul 

administraţiei publice pentru sprijinirea dezvoltării societăţii informaţionale” cod SMIS 4376 

 Stadiu: Proiectul a fost finalizat în data 10 martie 2012; 

 Rezultate: 4171 aplicării - 742 de participanţi selectaţi – 453 de absolvenți; Sistem de gestiune 

şi livrare a învăţării în format combinat dezvoltat, testat şi îmbunătăţit; 147 de instituţii 

implicate; Echipamente instalate şi testate; Manuale de utilizare a modulelor și de administrare a 

platformei; 20 suporturi de instruire dezvoltate în sistem blended learning; 20 de programe de 

formare pilotate în sistem blended learning; 40 de formatori instruiţi; conţinut electronic iniţial 

îmbunătăţit;  

 Impactul proiectului arată că este nevoie de astfel de proiecte şi demonstrează relaţia de 

colaborare pe care Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici o are cu instituţiile de la nivelul 

administraţiei centrale şi locale;  

 Aplicaţie prin intermediul căreia este posibil un program de învăţare complet: instruire online în 

ritm propriu, testare online, clase virtuale, teme pentru acasă, rapoarte automate şi centralizate 

pentru instructori şi manageri privind participarea şi rezultatele cursanţilor; Reducerea costurilor 

administrative atât pentru pregătirea cursurilor cât şi pentru plata formatorilor; Armonizarea 

sistemului de formare profesională din România cu cel al altor state membre ale Uniunii 

Europene, conform politicilor educaţionale europene in vigoare. 

 Prin intermediul acestui proiect angajaţii de la nivelul administraţiei publice centrale şi locale au 

participat la pilotarea sistemului de gestiune şi livrare a învățării, sesiunile de formare conducând 

la crearea unei ”comunităţi de idei”, la un nivel ridicat de aplicabilitate al cunoştinţelor 

dobândite, printr-o abordare practică a subiectelor/exemple si prin aspecte clare legate de 

punerea în practică în instituţiile pe care le reprezentau. 

 

Proiectul „Standarde Europene în Utilizarea Tehnologiei Informaţiei în Administraţia Publică 

– Program Naţional de Certificare al Funcţionarilor Publici” cod SMIS 2773 

 Stadiu: Proiectul a fost finalizat în data de 26 februarie 2012. 

 Rezultate: 12.000 de funcţionari publici instruiţi; Rata de promovabilitate a fost de 97,77%; 

302.523 zile de instruire; proiectul a primit recunoaştere din partea Comisiei Europene prin 

postarea în luna iunie, pe prima pagină a portalului ePractice.eu, a unui material care a fost 

considerat prima opţiune de publicare; 167 traineri implicaţi; 816 grupe de cursanţi formate; 

timpul de prelucrare a informaţiilor în format electronic a scăzut cu 62 %; eficienţa s-a 

îmbunătăţit cu 89%. Performanţa în lucrul cu calculatorul s-a îmbunătăţit cu 92%; Reducerea 

perioadei necesare în procesul de raportare şi corespondenţă continuă între ANFP şi instituţiile şi 

autorităţile publice; 2 Conferinţe de promovare cu participarea presei; 5 anunţuri în presă privind 

lansarea, evoluţia şi finalizarea proiectului; 8 cereri de rambursare depuse la AM PODCA. 
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 Proiectul s-a dovedit un factor motivator pentru persoanele care au făcut parte din grupul ţintă, 

respectiv 12.000 de funcţionari publici deoarece: participanţii şi-au dezvoltat noi aptitudini iar 

abilităţile şi cunoştinţele nou dobândite au fost certificate şi recunoscute la nivel european; 

 Recunoaşterea oficială a unor aptitudini din partea celorlalţi, proiectul este o premisă pentru 

dezvoltarea e-guvernării, având la bază educarea funcţionarilor publici în acest sens, educarea lor 

pentru ca instruirea şi rezultatul ei, acumularea de cunoştinţe, să garanteze progresul economic şi 

social care poate ajuta România să recupereze decalajele faţă de celelalte ţări, cu preponderenţă 

din spaţiul european.  

 

C.3. Proiect aprobat şi în aşteptare finanţare 

 

Proiectul „Dezvoltarea unui sistem integrat şi unitar de integritate în funcţia publică” Proiect 

dezvoltat în parteneriat cu Agenţia Naţională de Integritate. ANFP este beneficiar iar ANI este 

partener 

 Rezultate preconizate: 1 analiză diagnostic privind considerarea aspectelor de etică în 

administraţia publică din România precum şi la nivelul Uniunii Europene; 2 sisteme de 

integritate definite atât pentru funcţionarii publici cât şi pentru autorităţile şi instituţiile publice 

şi publicate sub formă de broşuri tipărite în 10.000 de exemplare; 1 sistem informatizat 

specializat de gestiune a datelor privind etica şi integritatea în administraţia publică. 

 

 

 

 

În anul 2012, activitatea de gestionare a proiectelor cu finanţare externă a continuat, 

asigurându-se astfel instruirea unui număr important de funcţionari publici atât în domeniul 

managementului resurselor umane, cât şi în cel al utilizării tehnologiei informaţionale, prin 

obţinerea certificării E.C.D.L. De asemenea, a fost aplicat sistemul de formare de tip e-learning în 

domeniul administraţiei publice, ceea ce a oferit oportunitatea instruirii funcţionarilor publici, în 

cadrul unui sistem modern de instruire, caracterizat şi de reducerea costurilor administrative atât 

pentru pregătirea cursurilor cât și pentru plata formatorilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUZII 
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III.7. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII ŞI RELAŢIILOR 

INTERNAŢIONALE 
 

Direcţii de acţiune în domeniul relaţiilor internaţionale, pentru anul 2012 au fost 

următoarele: 

 

A. Dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu partenerii externi şi interni şi stabilirea de noi contacte; 

B. Dezvoltarea relaţiilor internaţionale în domeniul de activitate al ANFP cu structuri similare din 

alte ţări şi cu structuri internaţionale; 

C. Consolidarea colaborării cu partenerii externi în dezvoltarea şi implementarea de proiecte; 

D. Continuarea colaborării cu partenerii naţionali în dezvoltarea şi implementarea de proiecte. 

E. Promovarea iniţiativelor internaţionale în domeniul formării profesionale a funcţionarilor 

publici. 

 

A. Dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu partenerii externi şi interni şi stabilirea de noi contacte 

 

A.1. Pregătirea şi participarea la întâlnirile grupurilor de lucru din cadrul Reţelei Europene de 

Administraţie Publică (European Public Administration Network – EUPAN), Consiliului Europei 

(CoE) şi Comisiei Europeane. 

A.1.1. Colaborare în cadrul EUPAN: 

 Transmiterea de informaţii suplimentare privind Chestionarul pentru studiul Eficacitatea bunei 

guvernări şi eticii în administraţia centrală: evaluarea rezultatelor reformelor în contextul crizei 

financiare;  

 Participarea la prima întâlnire comună a grupului de lucru pentru Servicii Publice Inovatoare 

(IPSG) şi a Grupului de lucru pentru Resurse Umane (HGWG) din mandatul Preşedinţiei Daneze 

a UE; 
 Transmiterea a 13 răspunsuri la solicitările primite în cadrul reţelei pe diferite teme de interes: 

indemnizaţiile, primele şi sporurile primite de funcţionarii publici din România; 

confidenţialitatea comunicării dintre membrii Parlamentului României şi cetăţeni; dialogul 

social informal şi cadrul unic de competenţe – Procedură de management al resurselor umane; 

managementul petiţiilor şi reclamaţiilor administrative; statutul personalului din domeniul 

comunicaţiilor din România; reglementări în domeniul formării profesionale a funcţionarilor 

publici; impactul legii salarizării asupra acordurilor colective de muncă; finanţarea din fonduri 

europene a proiectelor derulate de universităţile din România; programul de formare specializată 

pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, 

precum şi referitoare la semnul onorific pentru funcţionarii publici; angajaţii temporari din 

administraţia publică; acordurile colective din sectorul public; rolul funcţionarilor publici de 

conducere pe timp de criză şi dezvoltarea carierei acestora - pregătirea contribuţiei ANFP pentru 

realizarea studiului privind această tematică; strategiile funcţiei publice în statele membre UE; 

regulile privind solicitarea de informaţii în reţea şi răspunsurile date de membri; timpul de lucru 

pentru funcţiile publice din România; diferenţa dintre funcţia publică şi serviciile publice, pe 

baza răspunsurilor furnizate de structurile de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici; 
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 Cooperarea cu preşedinţia cipriotă cu privire la includerea unei prezentări din partea ANFP pe 

agenda primei întâlniri a grupurilor de lucru: HGWG şi IPSG având ca temă perfecţionarea 

înalţilor funcţionari publici; 

 Analiza minutelor privind rezultatele celei de-a 57-a întâlniri a Directorilor Generali 

desfăşurată în decembrie 2011 şi a documentelor cuprinse în agendele pentru cea de-a 58 –a şi 

cea de-a 59 –a întâlnire a directorilor generali responsabili pentru administraţia publică; 

 Analiza studiilor realizate de Preşedinţia Cipriotă cu privire la rolul managerilor de top în 

administraţia publică, la care ANFP a contribuit şi diseminarea acestora; 

 Analizarea documentelor, prezentărilor şi studiilor rezultate în urma activităţii în cadrul 

grupurilor de lucru IPSG şi HRWG din timpul Preşedinţiei Cipriote a UE. 

 

A.1.2. Colaborare în cadrul CoE (Consiliul Europei) 

 Contribuţie la completarea chestionarului referitor la implementarea Recomandării Consiliului 

Europei referitoare la măsurile de combatere a discriminării pe criteriul orientării sexuale 

sau a identităţii de gen. 

 
A.1.3. Colaborare în cadrul Comitetului European pentru Dialog Social privind Administraţia 

Publică Centrală (SDC CGA) 

 Colectarea de date referitoare la diferenţa de remunerare între bărbaţi şi femei de la ANFP, 

Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale în vederea 

fundamentării participării la întâlnirea Comitetului; 

 Participare la reuniunile Comitetului din lunile februarie, iunie şi decembrie 2012, de la 

Bruxelles, Belgia; 

 Participarea la conferinţa SDC CGA, organizată la Praga, în luna octombrie şi susţinerea unei 

prezentări în cadrul workshopului cu tema Administraţiile centrale – loc de muncă atractiv - 

“Iniţiative ale ANFP pentru a atrage şi motiva angajaţii din administraţia publică“; 

 Contribuţie la realizarea studiului asupra imaginii administraţiei publice iniţiat de către SDC 

CGA pentru a răspunde la chestionarul prevăzut în cadrul studiului; 

 Elaborarea unui material de informare privind activitatea desfăşurată de către ANFP ca 

reprezentant al României în cadrul SDC CGA; 

 Traducerea Cartei valorilor pentru administraţiile publice centrale elaborată de partenerii 

sociali TUNED/EUPAE. 

 

A.1.4. Colaborare în cadrul Comisiei Europene 

 Promovarea Competiţiei pentru pasionaţii de proiecte; 

 Cooperare privind Cadrul unic de competenţe – Procedură de management resurse umane; 

 Elaborarea răspunsului pentru Direcţia Generală Resurse Umane şi Securitate cu privire la 

Strategia de învăţare formală şi informală şi la politicile din România referitoare la acceptarea 

distincţiilor / decoraţiilor / medaliilor / premiilor / remuneraţiilor sau a altor modalităţi de 

răsplată oferite funcţionarilor publici. 

