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Listă Abrevieri 

AM PODCA Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii 

Administrative” 

ANFP Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 

ANI Agenţia Naţională de Integritate 

ANRMAP Agenţia Naţională de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice 

AOD Asistenţă Oficială pentru Dezvoltare 

ASE Academia de Studii Economice 

CIPS/ISEC Criminalitatea Financiară şi Economică/Prevenirea şi combaterea criminalităţii 

CJUE Curtea de Justiţie a Uniunii Europene 

CNCISCAP Comitetul Naţional pentru Coordonarea Implementării Strategiei pentru Consolidarea 

Administraţiei Publice 2014-2020 

CRJ Centrul de Resurse Juridice 

DISPA Reţeaua Directorilor Institutelor și Școlilor de Administraţie Publică 

ENA Şcoala Naţională de Administraţie din Franţa 

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

EPSO Oficiul European pentru Selecţia Personalului 

EUPAN European Union Public Administration Network (Reţeaua Administraţiilor Publice Europene) 

ERT Reţeaua Europeană de Pregătire Reciprocă 

FEDR Fondul European de Dezvoltare Regională 

FSE Fondul Social European 

IASIA Asociaţia Internaţională a Şcolilor şi a Institutelor din Administraţie 

IT&C Tehnologia Informaţiilor şi Comunicaţiilor 

MAE Ministerul Afacerilor Externe 

MAI Ministerul Afacerilor Interne 

MDRAP Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 

NISPAcee Reţeaua Institutelor şi Şcolilor de Administraţie Publică din Europa Centrală şi de Est 

OMFP Ordinul ministrului finanţelor publice 

OPANFP Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 

ONG Organizaţie Neguvernamentală 

POAT Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 

POCA Programul Operaţional Capacitate Administrativă 

SCIM Sistem de control intern/managerial 

SDC Comitetul European de Dialog Social pentru Administraţia Publică Centrală 

SEAE Serviciul European de Acţiune Externă 

SEAP Sistem Electronic de Achiziţii Publice 

SIMEC Sistemul Software Integrat pentru managementul economico – financiar şi administrativ 

SMIS Sistemul Unic de Management al Informaţiei 

SNA Strategia Naţională Anticorupţie 2012 - 2015 

STS Serviciul de Telecomunicaţii Speciale 

UE Uniunea Europeană 

UM Unitate Militară 

VPN Virtual Private Network 

YPS Schema Tinerilor Profesionişti 
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1. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici - cadrul normativ, stategic şi instituţional 

 

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

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

funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), cu modificările 

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

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

Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice. 

 Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1000/2006 privind organizarea şi funcţionarea ANFP, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ANFP “asigură aplicarea strategiei şi a 

Programului de Guvernare în domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor 

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

îndeplinind atribuţii în următoarele domenii: 

 Reglementarea funcţiei publice, prin asigurarea unui cadru normativ coerent şi unitar aplicabil 

funcţiei publice şi funcţionarilor publici; 

 Realizarea managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, prin asigurarea 

condiţiilor necesare implementării unor instrumente manageriale moderne şi performante în 

domeniul funcţiei publice; 

 Perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici, în scopul dezvoltării de competenţe şi 

aptitudini necesare eficientizării activităţii funcţionarilor publici; 

 Formarea profesională în administraţia publică, prin susţinerea permanentă a proceselor de 

instruire de tip formare specializată, în scopul dezvoltării, la nivelul sistemului administraţiei 

publice, a acelor competenţe şi abilităţi necesare exercitării prerogativelor de putere publică de 

către funcţionarii publici; 

 Gestionarea de programe în domeniul funcţiei publice, destinate dezvoltării unei administraţii 

publice la standarde europene şi a profesionalizării funcţiei publice în scopul furnizării de 

servicii de calitate pentru cetăţean; 

 Monitorizarea, controlul activităţilor referitoare la funcţia publică şi funcţionarii publici, 

precum şi exercitarea tutelei administrative pentru asigurarea implementării şi a respectării 

prevederilor legale în domeniul specific de competenţă, pe baza unor indicatori de monitorizare 

şi evaluare specifici; 

 Reprezentarea instituţiei, ca partener activ în spaţiul public – privat, precum şi în raport cu 

reprezentanţii autorităţilor şi instituţiilor publice. 

 În anul 2015, direcţiile de acţiune instituţionale au fost stabilite prin raportare atât la direcţiile 

de acţiune şi obiectivele Programului de Guvernare 2013 – 2016 cât şi la dispoziţiile documentelor 

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

normativ de reglementare a organizării şi funcţionării instituţiei. 
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  Astfel, la nivelul ANFP au fost stabilite pentru anul 2015 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 ale administraţiei publice româneşti 

Obiectiv specific 1.3: Continuarea procesului de gestionare a fondurilor europene în vederea 

modernizării managementului funcţiei publice precum şi a îmbunătăţirii calităţii serviciilor publice 

furnizate de administraţia publică 

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

internaţional 

Obiectiv specific 2.1: Consolidarea comunicării interinstituţionale 

Obiectiv specific 2.2: Promovarea rolului şi a atribuţiilor ANFP 

  

 Evoluţia cadrului strategic din domeniul funcției publice și al funcționarilor publici precum şi 

modul de abordare a implementării obiectivelor specifice ale ANFP pe parcursul perioadei de raportare 

au fost influenţate în mod determinant de intrarea în vigoare a Strategiei pentru consolidarea 

administraţiei publice 2014 – 2020 (aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 909/2014 - Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 834 din 17 noiembrie 2014), document care reflectă viziunea strategică pe termen 

mediu asupra reformării sistemului administraţiei publice. 