 

A.1.5. Colaborarea în cadrul Parteneriatului Estic (PaE) – Panelul Reforma administraţiei publice 

– Platforma 1 Democraţie, bună guvernare şi stabilitate, conform Planului de acţiuni 2012-2014  

 Colaborare cu Serviciul European pentru Acţiuni Externe - European External Action Service 
(EEAS) privind activităţile prevăzute în planul de acţiuni; 

 Corespondenţă cu membrii panelului privind domeniul de activitate funcţia publică; 
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 Colaborare cu reprezentanţii Poloniei şi Azerbaidjanului privind coodonarea domeniului Funcţia 

Publică; 

 Organizarea seminarului internaţional „Legislaţie privind transparenţa, etica şi integritatea în 

administraţia publică” în colaborare M.A.I; 

 Participare în luna decembrie 2012 la cea de-a doua întâlnire a Panelului Reforma Administraţiei 

Publice din cadrul Platformei „Democraţie, bună guvernare şi stabilitate” a Parteneriatului 

Estic, organizată la Chişinău, Republica Moldova în cadrul căreia au fost prezentate rezultatele 

activităţilor din responsabilitatea României în anul 2012.  

 

A.1.6. Implementarea Planului de acţiuni pe anul 2012 pentru punerea în aplicare a Protocolului 

de cooperare în domeniul administraţiei publice încheiat între Guvernul României şi Guvernul 

Republicii Franceze  

 Colaborare cu M.A.I. în vederea elaborării Planului de acţiuni pentru cooperarea dintre Guvernul 

României şi Guvernul Republicii Franceze în anul 2012; 

 Organizarea unei întâlniri între conducerea ANFP şi reprezentanţii CHEMI din Franţa privind 

eventuale posibilităţi de cooperare în ceea ce priveşte formarea în sistem e-learning; 

 Organizarea vizitei de studiu pentru realizarea unui schimb de experienţă cu reprezentanţii 

CHEMI în vederea identificării modalităţilor concrete de cooperare în domeniul formării în 

sistem e-Learning şi organizarea participării la Forumul ministerial pentru E-learning organizat 

la Institutul de Formare al Poliţiei Naţionale din Franţa. 

 

A.1.7. Valorificarea afilierilor la: Centrul Regional pentru Reforma în Administraţia Publică - 

RCPAR, Reţeaua Institutelor şi Şcolilor de Administraţie Publică din Europa Centrală şi de Est –

NISPAcee, Asociaţia Internaţională a Şcolilor şi Institutelor de Administraţie – IASIA 

- Elaborarea a trei abstracte pentru participarea la cea de-a 20-a conferinţă anuală NISPAcee 

(abstracte au fost acceptate):  

 Parteneriatul public-privat: o soluţie pentru buna guvernare în administraţia publică; 

 Dezvoltarea de reţele de specialişti în administraţia publică; 

 Inovaţie prin colaborare în sectorul public. 

-Elaborarea a două abstracte pentru participarea la cea de-a 21-a conferinţă anuală NISPAcee 

(cele două abstracte au fost acceptate) 
 Inovaţie prin colaborare în sectorul public; 

 Cooperare regională în funcţia publică din România. 

 

A.1.8. Continuarea demersurilor pentru afilierea la Institutul European pentru Administraţie 

Publică – EIPA: Corespondenţă cu DGAERI cu privire la colaborarea ANFP cu EIPA la 

posibilitatea afilierii României la EIPA. 

 

A.1.9. Continuarea colaborării cu Ministerul Afacerilor Europene – Departamentul Afacerilor 

Europene – DAE în cadrul Grupului de lucru pentru Strategia Europe 2020 privind 

implementarea PNR 2011-2013 (GLSE) 

 Participarea la reuniunile GLSE; 

 Participare la Conferinţa naţională Strategia Europa 2020: priorităţi pe termen scurt şi mediu 

pentru Programul Naţional de Reformă; 

 Elaborarea rapoartelor de monitorizare a implementării PNR 2011 – 2013; 
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 Actualizarea Planului de acţiuni pentru implementarea PNR 2011-2013 din responsabilitatea 

ANFP; 

 Analiza documentaţiei primite din partea MAEur privind Raportul de ţară a Comisiei Europene 

şi transmitere răspuns în acest sens. 

 

B. Colaborare cu departamentele de specialitate din cadrul Ministerului Administraţiei şi 

Internelor  

 

B.1. Colaborarea cu Direcţia Generală Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale din cadrul 

Ministerului Administraţiei şi Internelor (DGAERI) 

 Contribuţie la modificarea strategiei de afaceri europene şi relaţii internaţionale a Ministerului 

Administraţiei şi Internelor pentru perioada 2012-2014, elaborată de DGAERI; 

 Organizarea vizitei unei delegaţii din Kazahstan – Şcoala Superioară NUR OTAN cu privire la 

o posibilă cooperare în domeniul funcţiei publice; 

 Elaborarea planului de relaţii internaţionale pentru anul 2013 al Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici; 

 Propuneri pentru proiectul de Program de cooperare 2012-2014, în cadrul celei de-a VII-a 

sesiuni a Comisiei mixte interguvernamentale România-Flandra. 

 Elaborarea şi traducerea în limba engleză a unui material cu privire la formarea profesională a 

funcţionarilor publici şi rolul ANFP în acest sens pentru a fi folosit în cadrul grupului de lucru pe 

domeniul 10 - Capacitatea instituţională şi cooperarea din Strategia Dunării de către 

reprezentantul României în acest grup, din partea DGAERI. 

 

B.2. Mecanismul de Cooperare şi Verificare (MCV) 

 Pregătirea contribuţiei ANFP şi raportări periodice privind progresele înregistrate de ANFP în 

domeniul luptei anticorupţie pentru MCV; 

 Participarea la întâlnirea organizată în cadrul misiunilor de evaluare a progreselor înregistrate în 

implementarea MCV. 

 

B.3. Strategia Naţională Anticorupţie  

 Elaborare propuneri pentru Planul sectorial de acţiune al MAI pentru implementarea Strategiei 

Naţionale Anticorupţie pe perioada 2012-2015; 

 Raportare semestrială privind indicatorii de evaluare la inventarul măsurilor preventive 

anticorupţie; 

 Raportare trimestrială privind măsurile anticorupţie; 

 Participare la întâlnirile referitoare la elaborarea Planului sectorial de acţiune al MAI pentru 

implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2012-2015. 

 

B.4. Identificarea şi stabilirea de noi parteneri 

 Organizarea întâlnirii cu un reprezentant ENA, Franţa, în vederea identificării posibilităţii de 

iniţiere a unei colaborări în domeniul formării; 

 Iniţierea unei colaborări cu Institutului Post-universitar de Studii Politice (GRIPS) din Tokio 

privind organizarea unor seminarii având ca invitaţi profesori din cadrul institutului. 

 

B.5. Colaborarea cu Universitatea Bucureşti  
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 Protocol pentru practica studenţilor, încheiat cu Universitatea Bucureşti din cadrul proiectului 

referitor la susţinerea inserţiei pe piaţa muncii a studenţilor de la profilurile economic şi 

administrativ; 

 Participare la atelierul de lucru privind conştientizarea nevoilor de pregătire practică şi susţinerea 

prezentării “Iniţiative ANFP pentru a atrage şi motiva tinerii în dezvoltarea unei cariere în 

administraţia publică“ ; 

 Coordonare activitate de practică a studenţilor. 

 
B.6. Colaborarea cu Universitatea „Nicolae Titulescu” 

 

 Participarea la întâlnirea dintre Comisia Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 

Învăţământul Superior, Universitatea „Nicolae Titulescu” şi angajatorii absolvenţilor; 

 Participări la Colocviul de administraţie „Antonie Iorgovan”; 

 Coordonare activitate de practică a studenţilor. 

 

B.7. Cooperarea cu Comisia Funcţiei Publice (CSC) din Azerbaidjan 

 

 Participare la conferinţa internaţională „Sporirea eficaciăţii şi eficienţei funcţiei publice prin 

evaluarea performanţelor”, organizată în luna octombrie 2012 şi susţinerea prezentării în cadrul 

evenimentului privind sistemul de evaluare a performanţelor funcţionarilor publici din România; 

 Organizarea unei întâlniri bilaterale dintre conducerea ANFP şi conducerea CSC cu prilejul 

conferinţei; 

 Demararea procedurii naţionale pentru începerea negocierilor în vederea semnării unui acord de 

cooperare. 

 

B.8. Dezvoltarea relaţiilor bilaterale cu Republica Moldova  

 Desfăşurarea negocierilor prin corespondenţă privind acordurile de cooperare în scopul 

colaborării în domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici cu Academia 

de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova şi Cancelaria de Stat a 

Republicii Moldova; 

 Elaborarea proiectelor de Memorandum de aprobare a semnării Acordurilor de Cooperare; 

 Semnarea acordului de cooperare cu Academia de Administrare Publică din Moldova, în aprilie 

2012 la Chişinău; 

 Definitivarea procedurii privind aprobarea acordului de cooperare cu Academia de Administrare 

Publică din Moldova pentru intrarea acestuia în vigoare şi planificarea de activităţi pentru Planul 

de acţiuni. 

 

B.9. Demersuri în vederea dezvoltării relaţiilor bilaterale cu Ucraina  

 Desfăşurarea negocierilor prin corespondenţă privind acordul de cooperare în scopul colaborării 

în domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici cu Agenţia Naţională a 

Funcţiei Publice (NAUCS) din Ucraina; 

 Elaborarea proiectului de Memorandum de aprobare a semnării Acordului de Cooperare cu 

NAUCS. 
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C. Dezvoltarea şi implementarea de proiecte în colaborare cu parteneri externi  

 

C.1. Proiectul Îmbunătăţirea dialogului social pentru funcţionarii publici în parteneriat cu 

Asociaţia Norvegiană a Autorităţilor Locale şi Regionale (KS) şi Asociaţia Municipiilor din 

România (AMR) din cadrul Programului pentru muncă decentă şi dialog tripartit” gestionat de 

către „Innovation Norway”.  

 

 Parteneriat încheiat cu KS, Asociaţia Municipiilor din România; 

 Întâlniri de lucru în vederea pregătirii propunerii de proiect; 
 Elaborare fişă de proiect şi răspunsuri de clarificări; 

 Aprobarea proiectului “Îmbunătăţirea dialogului social pentru funcţionarii publici”; 
 Întocmirea documentelor necesare semnării contractului şi implementării proiectului; 

 Participare la seminarul organizat de Innovation Norway după aprobarea proiectului; 

 Pregătire documentaţie în vederea demarării activităţilor proiectului: manual de implementare, 

caiete de sarcini şi specificaţii tehnice, invitaţii şi acorduri de parteneriat etc.  

 Organizarea vizitei de lucru în Norvegia privind domeniul funcţiei publice a delegaţiei ANFP. 

 

C.2. Colaborarea cu Centrul pentru Combaterea Crimelor şi Corupţiei din Republica Moldova 

(CCCCRM) în implementarea unui proiect în vederea consolidării capacităţii profesionale a 

personalului propriu şi colaboratorilor acestuia  

 Elaborarea proiectului de asistenţă pentru dezvoltare Suport în dezvoltarea capacităţilor de 

formare şi comunicare în domeniul anticorupţiei pentru Centrul pentru Combaterea Crimelor 

Economice şi Corupţiei din Republica Moldova (proiectul nu a primit finanţare). 

 

D. Dezvoltarea şi implementarea de proiecte în colaborare cu parteneri naţionali  

 

D.1. Colaborare cu Centrul de Resurse pentru Iniţiative Etice şi Solidare -CRIES în 

implementarea proiectului Rolul dialogului social în promovarea incluziunii sociale active 

 Participări la întâlnirile GAL Bucureşti şi contribuţie la elaborarea Planului Local de Acţiune şi 

îndeplinirea responsabilităţilor ANFP din cadrul acestui plan.  

 

D.2. Proiectul Formarea şi dezvoltarea pentru asigurarea eticii şi integrităţii în administraţia 

publică în parteneriat cu Centrul pentru Resuse Juridice  

 Proiectul a fost aprobat şi se află pe lista de aşteptare pentru finanţare. 

 

D.3. Colaborarea cu IHS România în implementarea proiectului Iniţiative olandeze pentru 

oraşe durabile  

 Protocol de colaborare încheiat cu IHS pentru colaborare în implementarea proiectului; 

 Organizarea atelierului de lucru şi a vizitei de studiu în Olanda, cu tema Planificare integrată şi 

cooperare municipală.” 

 

D.4. Programul de Cooperare Elveţiano-Român  

 Identificarea posibilităţii depunerii unei cereri de propuneri de proiecte lansată în cadrul Schemei 

de grant pentru Parteneriat, Programul de Cooperare Elveţiano-Român şi activităţi de pregatire în 

acest sens; 
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 Pregătirea schiţei de proiect; proiectul nu a fost depus întrucât partenerii nu au răspuns pozitiv 

propunerii. 

D.5. Freedom House România  

 Activităţi de pregătire a documentelor solicitate partenerilor pentru un proiect depus, în cadrul 

grantului “Prevention of and Fight Against Crime 2007-2013. Action Grants 2011. Financial 

and Economic Crime – FINEC” alături de Freedom House România şi alţi parteneri interni şi 

externi; 

 Elaborare de propuneri de parteneriat pentru Departamentul Funcţiei Publice din cadrul 

Cancelariei Primului – Ministru din Polonia, Direcţia Generală a Funcţiei Publice din cadrul 

Ministerului Trezoreriei şi Administraţiei Publice din Spania, Ministerul Justitiei şi 

Administraţiei Publice – Direcţia Sectorul Public din Slovenia şi Ministerul de Interne – 

Departamentul Funcţiei Publice din Lituania; 

 

E. Promovarea iniţiativelor internaţionale în domeniul formării profesionale a funcţionarilor 

publici  

 

E.1. Diseminarea la nivel naţional a informaţiilor privind programe de formare iniţiate de 

instituţii internaţionale  

 Promovarea cursurilor de formare şi a competiţiei Premiului pentru Sectorul Public European 

(EPSA) - ediţia 2013; 

 Promovarea programului de formare Corso-Concorso, organizat de către Şcoala Superioară de 

Administraţie Publică din Italia în vederea derulării în România a unor stagii de practică de către 

manageri publici din Italia. 

 

E.2. Reţeaua de Pregătire Reciprocă Europeană – European Reciprocal Training - ERT  

 Pregătirea materialelor pentru participarea la întâlnirea de coordonare din cadrul reţelei ERT, în 

luna februarie 2012, de la Haga, Olanda; 

 Promovarea seminariilor internaţionale organizate de către membrii reţelei - “Germania şi 

Europa” dedicat înalţilor funcţionari publici organizat de Germania prin ERT. 

 

E.3. Young Leaders Programme (YLP) 

 Organizarea unei întâlniri cu reprezentanţii Institutului Post-universitar de Studii Politice 

(GRIPS) din Tokio, în vederea promovării programului YLP; 

 Promovarea programului YLP la nivel naţional. 

 

E.4. Consolidarea relaţiilor internaţionale prin facilitarea schimbului de bune practici în 

administraţia publică  

E.4.1. Organizarea Competiţiei naţionale de bune practici din administraţia publică 

românească – ediţia a V-a  
 Elaborarea metodologiei pentru cea de-a V-a ediţie a competiţiei; 

 Stabilirea tematicilor competiţiei; 

 Dezvoltarea aplicaţiei online pentru înscrierea proiectelor în competiţie; 

 Stabilirea comitetului de evaluare şi coordonarea procesului de evaluare; 

 Elaborarea şi diseminarea ghidului de bune practici. 

 

E.4.2. Organizarea Conferinţei internaţionale „Inovaţie şi calitate în sectorul public” – ediţia a 

V-a  



 68 

 Organizarea celei de-a V-a ediţii a conferinţei internaţionale, în data de 28 iunie 2012, la Neptun 

- Olimp, judeţul Constanţa ; 

 Conceperea formularului de întregistrare a participanţilor la conferinţă; 

 Identificarea şi contactarea partenerilor în cadrul conferinţei; 

 Realizarea şi actualizarea site-ului conferinţei în limba română şi engleză; 

 Elaborarea unor articole privind conferinţa, ediţia a IV-a, 2011 şi ediţia a V –a, 2012 . 

 

Activitatea de comunicare a Agenţiei, în anul 2012, poate fi caracterizată de următoarele 

realizări: 

 Comunicate de presă, ştiri, discursuri/ punctaje 

 

Pe parcursul anului 2012 au fost transmise către mass-media un număr de 32 comunicate de presă, 

10 ştiri şi au fost elaborate 15 punctaje/ discursuri. Acestea au prezentat informaţii privind 

organizarea de evenimente (conferinţe, seminarii, mese rotunde), organizarea şi desfăşurarea 

concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din administraţia publică centrală şi locală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura nr. 32. 

 

 Implicarea în organizarea de evenimente  

 Pe parcursul anului 2012 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a organizat un număr de 

8 conferinţe de presă: 

● 3 conferinţe de presă organizate în cadrul seminariilor regionale cu tema “Carieră şi Etică în 

Funcţia Publică”; 

● 4 conferinţe de presă cu prilejul conferinţelor de lansare sau încheiere a proiectelor cu finanţare 

externă; 

● 1 conferinţă de presă organizată în cadrul Conferinţei internaţionale “Inovaţie şi calitate în 

sectorul public”, ediţia a V-a; 

● 1 întâlnire cu membrii Reţelei Comunicatorilor din administraţia publică. 

 

 Campanii de Informare şi Dezbateri Publice  

 

● a avut loc o întâlnire a reprezentanţilor ANFP cu asociaţiile profesionale, organizaţiile sindicale 

şi cu reprezentanţii structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice; 
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 lansarea Competiţiei celor mai bune practici în administraţia publică din România, ediţia a V-a, 

martie 2012; 

 participări la 4 emisiuni pentru Radio România Cultural; 

 publicarea a 2 articole în Buletinul Informare şi Documentare al MAI. 

 

 Seminarii, mese rotunde, conferinţe:  

 3 seminarii regionale cu tema “Carieră şi etică în funcţia publică” la care au participat 

aproximativ 230 de persoane din 17 judeţe: Gorj, Hunedoara, Caraş Severin, Mehedinţi, Vâlcea, 

Olt, Dolj, Sibiu, Alba, Mureş, Cluj, Harghita, Braşov, Caraş – Severin, Hunedoara, Timiş şi 

Arad; 

 Competiţia celor mai bune practici în administraţia publică din România, martie-mai 2012; 

 Conferinţa internaţională “Inovaţie şi calitate în sectorul public”, iunie 2012; 

 Seminarul internaţional „Legislaţia privind transparenţa, etica şi integritatea în administraţia 

publică” – mai 2012; 

 Gala premiilor de excelenţă în administraţia publică, octombrie 2012, eveniment organizat în 

parteneriat cu SC Oameni şi Companii; 

 Spectacolul aniversar de sfârşit de an, organizat în parteneriat cu Uniunea Naţională a Artiştilor 

din România – UNART. 

 

 Site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 

 

În scopul îmbunătăţirii comunicării externe, atât pentru informarea instituţiilor publice, cât şi a 

cetăţenilor, site-ul ANFP (www.anfp.gov.ro) a fost permanent actualizat cu informaţii recente 

privind evoluţia corpului funcţionarilor publici, noutăţi în materie legislativă privind funcţia publică 

şi funcţionarii publici şi proiecte de acte normative cu aplicabilitate în domeniul funcţiilor publice şi 

al funcţionarilor publici, conform legii privind transparenţa decizională. Acesta este prezentat într-o 

formulă accesibilă grupului-ţintă, respectiv funcţionarii publici din autorităţile şi instituţiile 

administraţiei publice centrale şi locale şi beneficiarii săi finali, cetăţenii.  

 

Site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici este monitorizat, începând din data de 

30.06.2008, prin motorul Trafic Ranking şi încadrat în categoria Instituţii Publice. 

 

Potrivit acestei monitorizări, numărul vizitatorilor unici s-a dublat în luna decembrie 2012 (27.560 

vizitatori) faţă de luna decembrie a anului 2011, când se înregistra un număr de 13.742 vizitatori.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura nr. 33. 

http://www.anfp.gov.ro/
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Figurile nr. 34 şi 35. 

 

 

 Revista presei 

Reprezintă o activitate cotidiană, cuprinzând, pe secţiuni, articole de interes, referitoare la funcţia 

publică şi funcţionarii publici. La nivelul Agenţiei s-a asigurat monitorizarea unui număr de 20 de 

publicaţii, inclusiv principalele agenţii de presă şi site-uri specializate. Pe parcursul anului 2012, 

ANFP a avut 289 de apariţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura nr. 36. 

 

 Sinteza, Monitorizarea presei şi Analiza de imagine 

La nivelul Agenţiei se realizează zilnic monitorizarea presei. Această monitorizare stă la baza 

realizării sintezelor lunare de presă şi a analizei de imagine anuale a Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici. 

 

 Buletinul informativ intern 

Buletinul informativ intern reprezintă o publicaţie lunară cu caracter informativ atât intern, fiind 

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

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

site-ului ANFP, colaborări etc. 

 

 Publicaţii şi Materiale 

- Asigurarea imaginii de brand: 
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 Elaborarea modelelor de Certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare şi formare 

 Elaborarea certificatelor de participare la seminarii regionale 

 12 diplome Conferinţa Inovaţie şi Calitate, ediţia a V-a 

 1 banner 

 2 roll-up-uri 

 9 trofee premii Conferinţa Inovaţie şi calitate, ediţia a V-a 

 12 calendare cursuri de formare ANFP. 

 

- Elaborarea materialelor de promovare: 

 20 de afişe; 

 12 buletine informative interne 

 3 pliante de prezentare ANFP. 

 

Publicaţii de specialitate: 

 Elaborarea revistei online “EU-RO Funcţionar”: concepere design, stabilire structură, 

informare personal ANFP şi colaboratori, solicitare şi centralizare materiale, elaborare articole, 

editare; 

 Ghid “Idei novatoare pentru instituţia ta”; 

 Ghidul celor mai bune practici în administraţia publică. 

 

Grafică materiale diverse: 

 Ghidul celor mai bune practici în administraţia publică; 

 Ghidul “Idei novatoare pentru instituţia ta”; 

 Machete Revista on-line “EU-RO Funcţionar”. 

 

Studii şi instrumente sociologice: 

 Chestionar privind opiniile funcţionarilor publici despre comunicarea internă în ANFP; 

 Chestionar privind dezvoltarea Reţelei Comunicatorilor din administraţia publică; 

 Studiu pilot vizând percepţia reprezentanţilor entităţilor publice locale asupra colaborării 

cu ANFP; 

 Studiu descriptiv privind opiniile funcţionarilor publici despre relaţia cu ANFP (seminarii 

regionale); 

 Instrument privind obţinerea de date prin intermediul aplicaţiei online „ANFP faţă în faţă cu 

tine!”; 

 Chestionar şi raport de evaluare a evenimentului – pentru cele 3 seminarii regionale 

”Carieră şi etică în funcţia publică„ 

 Chestionar şi raport de evaluare a evenimentului „Inovaţie şi calitate în sectorul public – 

ediţia a V-a”. 

 

Spaţii de informare 

 În vederea creşterii vizibilităţii structurii, activităţilor şi evenimentelor din cadrul Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici, au fost actualizate permanent spaţiile destinate afişajului 

cuprinzând informaţiile de interes public, date privind site-ul ANFP, 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 şi prin intermediul 

infochioşcului special amenajat în sediul ANFP; 
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 Conceperea şi amenajarea Punctului de informare situat la intrarea în instituţie, pentru 

facilitarea accesului la informaţiile referitoare la activitatea ANFP. 