 De asemenea, în anul 2015, în scopul implementării dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 

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

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

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

a fost continuată implementarea obiectivelor ce-i revin acesteia, potrivit Planului sectorial de acţiune 

pentru implementarea, la nivelul ANFP şi al centrelor regionale, a Strategiei Naţionale 

Anticorupţie (SNA) pe perioada 2012 – 2015:  

 

Obiectiv general 1 – Prevenirea corupţiei la nivelul ANFP 

Obiectiv specific 1.1: Remedierea vulnerabilităţilor specifice prin implementarea sistematică a 

măsurilor preventive 

Obiectiv specific 1.2: Creşterea transparenţei instituţionale prin sporirea gradului de disponibilitate a 

datelor publice deschise (open data) puse la dispoziţie de către ANFP 

Obiectiv general 2 – Creşterea gradului de educaţie anticorupţie  

Obiectiv specific 2.1: Dezvoltarea componentei anticorupţie a curricumului de formare continuă a 

personalului propriu al ANFP 

Obiectiv specific 2.2: Creşterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul 

fenomenului de corupţie 

Obiectiv general 3 – Combaterea corupţiei prin măsuri administrative şi penale  

Obiectiv specific 3.1: Consolidarea mecanismelor de control administrativ 

Obiectiv specific 3.2: Monitorizarea implementării planului sectorial şi participarea la sistemul 

naţional de monitorizare a SNA 
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2. Organizarea şi funcţionarea ANFP în anul 2015 
 

 În anul 2015, potrivit dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 1000/2006, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale Regulamentului de organizare şi funcţionare 

al ANFP, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul instituţiei au funcţionat: 

 

a) La nivel de direcţie generală: 

 

 Direcţia generală managementul funcţiei publice, cu următoarele structuri funcţionale: 

Direcţia gestionarea procedurilor administrative şi Direcţia evidenţa, monitorizarea şi 

controlul salarizării; 

 Direcţia generală reglementare, monitorizare şi contencios, cu următoarele structuri 

funcţionale: Direcţia reglementare, dezvoltare şi implementare şi Serviciul contencios. 

 

b) La nivel de direcţie: 

 

 Direcţia economic, resurse umane, achiziţii, administrativ şi protocol cu următoarele 

structuri funcţionale: Serviciul achiziţii publice, patrimoniu şi administrativ, Serviciul financiar 

– contabilitate, Compartimentul resurse umane şi Compartimentul achiziţii publice; 

 Direcţia programe cu finanţare externă cu următoarele structuri funcţionale: Serviciul 

monitorizare proiecte şi Compartimentul dezvoltare implementare proiecte; 

 Direcţia comunicare şi relaţii internaţionale cu următoarele structuri funcţionale: Serviciul 

inovaţie, relaţii internaţionale şi proiecte şi Compartimentul comunicare, informare şi relaţii 

publice; 

 Direcţia reglementare, dezvoltare şi implementare cu următoarele structuri funcţionale: 

Serviciul dezvoltare şi reglementare şi Serviciul juridic, monitorizare şi evaluare. 

  

 În subordinea directă a Preşedintelui ANFP funcționează Cabinetul preşedintelui, Corpul de 

control – organizat la nivel de birou și Compartimentul audit public intern. 

 În subordinea ANFP şi în coordonarea Direcţiei coordonare centre regionale, evaluare şi 

perfecţionare profesională funcţionează 4 centre regionale de formare continuă pentru 

administraţia publică locală, cu sediul la Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara. 

 În cursul anului 2015, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, ANFP a avut alocat un număr de 198 de posturi, inclusiv 

demnitarii şi posturile aferente cabinetului preşedintelui, aparatul propriu şi instituţiile publice 

subordonate. 
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3. Activitatea ANFP în anul 2015 

 

3.1. Activitatea în domeniul reglementării funcţiei publice 

 

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

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

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

publici; 

II. analiza şi avizarea proiectelor de acte normative elaborate de alte autorităţi şi instituţii publice 

şi care conţin prevederi referitoare la funcţia publică şi funcţionarii publici; 

III. formularea de observaţii şi propuneri cu privire la actele normative elaborate în domeniul 

funcţiei publice şi funcţionarilor publici şi elaborarea de puncte de vedere cu privire la 

întrebări şi interpelări; 

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

funcţiei publice şi al funcţionarilor publici; 

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

 

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

 

Proiecte iniţiate de ANFP în 2015 

În perioada 01.01.2015 - 31.12.2015, la nivelul ANFP au fost iniţiate un număr de 9 proiecte 

de acte normative. 