 

Parteneriate 

 Semnarea protocolului de colaborare cu Asociaţia Română pentru Reciclare – RoRec; 

 Semnarea protocolului de colaborare cu SC Oameni şi Companii; 

 Semnarea protocolului de colaborare cu Uniunea Naţională a Artiştilor din România – UNART; 

 Semnarea protocolului de colaborare cu Universitatea Bucureşti; 

 Semnarea protocolului de colaborare cu Revista Română pentru Administraţia Publică Locală; 

 Semnarea protocolului de colaborare cu Holiday Olimp; 

 Prelungirea protocolului de colaborare cu Universitatea Nicolae Titulescu; 

 Prelungirea protocolului de colaborare cu SNSPA; 

 Prelungirea protocolului de colaborare cu Societatea Română de Radiodifuziune. 

 

Alte activităţi specifice: 

 

 Conceperea machetelor în vederea realizării materialelor de imagine; 

 Diseminarea diverselor materiale către autorităţile/ instituţiile publice din administraţia publică 

centrală şi locală; 

 Distribuirea zilnică a Revistei presei către conducerea ANFP; 

 Elaborarea de propuneri de îmbunătăţire a imaginii ANFP, pe baza analizei de imagine; 

 Reactualizarea bazei de date cuprinzând mass-media, ONG-uri, instituţii şi autorităţi publice; 

 Colaborarea cu celelalte direcţii ale ANFP în scopul pregătirii mapelor şi materialelor complexe 

pentru diverse acţiuni ale ANFP şi partenerilor ANFP; 

 Organizarea de evenimente de socializare pentru angajaţi cu diverse ocazii; 

 Transmiterea de informări prompte prin intermediului newsletter-ului intern; 

 Participarea la diverse competiţii organizate de către sectorul neguvernamental; 

 Realizarea de raportări săptămânale, semestriale, anuale; 

 Activităţi specifice în calitate de membru în echipa de proiect – proiect finanţat din mecanismul 

financiar norvegian; 

 Trimiterea de felicitări cu prilejul sărbătorilor, aniversărilor, onomasticilor sau altor evenimente 

speciale; 

 Gestionarea activităţii de practică a studenţilor (Universitatea Bucureşti, SNSPA, Universitatea 

Nicolae Titulescu) ; 

 Gestionarea Reţelei comunicatorilor din administraţia publică şi a Reţelei de Resurse Umane; 

 Activităţi specifice privind îndeplinirea atribuţiilor ANFP cu privire la acordarea Semnului 

Onorific “Răsplata Muncii în sectorul public” (centralizare propuneri, transmiterea documentelor 

către departamentele de specialitate în vederea verificării, transmiterea a 472 de propuneri 

către Cancelaria Ordinelor). 

Activităţi specifice de registratură:  

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

70.000 documente reprezentând adrese, fax-uri, email-uri de la instituţii publice sau cetăţeni. 

 Expedierea de aproximativ 800 de adrese de corespondenţă, felicitări precum şi invitaţii la 

evenimentele organizate de ANFP. 

 Analizarea şi stabilirea necesarului de numere de înregistrare pentru anul 2012 la 80.000 şi 

transmiterea acestuia conform solicitării către Ministerul Administraţiei şi Internelor. 

 Stabilirea celor 800 de numere necesare înregistrării documentelor clasificate. 

Gestionarea sistemului de management al documentelor: 



 73 

 Realizarea săptămânală a raportului privind documentele expirate din sistem pe fiecare direcţie, 

pentru identificarea adreselor ieşite din termen, în scopul operării în timp real a datelor în 

sistemul de management al documentelor; transmiterea acestuia spre informare preşedintelui 

ANFP şi direcţiilor din cadrul instituţiei. 

 Menţinerea unui contact permanent pe email şi telefonic cu providerul sistemului în scopul 

îmbunătăţirii sistemului electronic. 

 Luarea măsurilor necesare creării registrelor pe anul 2012 

 Realizarea de sesiuni de training pentru angajaţii instiuţiei în scopul cunoaşterii şi utilizării 

eficiente şi corecte a sistemului de management al documentelor (sesiuni de instruire la 

solicitarea personalului). 

 Acordarea de consultanţă permanentă, la solicitarea personalului. 

 Organizarea de şedinte tehnice împreună cu reprezentanţii serviciului în scopul accesului tuturor 

angajatilor la aplicaţie, mentenanţă, facilitarea accesului provider-ului sistemului la aplicaţie prin 

intermediul unui VPN, şi back-up al sistemului de management al documentelor. 

 Transmiterea de informaţii către providerul de sistem, în vederea creării de conturi şi generării de 

parole pentru personalul nou angajat. 

 

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, termenele de soluţionare pentru petiţii 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 ANFP 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.  

 Realizarea de activităţi în vederea implementării la nivelul ANFP a proiectului Centrul de 

contact, gestionat de MAI. 

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

informaţiile de interes public 

 s-a răspuns la 25 de solicitări din partea reprezentanţilor mass-media; 

 s-au soluţionat 96 de solicitări din partea cetăţenilor şi a instituţiilor/ autorităţilor publice; 

 s-a elaborat şi a transmis către MAI raportul anual privind solicitările în baza Legii 544/ 2001, pe 

anul 2011. 

 

 

 

 

În anul 2012, în ceea ce priveşte activitatea de relaţii internaţionale a Agenţiei, se constată 

continuarea demersurilor de reprezentare a instituţiei în cadrul reţelei EUPAN (European Public 

Administration Network) şi al Comitetului European pentru Dialog Social privind Administraţia 

Publică Centrală. De asemenea, au fost încheiate noi parteneriate cu Norvegia, Republica Moldova, 

Ucraina şi Azerbaidjan în vederea dezvoltării sistemului funcţiei publice. Totodată, a fost asigurată 

şi activitatea de comunicare la nivelul Agenţiei, prin formularea de comunicate de presă, implicarea 

în organizarea de evenimente, precum şi prin amenajarea unor spaţii de informare adecvate, pe site-

ul şi la sediul A.N.F.P. 

 

CONCLUZII 
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III.8. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AGENŢIA 

NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 

 Controlul administrativ de specialitate exercitat de către Agenţie este un control de legalitate al 

actelor administrative din domeniul funcţiei publice, nefiind un control axat pe raporturi de 

subordonare. Anularea actelor administrative controlate nu poate fi hotărâtă decât de instanţa de 

contencios administrativ.  

 Prin activitatea de control specializat, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 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 perioada 01.01.2012-31.12.2012 s-a concretizat prin 

efectuarea de către Corpul de control a 77 activităţi de control tematice. 

 A. În cursul anulului 2012, au fost elaborate şi aprobate 71 rapoarte de control. Precizăm că în 

8 cazuri rapoartele nu au cuprins cerinţe (recomandări, măsuri, acţiuni corective şi îndrumări de 

specialitate). În 25 de cazuri autorităţile sau instituţiile publice controlate au transmis adrese în care 

precizează că au implementat cerinţele rapoartelor de control. De asemenea, au fost elaborate şi 

transmise adrese de revenire acelor autorităţi şi instituţii publice care nu au transmis stadiul 

implementării cerinţelor rapoartelor de control şi la care termenul acordat implementării a fost 

depăşit. 

 În cazul a 26 activităţi de control efectuate la autorităţi sau instituţii publice, rapoartele de 

control transmise petenţilor au cuprins numai acele constatări, încălcări şi cerinţe rezultate în urma 

conţinutului petiţiilor sau sesizărilor primite. 

 Au fost, totodată, întocmite aproximativ 77 de adrese corespunzătoare activităţii de 

monitorizare a funcţiei publice 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 Naţionale a Funcţionarilor Publici. 

 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. 

 Pentru efectuarea celor 77 activităţi de control, au fost necesare un număr de circa 170 de zile 

de deplasare la autorităţile/instituţiile publice controlate. 

 B. Principalele obiective ale activităţii de control, au fost următoarele: 

 Verificarea documentaţiei care a stat la baza obţinerii avizului pentru funcţii publice; 

 Verificarea structurii funcţiilor publice; 

 Verificarea modului de aplicare a prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Verificarea şi îndrumarea autorităţilor şi instituţiilor publice privind modul de respectare a 

legislaţiei referitoare la numirea şi reîncadrarea funcţionarilor publici, precum şi la 

salarizarea corespunzătoare a acestora; 

 Verificarea procedurii privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor/examenelor pentru 

ocuparea funcţiilor publice vacante prin recrutare şi promovare; 

 Verificarea procedurii privind evaluarea performanţelor profesionale individuale a 

funcţionarilor publici; 
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 Verificarea 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; 

 Verificarea şi îndrumarea modului de constituire şi funcţionare a comisiilor de disciplină şi 

paritare şi a activităţii acestora; 

 Controlul privind respectarea regimului incompatibilităţilor şi al conflictului de interese; 

 Verificarea modului de respectare a principiilor şi a normelor generale de conduită a 

funcţionarilor publici; 

 Verificarea existenţei şi prevederilor acordurilor colective încheiate la nivelul autorităţilor 

sau instituţiilor publice; 

 Verificarea îndeplinirii condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru 

pensionare de către funcţionarii publici; 

 Verificarea existenţei consilierului de etică din cadrul autorităţii sau instituţiei publice; 

 Verificarea procedurii de reorganizare a autorităţilor şi instituţiilor publice; 

 Verificarea elaborării, în termen legal, al planului de ocupare a funcţiilor publice şi a planului 

de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici. 

 

C. 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; 

 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 legal; 

 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: 

 Neactualizarea organigramelor şi statelor de funcţii şi lipsa avizelor favorabile acordate de 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici privind stabilirea funcţiilor publice. 

 Minimalizarea nejustificată a importanţei dosarului profesional, şi anume: nerespectarea 

H.G. nr.432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici 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 2011; lipsa declaraţiilor de avere/interese funcţionarilor 

publici şi nerespectarea regimului juridic al incompatibilităţilor.  

 Management incoerent al funcţiilor publice cauzat de înţelegerea deficitară a noţiunii de 

funcţie publică; nerespectarea prevederilor art. 2 alin (3), lit. a) – h) din Legea nr. 188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

sensul ocupării unor posturi cu atribuţii de funcţii publică de către personal contractual. 

 Numirea unor funcţionari publici, fără respectarea dispoziţiilor legale. 

 Ocuparea unor funcţii publice de conducere prin promovare temporară cu nerespectarea 

prevederilor legale. 
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 Nerespectarea prevederilor legale (H.G. nr.1344/2007) privind organizarea şi funcţionarea 

comisiilor de disciplină. 

 Nerespectarea prevederilor legale (H.G. nr.833/2007) privind organizarea şi constituirea 

comisiilor paritare. 

 Acordarea unor drepturi băneşti fără respectarea prevederilor legale în vigoare. 

 Nerespectarea legislaţiei privind elaborarea, aprobarea şi transmiterea planului anual de ocupare 

a funcţiilor publice, pentru anul 2012. 

 Nerespectarea legislaţiei privind elaborarea, aprobarea şi transmiterea planului de perfecţionare a 

funcţionarilor publici, pentru anul 2012. 

 Nerespectarea prevederilor legale privind încetarea de drept a raporturilor de serviciu a 

funcţionarilor publici. 

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

funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare 

 Nerespectarea regimului juridic al incompatibilităţilor şi al conflictului de interese, prevăzut de 

lege.  

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

profesional. 

 Nerespectarea prevederilor legale cu privire la existenţa şi completarea registrelor speciale 

pentru înscrierea declaraţiilor de avere şi de interese.  

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

de interese.  

 Nerespectarea prevederilor legale privind reorganizarea autorităţilor şi instituţiilor publice.  

 

D. În urma activităţilor de control au fost formulate puncte de vedere, recomandări, 

îndrumări de specialitate, acţiuni corective sau măsuri, cu privire la: 

 Întreprinderea demersurilor legale în vederea emiterii avizelor favorabile acordate de Agenţia 

Naţională a Funcţionarilor Publici privind stabilirea funcţiilor publice. 

 Respectarea prevederilor legale (Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 

611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 432/2004) 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. 

 Transformarea posturilor contractuale care presupun exercitarea prerogativelor de putere 

publică. 

 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. 

 Expunere pentru iniţierea procedurilor legale pentru ocuparea posturilor vacante de 

secretar al unităţilor administrativ teritoriale precum şi alte posturi aferente funcţiilor publice de 

conducere; 

 Încetarea exercitării unor funcţii publice de conducere prin promovare temporară sau, în 

cazul refuzului expres şi nejustificat al autorităţilor /instituţilor publice de aplicare a dispoziţiilor 

legale, atacarea în contenciosul administrativ a actelor administrative de promovare în funcţiile 

publice de conducere, emise cu nerespectarea procedurilor legale; 
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 Recuperarea de către instituţia publică controlată a sumelor primite ca plată nedatorată de 

către funcţionarii publici, ca urmare a controlului Curţii de Conturi; 

 Respectarea prevederilor legale (H.G. nr.1344/2007) privind organizarea şi funcţionarea 

comisiilor de disciplină; 

 Respectarea prevederilor legale (H.G. nr.833/2007) privind organizarea şi funcţionarea 

comisiilor paritare; 

 Elaborarea, aprobarea şi transmiterea planului anual de ocupare a funcţiilor publice cu 

respectarea legislaţiei în vigoare; 

 Elaborarea, aprobarea şi transmiterea planului de perfecţionare a funcţionarilor publici cu 

respectarea legislaţiei în vigoare; 

 Respectarea prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a 

funcţionarilor publici, republicată, prin desemnarea unui funcţionar public, de regulă din 

cadrul compartimentului de resurse umane, pentru consiliere etică şi monitorizarea respectării 

normelor de conduită; 

 Iniţierea procedurilor pentru organizarea şi desfăşuarea concursurilor/examenelor pentru 

promovarea funcţionarilor publici; 

 Respectarea prevederilor legale privind reorganizarea autorităţilor/instituţiilor publice; 

 Respectarea prevederilor legale privind acordarea drepturilor salariale ale funcţionarilor 

publici; 

 Încetarea de drept a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici, în cazul în care 

aceştia îndeplinesc condiţiile legale (pensionare). 

 

D.1. Sesizări formulate către autorităţi şi instituţii publice: 

 Sesizarea Curţii de Conturi şi demararea procedurii de atacare în contenciosul administrativ a 

actelor administrative emise cu nerespectarea prevederilor legale. 

 Sesizarea Agenţiei Naţionale de Integritate cu privire la posibilele stări de incompatibilitate sau 

conflict de interese privitor la funcţionarii publici 

 Sesizarea unor autorităţi şi instituţii publice (Ministerul Justiţiei şi Ministerul Educaţiei) cu 

privire la exprimarea unui punct de vedere autorizat referitor la funcţionarii publici. 

 

 

 

 

În ceea ce priveşte activitatea de control a Agenţiei în anul 2012, se poate constata că s-a 

desfăşurat o activitate comparabilă cu anul anterior. De asemenea, se poate observa că la nivelul 

compartimentelor de resurse umane nu a fost asigurată gestionarea corespunzătoare a actelor 

cuprinse în dosarul profesional al funcţionarilor publici şi în carnetele de muncă 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. 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. 
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III.9. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL APĂRĂRII INTERESELOR AGENŢIEI ÎN FAŢA 

INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI SAU ORGANELOR JURIDSDICŢIONALE 

 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în temeiul dispoziţiilor art 22 alin.(3) din Legea 

nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare şi ale art.3 

alin. (2) din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ 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. 

De asemenea, legiuitorul a dat posibilitatea oricărei persoane care se consideră vătămată într-

un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau 

prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, să se adreseze instanţei de contencios 

administrativ competente, pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului 

legitim şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată, potrivit dispoziţiilor art.1 din Legea nr.554/2004 a 

contenciosului administrativ. 

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 se realizează potrivit 

dispoziţiilor Legii nr.554/2004 şi a Legii nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 

având legitimitate procesuală activă în ceea ce priveşte eventualele abateri referitoare la aplicarea 

legislaţiei privind funcţia publică. 

 

A. Obiectivul general al serviciului a fost reprezentat de gestionarea activităţii de 

reprezentare în instanţă. 

Obiectivele specifice sunt: 

 Elaborarea de soluţii juridice în termenele stabilite la lucrările repartizate ce se realizează prin 

activităţi de reprezentare şi formulare de propuneri cu privire la metodele de apărare a intereselor 

legale ale ANFP în faţa instanţelor judecătoreşti sau organelor jurisdicţionale; 

 Gestionarea corespunzătoare a dosarelor repartizate se realizează prin elaborarea şi transmiterea 

actelor procesuale obligatorii în termenele legale; 

 Asigurarea evidenţei eficiente a cauzelor în care instituţia este parte se realizează prin arhivarea 

alfabetică, cronologică /totalul dosarelor; 

 Creşterea performanţei profesionale pe baza formării şi a diligenţelor individuale de actualizare a 

cunoştinţelor prin formularea de propuneri pentru stabilirea tematicilor de instruire a 

personalului din cadrul serviciului, având în vedere necesităţile de instruire pentru a le permite să 

facă faţă oricărui nivel de responsabilitate. 

 

B. Raportându-ne la textele de lege invocate, la obiectivele Agenţiei stabilite la începutul anului 

2012 şi la atribuţiile instituţiei, în domeniul reprezentării în instanţă, ANFP a avut atât calitatea de 

reclamant cât şi de pârât, după cum urmează:  

 



 79 

 Totalul dosarelor în care A.N.F.P. a avut calitatea de parte, în perioada ianuarie-decembrie 

2012, este de 219, din care 70 dosare în care a avut calitatea de reclamant şi 149 dosare în care a 

avut calitatea de pârât.  

  

 Dintre acestea, un număr de 124 de dosare se află pe rol, pentru 44 dintre acestea A.N.F.P. 

având calitatea de reclamant sau intervenient, iar în 80 de dosare având calitatea de pârât sau 

intimat. 

 

 Dosarele care s-au soluţionat irevocabil sunt în număr de 95, A.N.F.P. având calitatea de 

reclamant în 26 dintre acestea, iar în 69 calitatea de pârât. 

 

 Dosarele câştigate de A.N.F.P. sunt în număr de 89, în 22 dintre acestea A.N.F.P. având 

calitatea de reclamant, iar în 67, calitatea de pârât. 

 

Numărul total de dosare pierdute este de 5, în 4 dintre acestea A.N.F.P. fiind reclamant, iar în 

celălalt având calitatea de pârât. 

 

Numărul de dosare în care s-a renunţat la judecată este de 1. 

 

C. Alte activităţi desfăşurate de Agenţie în domeniul apărării intereselor Agenţiei, în 

vederea aplicării corecte a legislaţiei funcţiei publice şi a intereselor instituţiei, în perioada mai 

sus menţionată: 

 Petiţii: 23 soluţionate 

 Notificări - 1 notificare privind recuperare debite. 

 Debite recuperate: 38.195,3 lei – recuperaţi efectiv la bugetul Agenţiei; 137.558,80 lei – 

recuperaţi prin sentinţe definitive şi irevocabile, pentru care s-au făcut demersuri în vederea 

recuperării prin executare silită. 

 

D. Realizarea obiectivelor în ceea ce priveşte activitatea privind gestionarea activităţii de 

reprezentare în instanţă prin apărarea intereselor instituţiei şi exercitarea tutelei 

administrative.  

 

Obiectivele au fost în totalitate realizate, după cum urmează: 

 

Realizarea obiectivelor 1 şi 2 rezultă din statistica mai sus expusă şi din faptul că nu a existat 

niciun dosar pierdut pe motiv că nu au fost elaborate soluţii juridice în termenele stabilite la lucrările 

repartizate, că nu a fost asigurată reprezentarea în instanţă şi nu au fost formulate propuneri cu 

privire la metodele de apărare a intereselor legale ale ANFP în faţa instanţelor judecătoreşti sau 

organelor jurisdicţionale sau ca urmare a gestionării necorespunzătoare a dosarelor repartizate şi 

neelaborarea şi transmiterea actelor procesuale obligatorii în termenele legale.  

Privitor la obiectivul 3, respectiv „Asigurarea evidenţei eficiente a cauzelor în care instituţia 

este parte se realizează prin arhivarea alfabetică, cronologică / totalul dosarelor”, se constată că la 

finalul anului 2012, acesta este în totalitate realizat, întrucât la nivelul structurii de specialitate are o 

evidenţă eficientă a cauzelor în care instituţia este parte, dosarele de instanţă fiind arhivate în 

ordine alfabetică în funcţie de numele părţilor, iar fiecare consilier juridic din cadrul serviciului 

deţine propria evidenţă a cauzelor gestionate. 
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În decursul anului 2012, în ceea ce priveşte realizarea obiectivului „Creşterea performanţei 

profesionale pe baza formării şi a diligenţelor individuale de actualizare a cunoştinţelor prin 

formularea de propuneri pentru stabilirea tematicilor de instruire a personalului din cadrul 

serviciului, având în vedere necesităţile de instruire pentru a le permite să facă faţă oricărui nivel 

de responsabilitate”, s-a constatat că deşi consilierii juridici nu au beneficiat de cursuri de 

perfecţionare în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea, prin autoperfecţionare au reuşit să 

suplinească lipsa perfecţionării în domeniu. Menţionăm că, domeniul juridic este un domeniu în 

permanentă schimbare, iar necesitatea perfecţionării este mai mult decât necesară. În acest sens, 

tematicile privind perfecţionarea trebuie să fie cât mai diversificate şi actuale, să ţină pasul cu 

schimbările de legislaţie şi cu jurisprudenţa CEDO. 

   

 

 

În anul 2012, 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. 

  

 

 

III.10. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL CONTROLULUI INTERN/MANAGERIAL 

 

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

implementare a prevederilor OMFP 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.  

În scopul eficientizării procesului de implementare a sistemului de control intern/managerial 

la nivelul Agenţiei, a fost constituit Grupul de lucru pentru monitorizarea, coordonarea şi 

îndrumarea metodologică a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control 

intern/managerial în cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici (Ordinul Preşedintelui 

A.N.F.P. nr.2937/12.08.2011). 

 

Activităţile derulate de A.N.F.P. în anul 2012 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 A.N.F.P., pe anul 2012; 

 Întocmirea şi transmiterea către Corpul de Control din cadrul Ministerului Administraţiei şi 

Internelor a situaţiei centralizatoare trimestriale/anuale privind stadiul implementării 

sistemului de control intern/managerial atât pentru Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 

cât şi pentru instituţiile din subordine; 
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 Comunicarea trimestrială şi anuală a elementelor de progres în implementarea Programului 

de dezvoltare a sistemului de control intern în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, 

elaborat în conformitate cu prevederile O.m.f.p. 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; 

 Participarea, pe tot parcursul anului, la comitetele tehnice constituite la nivelul M.A.I. în 

scopul elaborării standardelor de management/ control intern la entităţile publice şi pentru 

dezvoltarea sistemelor de control managerial. În cursul anului 2012, reprezentantul Agenţiei a 

participat la şedinţele comitetelor tehnice şi a formulat observaţii şi propuneri cu privire la 

proiectele de standarde: Accesul la resurse, Delegarea, Obiective, Funcţii sensibile, 

Managementul riscului; 

 Implementarea Procedurii generale privind managementul riscului, în cursul anului 2012. 

Procedura a fost implementată etapizat, prin completarea de către responsabilii de risc a 

Formularelor 1 – 5 ale Anexei 3 din Procedura generală anterior menţionată; 

 Implementarea, la nivelul Agenţiei, a Procedurii generale privind managementul funcţiilor 

sensibile. 

 

 

 

 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în calitate de ordonator secundar de credite, a 

continuat şi în anul 2012 implementarea sistemului de control intern/managerial. În acest sens, a 

fost asigurată planificarea activităţii de control intern/managerial, pentru anul 2012 precum şi 

monitorizarea trimestrială/anuală a stadiului implementării sistemului de control intern/managerial 

atât la nivelul Agenţiei cât şi al centrelor regionale, aflate în subordinea acesteia. 

 

 

III.11. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL REPREZENTĂRII 

 

A. Activitatea în cadrul grupurilor de lucru 

 

În anul 2012, activitatea Agenţiei în cadrul grupurilor de lucru a fost următoarea: 

 

 Agenţia a fost reprezentată în cadrul unui grup de lucru interinstituţional, respectiv Grupul 

de lucru constituit la MAEur în vederea revizuirii sistemului de salarizare a personalului 

care lucrează în structurile de gestiune a fondurilor externe nerambursabile. 
 

 Activitatea în cadrul grupurilor de lucru interdepartamentale, poate fi sintetizată, după cum 

urmează: 
Tabelul nr. 12.  

Nr. 

Crt. 

Denumire grup de lucru interdepartamental 

1. Grupul de lucru constituit în vederea armonizării dispoziţiilor H.G. nr. 553/2009 privind 

stabilirea unor măsuri cu privire la evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici cu 

dispoziţiile H.G. nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici 
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2. Grupul de lucru constituit în scopul armonizării punctelor de vedere oficiale ale 

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pe diferite speţe 

3. Grupul de lucru constituit potrivit Ordinului Preşedintelui A.N.F.P. nr.2937/12.08.2011 

pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi/sau 

dezvoltării sistemului de control intern/managerial în cadrul Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici 

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” 

5. Grup de lucru constituit în vederea elaborării Strategiei in domeniul funcţiei publice 

6. Grup de lucru constituit în vederea elaborării politicii publice pentru proiectul de lege de 

modificare şi completare a Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

7. Grup de lucru constituit în vederea modificării şi completării H.G. nr. 611/2008 privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările 

ulterioare 

8. Grup de lucru constituit în cadrul proiectului „Consolidarea performanţei Prefecţilor şi 

Subprefecţilor din România în contextul integrării în Uniunea Europeană şi al 

descentralizării administrative şi financiare” 

 

B. Activităţi de reprezentare a Agenţiei în întâlniri, evenimente, activităţi interministeriale cu 

tematică incidentă domeniului funcţiei publice, organizate atât la nivel naţional cât şi 

internaţional. 

 

În cadrul atribuţiilor generale, Agenţia a desfăşurat o serie de acţiuni (participări la şedinţe şi 

grupuri de lucru, formularea unor puncte de vedere, participarea la evenimente legate de protecţia şi 

promovarea drepturilor omului şi a altor drepturi cetăţeneşti), aceste acţiuni fiind prezentate mai jos.  

 

 Reprezentare instituţională în cadrul Secretariatului Tehnic al Comitetului Consultativ 

Tematic Administraţie şi Bună Guvernanţă; 

 Asigurarea dialogului cu structura de specialitate din cadrul Ministerului Administraţiei şi 

Internelor privitor la măsurile luate/preconizate în vederea aplicării Convenţiei privind drepturile 

persoanelor cu dizabilităţi, ratificată prin Legea nr. 221/2010; 

 Fundamentarea contribuţiei Agenţiei la chestionarele primite de la EUPAN privind rolul în 

schimbare şi, respectiv, la perfecţionarea/ dezvoltarea managerilor de top/managerilor din 

administraţia publică; 

 Analiza materialelor precum şi asigurarea participării la dezbateri în vederea semnării 

protocolului de colaborare ANFP-CNRD, destinat implementării Directivei 2006/123/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului privind serviciile în cadrul pieţei interne. 

 Analiza Raportului de evaluare privind implementarea Convenţiei Naţiunilor Unite 

împotriva corupţiei, ratificată de România prin Legea nr. 365/2004 precum şi a Rezumatului 

executiv al Raportului de evaluare privind implementarea Convenţiei Naţiunilor Unite 

împotriva corupţiei, ratificată de România prin Legea nr. 365/2004. Ulterior acesteia au fost 

transmise observaţii şi propuneri de modificare/completare a acestor documente;  
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 Asigurarea colaborării interdepartamentale în vederea actualizării propunerii de chestionar 

utilizat în cadrul studiului elaborat prin proiectul Îmbunătăţirea dialogului social pentru 

funcţionarii publici”, derulat de ANFP;  

 Analiza materialelor transmise pentru reuniunea Grupului de lucru al Consiliului UE 

„Statut – Reforma Statutului funcţionarilor UE” fiind formulat un punct de vedere cu 

privire la elementele de mandat necesare pentru elaborarea poziţiei României. 

C. 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 A.N.F.P. 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. 

D. Asigurarea raportării săptămânale a activităţii  

La nivelul Agenţiei, se realizează săptămânal activitatea de centralizare a rapoartelor de 

activitate. Acest document reflectă realizările săptămânii în curs, dificultăţile întâmpinate în 

realizarea obiectivelor şi activităţilor specifice, precum şi activităţile previzionate pentru săptămâna 

următoare. 

E. Asigurarea secretariatului Comisiei de disciplină constituită la nivelul Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici precum şi cel al Comisiei de disciplină a înalţilor funcţionari publici 

În realizarea acestei activităţi, la nivelul Agenţiei, au fost întreprinse toate demersurile procedurale 

necesare organizării şi derulării şedinţelor comisiei de disciplină la nivelul instituţiei publice precum 

şi al comisiei de disciplină pentru înalţii funcţionari publici. 

 

  

 

 

În ceea ce priveşte activitatea de reprezentare, Agenţia a asigurat, prin personalul propriu, 

expertiza tehnică necesară fundamentării unor decizii la nivel naţional/internaţional cu privire la 

domeniul dialogului social, al bunei guvernări, al reformei statutului funcţionarilor europeni, 

precum şi cu privire la lupta anticorupţie. Pe plan intern, instituţional, reprezentanţii Agenţiei au 

asigurat suportul tehnic şi organizatoric al activităţilor implicate de gestionarea problematicii 

sistemului de control intern/managerial, al fundamentării unor puncte de vedere unitare pe diferitele 

tipuri de speţe şi al elaborării propunerii de proiect de strategie a funcţiei publice. Şi în anul 2012, 

activitatea de reprezentare a Agenţiei în cadrul comisiilor de concurs şi a comisiilor de soluţionare 

a contestaţiilor a deţinut o pondere semnificativă în ansamblul activităţilor specifice curente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUZII 
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IV. SUPORTUL TEHNIC AL ACTIVITĂŢII AGENŢIEI 

NAŢIONALE A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 
 

IV.1. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI 

 

În cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, sub aspectul evoluţiei tehnologiei 

informaţiei pot fi subliniate următoarele aspecte:  
 

A. În vederea realizării unui sistem unitar din punct de vedere IT&C şi pentru asigurarea 

securităţii acestuia, au fost derulate următoarele activităţi: 

 Cablare structurală şi modernizare reţea de date din cadrul camerei serverelor; 

 Modernizarea infrastructurii reţelei de date din cadrul ANFP şi îmbunătăţirea securităţii acesteia; 

 Realizarea şi gestionarea backup-urilor sistemelor informatice şi a datelor de interes major în 

vederea asigurării continuităţii activităţii; 

 Participarea la grupurile de lucru în cadrul Componentei de Securitate pentru Tehnologia 

Informaţiei şi Comunicaţiilor. Au fost elaborate Procedurile Operaţionale de Securitate 

specifice sistemelor informatice ce vehiculează informaţii clasificate; 

 Participare la elaborarea procedurii specifice organizării probelor suplimentare de evaluare a 

cunoştinţelor în domeniul tehnologiei informaţiei. 

 

B. Implementarea de soluţii software care să sprijine activitatea Agenţiei 

 

B.1. Extinderea funcţionalităţilor Sistemului Integrat pentru Gestionarea Funcţionarilor Publici 

şi a Funcţiei Publice: 

 Analiza, proiectarea si dezvoltarea modulului de generare şi gestiune a cazierelor administrative; 

 Dezvoltarea de noi facilităţi în cadrul modulului de gestiune a concursurilor; 

 Implementare semnătură electronică prin modulul „Transmitere documente” care facilitează 

transmiterea documentelor semnate electronic de la ANFP către instituţiile publice. 

 

B.2. Extinderea funcţionalităţilor Portalului de management al Funcţionarilor Publici şi a 

Funcţiei Publice (https://www.anfp.gov.ro): 

 Concepţie, dezvoltare şi implementare a modulului de gestiune a concursurilor; 

 Implementare semnătură electronică prin modulul „Ghişeu electronic” care facilitează 

transmiterea documentelor semnate electronic de la ANFP către instituţiile publice; 

 Acordarea de asistenţă şi consultanţă de specialitate instituţiilor publice cu referire la utilizarea 

semnăturii electronice şi a Portalului de management al Funcţionarilor Publici şi a Funcţiei 

Publice; 

 Dezvoltarea design-ului pentru website-ul ANFP; 

 Administrare Website "Competiţia celor mai bune practici din administraţia publica din 

România" ediţia a V-a 2012; 

 Realizare website "Conferinţa Inovaţie şi Calitate în Sectorul Public"; 

 Implementarea unui nou server de email pentru laboratoarele informatice ale ANFP; 

 Elaborarea de specificaţii tehnice 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”. 
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C. Alte activităţi derulate în domeniul tehnologiei informaţiei: 

 

 Sprijinirea personalului în implementarea semnăturii electronice în activitatea direcţiei.  

 Organizarea, în parteneriat cu un centru acreditat Microsoft, de programe de instruire în 

domeniul informaticii. 

 Organizarea sesiunilor de instruire a personalului propriu în vederea utilizării aplicaţiilor 

dezvoltate de specialiştii proprii; 

 Autoinstruirea şi instruirea internă a personalului în domeniul de activitate corespunzător; 

 Participarea personalului în cadrul comisiilor de concurs, conform planificării realizate la nivelul 

ANFP; 

 Participarea în calitate de expert IT în cadrul probelor suplimentare ale concursurilor, conform 

planificării realizate la nivelul ANFP; 

 Participarea la grupuri de lucru în vederea realizării de specificaţii tehnice pentru achiziţia de 

echipamente IT&C; Avizarea specificaţiilor tehnice pentru centrele regionale; 

 Participarea angajaţilor din cadrul serviciului la programe de instruire; 

 Realizarea necesarului anual de materiale şi investiţii pentru Serviciul Tehnologia Informaţiei; 

 Urmărirea contractelor de service şi mentenanţă în domeniul IT&C; 

 Acordarea de suport tehnic de specialitate peronalului ANFP (număr solicitări de asistenţă 

tehnică înregistrate în sistemul electronic:760 solicitări). 

 
D. Propuneri pentru anul 2013: 

 Realizarea şi dezvoltarea unui DataCenter modern; 

 Extinderea funcţionalităţilor Sistemului Integrat pentru Gestionarea Funcţionarilor Publici şi 

a Funcţiei Publice; 

 Implementarea unui sistem informatic de arhivare electronică; 

 Concepere, dezvoltate şi implementare modul de raportare a salarizării funcţionarilor publici în 

cadrul Sistemului Integrat pentru Gestionarea Funcţionarilor Publici şi a Funcţiei Publice; 

 Dezvoltarea în cadrul portalului a unui modul de gestiune a concursurilor; 

 Participarea personalului din cadrul serviciului la cursuri de perfecţionare în domeniul IT&C; 

 Implementarea de sisteme de monitorizare activă a reţelei; 

 Virtualizarea serverelor critice în vederea asigurării securităţii acestora şi eficientizarea utilizării 

resurselor hardware; 

 Realizarea unei reţele securizate de tip VPN şi dezvoltarea unui centru de backup la distanţă în 

vederea asigurării continuităţii activităţii Agenţiei. 

 

 

 

 

Astfel, în anul 2012, putem concluziona că în vederea realizării unui sistem unitar din punct de 

vedere al tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, la nivelul Agenţiei au fost elaborate Procedurile 

Operaţionale de Securitate specifice sistemelor informatice ce vehiculează informaţii clasificate. În 

ceea ce priveşte activitatea de implementare a soluţiilor software, care să sprijine activitatea 

Agenţiei, accentul a fost pus pe extinderea funcţionalităţilor Sistemului Integrat pentru Gestionarea 

Funcţionarilor Publici şi a Funcţiei Publice cât şi pe extinderea funcţionalităţilor Portalului de 

management al Funcţionarilor Publici şi a Funcţiei Publice (https://www.anfp.gov.ro). De 

CONCLUZII 
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asemenea, în contextul implementării semnăturii electronice la nivelul Agenţiei, reprezentanţii 

serviciului au acordat sprijin personalului în implementarea acestui tip de semnătură. 

 

IV.2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL ECONOMIC, RESURSE UMANE, 

ADMINISTRATIV, ACHIZIŢII ŞI PROTOCOL 

 

A. Activităţile financiar - contabile desfăşurate de A.N.F.P. în anul 2012 au avut ca sursă de 

finanţare alocaţiile bugetare din capitolul 51.01 „Autorităţi executive şi acţiuni externe”. 

Angajamentele legale s-au încadrat în creditele bugetare aprobate, în sumă totală de 30.707.100 lei, 

repartizate astfel : 
 Tabelul nr. 13. 

 

 Cheltuieli de personal                    8.348.100 lei 

 Cheltuieli materiale                     2.494.000 lei 

 Proiecte cu finanţare din fonduri externe   19.195.000 lei 

 Alte cheltuieli-burse                         670.000 lei 

 

La sfârşitul trimestrului al IV-lea al anului 2012, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a 

înregistrat plăţi nete de casă în valoare totală de 24.204.076 lei, după cum urmează: 
Tabelul nr. 14. 

-lei-  

Denumire 

Indicator 

Cod Credite bugetare 

aprobate 

Plăţi efectuate 

Cheltuieli totale 51.01 30.707.100 24.204.076 

Cheltuieli curente 51.01.01 30.707.100 24.204.076 

Cheltuieli de personal 51.01.10 8.348.100 8.303.902 

Cheltuieli materiale 51.01.20 2.494.000 2.477.560 

Proiecte cu finanţare externă 

nerambursabilă 

51.01.56 19.195.000 12.813.360 

Alte cheltuieli-burse 51.01.59 670.000 609.254 

 

În perioada 01.01-31.12.2012 ANFP a încasat şi virat la Bugetul de Stat venituri în sumă totală 

de 637.216 lei, din care : 

 venituri încasate de la parteneri pentru cursurile de scurtă durată = 177.016 lei 

 venituri încasate în cadrul programului de formare specializată destinat înalţilor funcţionari 

publici = 460.200 lei 

Cheltuielile cu plata formatorilor din cadrul programului de formare specializată destinat 

înalţilor funcţionari publici  = 161.840 lei 

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 .2012 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, operaţiunile economico-

financiare, privind exerciţiul bugetar încheiat, fiind consemnate în documente legale şi contabilizate 
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corect. Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei s-a efectuat cu respectarea 

prevederilor Legii nr. 500/11.07.2002 privind finanţele publice, precum şi a Ordinului ministrului 

finanţelor publice nr. 1.792/24.12.2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 

cheltuielilor bugetare . 

 

TABEL 

privind execuţia bugetară la 31.12.2012 a centrelor regionale de formare continuă 

-lei- Tabelul nr. 15. 

Nr. 

Crt Centru Cheltuieli  Cheltuieli Cheltuieli  Total Venituri 

  

 

Personal 

 

Bunuri şi 

Servicii 

 

Fonduri 

externe 

nerambursabile 

 

Cheltuieli 

 

Virate la 

bugetul statului 

la 31.12.2012 

0 1 3 4 5 6 7 

1 Bucureşti 367.251,00 207.732,00 2.956.168,00 3.531.151,00 14.484,00 

2 Călăraşi 33.613,00 13.000,00 39.910,00 86.523,00 2.450,00 

3 Constanţa 18.841,00 9.500,00 36.558,00 64.899,00 563,00 

4 Cluj Napoca 308.895,00 69.211,00 43.631,00 421.737,00 55.384,00 

5 Craiova 47.003,00 9.500,00 1.718,00 58.221,00 600,00 

6 Iaşi 157.011,00 29.000,00 60.800,00 246.811,00 17.647,00 

7 Sibiu 44.258,00 8.000,00 21.621,00 73.879,00 9.611,00 

8 Timişoara 280.755,00 125.500,00 180.023,00 586.278,00 106.199,00 

 TOTAL 1.257.627,00 471.443,00 3.340.429,00 5.069.499,00 206.938,00 

 

În vederea realizării managementului funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici pentru 

personalul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi a gestiunii personalului (în cazul 

personalului contractual), s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

 întocmirea statelor de funcţii; 

 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 reîncadrarea şi salarizarea personalului; 

 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 dosarele profesionale şi personale ale salariaţilor; 

 întocmirea de situaţii/raportări către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi către Institutul 

Naţional de Statistică; 

 actualizarea bazei de date.  

 

În ceea ce priveşte recrutarea şi promovarea funcţionarilor publici din cadrul Agenţiei, s-au 

asigurat următoarele activităţi: 
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 gestionarea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante 

 gestionarea organizării concursurilor pentru promovarea în grad profesional a funcţionarilor 

publici 

 gestionarea organizării concursurilor pentru promovarea în funcţie de conducere. 

 

Alte activităţi cu caracter permanent: 

 întocmirea contractelor individuale de muncă şi a actelor adiţionale la contractele individuale 

de muncă; 

 asigurarea implementării prevederilor legale privind declaraţiile de interese şi declaraţiilor de 

avere pentru persoanele care au obligaţia depunerii acestora; 

 eliberarea de adeverinţe 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; 

 ţinerea evidenţei efectuării concediilor de odihnă, a concediilor pentru incapacitate temporară 

de muncă, a altor concedii, etc; 

 participarea la acţiunile dispuse de conducere (cursuri, instructaje, etc.);  

 iniţierea demersurilor în vederea obţinerii legitimaţiilor de serviciu de la MAI; 

 participarea în comisiile de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor; 

 întocmirea/actualizarea procedurilor specifice; 

 participarea la lucrările grupurilor de lucru. 

 

B. În ceea ce priveşte gestionarea activităţii de achiziţii publice, protocol şi administrativ a 

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în decursul anului 2012, la nivelul departamentului de 

specialitate s-a asigurat rezolvarea aspectelor aferente activităţii de protocol şi tehnico- 

administrative.  

Referitor la reabilitarea Hotelului „Maramureş” situat în staţiunea Neptun - Olimp, judeţul 

Constanţa, Agenţia a propus iniţierea unui proiect de parteneriat public- privat, dar acesta nu 

s-a materializat întrucât a fost condiţionat atât de aprobări prealabile, cât şi de disponibilitatea 

alocării unor resurse financiare bugetare în acest sens. 

În ceea ce priveşte activitatea de achiziţii publice, obiectivul principal pentru anul 2012 a fost 

realizarea achiziţiilor stabilite prin Programul anual al achiziţiilor publice şi necesare pentru 

îndeplinirea obiectivelor generale ale Agenţiei. Pe parcursul întregului proces al achiziţiilor publice 

s-a avut în vedere respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal, al recunoaşterii 

reciproce, al transparenţei, proporţionalităţii, eficienţei utilizării fondurilor publice şi al asumării 

răspunderii. Pentru organizarea cât mai eficientă a activităţii în domeniul achiziţiilor au fost 

întocmite proceduri de lucru, identificându-se măsurile necesare pentru limitarea riscurilor şi 

adaptarea permanentă la modificările legislative din domeniu. 

 

Pentru atingerea acestor obiective, au fost realizate următoarele activităţi:  

 realizarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2012 în conformitate cu 

legislaţia în vigoare şi modificarea, respectiv adaptarea lui la necesităţile obiective ale A.N.F.P., 

pe parcursul întregului an. La realizarea planului 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 ANRMAP. 
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 În anul 2012, în vederea încadrării în procentul de 40% achiziţii realizate prin mijloace 

electronice, la nivelul Agenţiei s-au realizat 562 cumpărari directe de produse şi 8 achiziţii de 

servicii în sistem electronic prin catalogul SEAP în valoare totală de 449.681,98 lei, din care 

236.688,33 lei din fonduri nerambursabile.  
   

De asemenea, pentru asigurarea funcţionalităţii tehnice şi administrative a Agenţiei, prin 

achiziţie directă au fost încheiate un număr de 12 contracte de prestări servicii printre care 

amintim: 

 Servicii de gestionare electronică a documentelor – S.C. SOBIS SOLUTIONS SRL 

 Servicii Responsabil R.S.V.T.I.- S.C. TEHNICCONTROL S.R.L. 

 Activitate informatică –contabilitate - S.C.C.T.C.E.S.A. 

 Servicii Sănătate şi Securitate în Muncă şi PSI -S.C.EVARIS CONSULTING S.R.L. 

 Servicii pentru întreţinere şi reparaţii fotocopiatoate – S.C. AIR MASTER SRL 

 Actualizare program informatic legislativ Lege 4 – SC INDACO SYSTEMS SRL 

 Abonament –MONITORUL OFICIAL RA 

 Abonament ziarul BURSA – SC META RING SRL 

 Servicii de furnizare apă potabilă- SC LA FANTANA S.A. 

 Servicii de asistenţă Standard pentru server de mail - SC BITDEFENDER SRL 

 Servicii de publicitate – SC INDICATIV MEDIA SRL 

 Servicii de semnătură digitală- SC CERTSINGN SA. 

 

La nivelul Agenţiei au fost încheiate, în conformitate cu Acordurile cadru încheiate de către 

Ministerul Administraţiei şi Internelor, contractele subsecvente pentru: 

 telefonia fixă cu Romtelecom SA -pentru 24 linii telefonice principale,  

 telefonia mobilă cu S.C. ORANGE ROMANIA S.A,  

 certificatele de semnătură digitală cu S.C. CERTSING S.A.  
Totodată, prin aplicarea unei proceduri interne de achiziţie aprobată de conducerea instituţiei, a 

fost atribuit contractul pentru servicii de pază către SC Regent Security Prahova S.R.L. 

Cu fonduri din bugetul de stat au mai fost realizate următoarele proceduri de achiziţie: Cerere de 

oferte online pentru încheierea contractului de furnizare de bonuri valorice pentru combustibil cu 

S.C.Rompetrol Downstream S.R.L. 
 

B.1. Referitor la fondurile externe nerambursabile, au fost realizate următoarele proceduri de 

achiziţie: 

 

B.1.1. În cadrul proiectului „Standarde Europene în utilizarea Tehnologiei Informaţiei în 

Administraţia Publică - Program Naţional de Certificare a Funcţionarilor Publici ” cod SMIS 

2773, au fost derulate următoarele proceduri de achiziţie: 

 Achiziţie directă servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel – conferinţa de 

închidere a proiectului - Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL; 

 Achiziţe directă - catalog SEAP – materiale consumabile necesare implementării 

activitaţilor proiectului. 

 

B.1.2. În cadrul proiectului „Implementarea în sistem e-learning de programe de formare în 

domeniul administraţiei publice pentru sprijinirea dezvoltării societăţii informaţionale” COD 

SMIS 4376, au fost realizate următoarele proceduri de achiziţii: 

 Cerere de oferte online – servicii de audit informatic – SC COGNOS BUSINESS 

CONSULTING SRL 
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 Achiziţie directă - servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel – Conferinţa de 

închidere a proiectului - Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL 

 Achiziţie directă – panou informativ – panou cu mesaje permanente - SC BENNETT 

Advertising SRL. 

 

B.1.3. În cadrul proiectului „Creşterea capacităţii funcţionarilor publici din Ministerul Apărării 

Naţionale şi Agenţiei Naţionale Funcţionarilor Publici de a gestiona procesele de management 

strategic instituţional şi de proiect, în contextul dezvoltării şi întăririi rolului funcţiei publice”, cod 

SMIS 22857 au fost realizate următoarele proceduri de achiziţii: 

 Cerere de oferte online - servicii tipografice şi conexe pentru realizarea documentelor 

rezultate ale activităţii de formare - SC TROPEVM SRL; 

 Cerere de oferte online – servicii de audit financiar- S.C.AGENŢIA DE AUDIT 

FINANCIAR AFIL SRL; 

 Achiziţie directă - Servicii de promovare - publicarea unui comunicat de presa – Editura 

Evenimentul şi Capital SRL; 

 Achiziţie directă - Servicii de promovare- publicarea unui anunţ – SC MEDIA POINT 

MARKETING SERVICES SRL; 

 Achiziţie directă - servicii de evenimente – conferinţa de închidere a proiectului – SC 

MIRALEX SRL; 

 Achiziţe directă catalog SEAP – materiale consumabile necesare implementării activităţilor 

proiectului. 

 

B.1.4. 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: 

 Cerere de oferte – furnizare de echipamente de calcul, periferice şi de birotică- SC AS 

Computer Bucuresti SRL; 

 Cerere de oferte online – servicii tipografice şi conexe pentru realizarea materialelor 

promoţionale în cadrul proiectului – SC MEDIA CONSULTANŢĂ INTERNATIONAL 

SRL; 

 Cerere de oferte online – servicii de audit informatic-  SC DAM FISCALITY SRL; 

 Achiziţie directă- Servicii de baze de date – SC ASK 4IT SRL; 

 Achiziţie directă - servicii de promovare- publicare anunţ – Editura Evenimentul Zilei şi 

Capital SRL; 

 Achiziţie directă- servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel – conferinţa de 

deschidere a proiectului – Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL; 

 Achiziţie directă – mobilier - S.C.SAB&Co BUSINESS SOLUTIONS S.R.L; 

 Procedura internă – servicii Anexa 2B pe 5 loturi- servicii de organizare programe de 

formare- SC PERFECT TOUR SRL; 

 Achiziţe directă catalog SEAP – materiale consumabile necesare implementarii activităţilor 

proiectului; 

 Licitaţie deschisă - în desfăşurare pentru servicii de asistenţă tehnică/consultanţă în 

elaborare ghiduri, analize, organizare vizite de studiu- evaluare oferte depuse. 
 

B.1.5. 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: 
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 Procedura internă – servicii Anexa 2B – servicii de consultanţă şi formare – Asocierea SC 

AGRAFICS COMMUNICATION SRL şi SC ARCHIDATA MILANO SRL; 

 Achiziţie directă - servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel – conferinţa de 

deschidere a proiectului – SC GRAND PLAZA HOTEL; 

 Achiziţie directă -Servicii de internet – SC ORANGE ROMANIA SA; 

 Cerere de oferte online - servicii tipografice şi conexe pentru realizarea materialelor 

promoţionale – SC TROPEVM SRL; 

 Achiziţie directă - servicii de promovare – publicare anunţuri – SC INDICATIV MEDIA 

SRL; 
 Achiziţie directă – mobilier - S.C.SAB&Co BUSINESS SOLUTIONS S.R.L; 

 Achiziţie directă - de echipamente de calcul şi echipamente periferice de calcul - 

S.C.SAB&Co BUSINESS SOLUTIONS S.R.L; 
 Achiziţe directă catalog SEAP – materiale consumabile necesare implementării activitaţilor 

proiectului; 

 Achiziţie directă - servicii de audit financiar – semnare contract - SC DAM FISCALITY 

SRL. 
 

B.1.6. 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: 

 Cerere de oferte online – în desfăşurare – pentru serviciile tipografice şi conexe pentru 

realizarea materialelor promoţionale în cadrul proiectului; 

 Achiziţie directă- servicii de promovare – publicare anunţuri – S.C. INDICATIV MEDIA 

SRL şi revista RES PUBLICA; 
 Achiziţe directă catalog SEAP – materiale consumabile necesare implementării activităţilor 

proiectului. 

 

 

 

 

În concluzie, se constată că în anul 2012, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a asigurat 

veniturile necesare finanţării activităţilor proprii, precum şi cele necesare cofinanţării proiectelor 

cu finanţare externă, derulate la nivelul instituţiei. Sub aspectul gestionării resurselor umane, au 

fost îndeplinite activităţile curente prevăzute de actele normative în vigoare. Componenta de 

achiziţii publice a fost deosebit de importantă, deoarece gestionarea acesteia a fost direct corelată 

cu obligaţiile de a achiziţiona diverse produse şi servicii, în cadrul proiectelor cu finanţare externă, 

gestionate de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUZII 
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IV.3. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL AUDITULUI PUBLIC INTERN 

 

Activitatea de audit public intern a Agenţiei în anul 2012 s-a desfăşurat în baza planului de 

audit al ANFP rectificat, aprobat de Preşedintele ANFP, având ca fundamentare analiza riscurilor, 

conform referatului de justificare.  

La selectarea misiunilor de audit cuprinse în Planul multianual de audit public intern 

pentru perioada 2010 – 2012 şi Planul de audit public intern pentru anul 2012, s-a avut în 

vedere: 

 activităţile auditabile identificate la nivelul ANFP; 

 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 M.A.I, aprobate prin Ordinul nr.555/2003. Planul multianual şi cel anual de 

audit public intern au fost elaborate ţinând cont de inventarul activităţilor auditabile din 

cadrul ANFP. 

Misiunile de audit cuprinse în plan au avut ca scop auditarea următoarelor domenii: 

 sistemul de avizare a promovărilor temporare şi a detaşărilor pe funcţii publice de conducere; 

 activitatea de gestionare a bazei de date – evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor 

publici; 

 sistemul bugetar; 

 activitatea de stabilire şi plată a drepturilor de natură pecuniară pentru personalul Agenţiei. 

În perioada 29.10.2012-10.12.2012, auditorul intern a fost implicat, în baza Ordinului de 

Serviciu nr.1660568/25.10.2012 al Preşedintelui ANFP, într-o misiune de audit public intern cu 

caracter excepţional (ad-hoc), efectuată cu privire la activitatea financiar – contabilă.  

Din cele 4 misiuni prevăzute în Planul anual de audit public intern pentru anul 2012, a fost 

finalizată o misiune de audit, dat fiind faptul că funcţionarii publici titulari ai postului şi-au 

suspendat raporturile de serviciu, ceea ce corespunde unui grad de îndeplinire a planului de audit pe 

anul 2012 de 25%. În luna noiembrie 2012 au fost aprobate Planul multianual de audit public 

intern pentru perioada 2013 – 2015 şi Planul de audit intern pe anul 2013 al ANFP. 

Pentru asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii activităţii de audit public intern, pentru perioada în 

care compartimentul a fost funcţional, respectiv de la data de 15 octombrie 2012, când postul de 

auditor a fost ocupat prin transfer în interesul serviciului, s-a procedat la prioritizarea misiunilor de 

audit în funcţie de nivelul de risc al activităţilor auditabile precum şi la identificarea soluţiilor optime 

de natura să contribuie la eficientizarea activităţii, observarea atentă a sistemului managerial general 

la nivelul instituţiei, cu preîntâmpinarea posibilelor disfuncţionalităţi bazate pe analiza riscurilor. 

 

 

 

În ceea ce priveşte activitatea de audit public, rezultă că au fost definitivate două misiuni în 

cadrul Agenţiei şi a fost elaborată planificarea activităţilor pentru anul 2013. Lipsa personalului 

necesar a reprezentat o dificultate obiectivă în derularea unor misiuni de audit planificate sau ad-

hoc. 

 

 
 

CONCLUZII 
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V. CONCLUZII PRIVIND ACTIVITATEA AGENŢIEI ÎN ANUL 2012 

 
Prezentul raport reflectă activitatea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în anul 2012, 

principalele rezultate putând fi sintetizate, astfel: 

■ în ceea ce priveşte reglementarea funcţiei publice, s-a constatat accentul pus pe elaborarea 

legislaţiei secundare şi terţiare specifice domeniului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici. 

Paşi importanţi au fost realizaţi şi în ceea ce priveşte modificarea legislaţiei primare (Legea nr. 

7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările 

ulterioare), în sensul că, în anul 2012, a fost continuat procesul de promovare şi finalizare a 

propunerii de politică publică „Dezvoltarea standardelor etice în administraţia publică”; 

■ referitor la gestiunea funcţiei publice şi a funcţionarilor publici, pot fi menţionate ca activităţi 

de impact introducerea sistemului de semnătură electronică electronică, ceea ce reprezintă un 

prim pas pentru eficientizarea comunicării interinstituţionale dintre Agenţie şi autorităţile şi 

instituţiile publice, reprezentând totodată şi un element concret al debirocratizării funcţiei 

publice. A fost asigurată actualizarea 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 2012, 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 şi de etică, în 

funcţia publică; 

■ în ceea ce priveşte activitatea Agenţiei în domeniul relaţiilor internaţionale, Agenţia a dezvoltat 

noi parteneriate cu Ucraina, Azerbaidjian şi Norvegia, în ceea ce priveşte intensificarea 

schimburilor de bune practici în domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici. În anul 

2012 a fost organizată a V-a ediţie a Conferinţei „Inovaţie şi calitate în sectorul public”. 

■ referitor la activitatea de control realizată de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 

anul 2012, este de menţionat că s-a desfăşurat o activitate comparabilă cu anul anterior, în sensul 

că, la nivelul instituţiilor publice, compartimentele de resurse umane nu au asigurat, în toate 

cazurile, o gestionare corespunzătoare a actelor cuprinse în dosarul profesional al funcţionarilor 

publici. 

■ sub aspectul activităţii de formare şi perfecţionare profesională a funcţionarilor publici, în anul 

2012, 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 2012, s-a constatat o 

creştere a ponderii dosarelor ce au ca obiect plata daunelor morale şi materiale, cerute în sume 

considerabile de către reclamanţi. 
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VI. PERSPECTIVE ALE ACTIVITĂŢII AGENŢIEI ÎN ANUL 2013 

 
În anul 2013, Agenţia şi-a propus realizarea următoarelor activităţi: 

 

■ Actualizarea şi modificarea cadrului strategic şi normativ în domeniul funcţiei publice şi 

al funcţionarilor publici, din perspectiva Programului de Guvernare 2013 – 2016, 

astfel:  
 elaborarea proiectului de Strategie privind funcţia publică pentru perioada 2013 – 2020; 

 elaborarea propunerii de politică publică necesară elaborării proiectului de lege de 

modificare şi completare a Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 elaborarea proiectului de lege de modificare şi completare a Legii nr. 188/1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 finalizarea propunerii de politică publică necesară elaborării proiectului de lege de 

modificare şi completare a Legii nr. 7/2004, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 elaborarea proiectului de lege de modificare şi completare a Legii nr. 7/2004, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 elaborarea propunerilor de modificare a cadrului normativ şi procedural în vederea 

asigurării creşterii gradului de descentralizare a procedurilor de organizare a 

concursurilor şi examenelor pentru recrutarea sau dezvoltarea carierei funcţionarilor 

publici. 

■ 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 2013, 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.  

■ 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. În cadrul proiectelor cu finanţare externă, Agenţia va continua să 

promoveze formarea continuă în sistem de tip e-learning a funcţionarilor publici precum şi să 

dezvolte strategia privind formarea continuă a prefecţilor şi subprefecţilor din România. 

■ Îmbunătăţirea capacităţii de monitorizare şi coordonare a implementării normelor de 

conduită a funcţionarilor publici la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice. 

■ 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 ANFP 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. 