Din totalul de 9 proiecte de acte normative, au fost adoptate şi publicate în Monitorul Oficial 

un număr de 5 proiecte, iar 4 proiecte sunt încă în procesul de transparenţă decizională ori pe 

circuitul de avizare. 

 

 

Fig. 1. Proiecte de acte normative iniţiate de ANFP în 2015 

  

5 

4 

Situaţie proiecte iniţiate de ANFP în 2015 

Proiecte adoptate

Proiecte pe circuit
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   Proiecte adoptate şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I 

Nr. 

crt. 
Denumire act normativ Stadiu 2015 

1. Hotărâre de Guvern nr. 737/2015 privind aprobarea 

Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru autorităţile şi 

instituţiile publice din administraţia publică centrală pentru 

anul 2015 

Publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, Nr. 693 

din 14 septembrie 2015 

2. Hotărâre de Guvern nr. 752/2015 pentru schimbarea 

titularului dreptului de administrare al unui imobil aflat în 

proprietatea publică a statului (Maramureş) 

Publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, Nr. 703 

din 18 septembrie 2015 

3. Ordin al preşedintelui ANFP nr. 762/2015 pentru stabilirea 

domeniilor prioritare de formare profesională pentru 

administraţia publică  

Publicat în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, Nr. 233 

din 6 aprilie 2015 

4. Ordin al preşedintelui ANFP nr. 2201/2015 pentru 

aprobarea modelului de proces-verbal de constatare a 

contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor  

Publicat în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, Nr. 641 

din 24 august 2015 

5. Ordin al preşedintelui ANFP nr. 3753/2015 privind 

monitorizarea respectării normelor de conduită de către 

funcţionarii publici şi a implementării procedurilor 

disciplinare  

Publicat în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, Nr. 844 

din 12 noiembrie 2015 

 

Proiecte aflate în procesul de transparenţă decizională/ pe circuitul de avizare 

 

Nr. 

crt. 

Denumire proiect de act normativ 

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

nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici 

2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind formatul standard al evidenței funcțiilor publice 

şi a funcționarilor publici şi dosarul profesional al funcționarilor publici 

3. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil 

aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Administrației Publice – ANFP şi pentru transmiterea acestuia în 

administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General al Poliției 

Române 

4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat 

al bunurilor din domeniul public al statului (Occidentului) 

 

Din totalul de 9 proiecte de acte normative inițiate de ANFP, 6 sunt hotărâri ale Guvernului 

iar 3 sunt ordine ale Preşedintelui ANFP. 

De asemenea, au fost elaborate şi 2 propuneri de reglementare a măsurilor ce urmau a fi 

stabilite prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, respectiv: aprobarea 

cifrei anuale de şcolarizare şi a cuantumului taxei de participare la Programul de formare specializată 
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pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 

2015 şi aprobarea modelelor certificatelor de atestare a programelor organizate de ANFP şi de centrele 

regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală.  

 
 

Fig. 2. Situaţie proiecte iniţiate de ANFP pe categorii de acte normative în anul 2015 

 

II. - III. Analiza şi avizarea proiectelor de acte normative/Elaborarea de observaţii şi 

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

Elaborarea de puncte de vedere cu privire la întrebări şi interpelări 

  

În cursul anului 2015 au fost transmise pentru observaţii şi propuneri şi/sau pentru avizare un 

număr de 139 proiecte de acte normative, din care 45 de proiecte pentru observaţii şi propuneri şi 

94 de proiecte pentru avizare.  

 

Fig.3. Proiecte de acte normative transmise ANFP în anul 2015 

Din totalul de 94 de proiecte de acte normative transmise pentru avizare au fost avizate 

favorabil 71 de proiecte şi au fost restituite ca fiind neavizate 23 proiecte de acte normative. 

6 

3 

Situaţie proiecte ANFP pe categorii de acte 

normative 

Hotărâri de Guvern

Ordine ale

Preşedintelui ANFP

45 

94 

Proiecte de acte normative transmise pentru 

observaţii şi propuneri ANFP în 2015 

proiecte pentru

observaţii şi

propuneri

proiecte pentru

avizare
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Fig.4. Repartizarea proiectelor de acte normative transmise ANFP în 2015, după modul de avizare 

Din totalul de 71 de proiecte de acte normative avizate favorabil un număr de 45 de proiecte 

au fost avizate cu observaţii şi un număr de 26 de proiecte au fost avizate fără observaţii.  

 

Fig.5. Statistica proiectelor avizate de ANFP în anul 2015 

 Repartizarea pe tipul de acte normative este: 

 

- 15 proiecte de lege; 

- 20 proiecte de ordonanţe de urgenţă ale Guvernului; 

- 8 proiecte de ordonanţe ale Guvernului; 

- 94 de proiecte de hotărâri de Guvern; 

- 2 proiecte de ordine de ministru. 

 

 

 

71 

23 

Repartizarea proiectelor de acte normative 

după modul de avizare 

Proiecte avizate

favorabil

Proiecte neavizate

45 

26 

Proiecte avizate de ANFP în 2015 

Proiecte avizate cu

observaţii

Proiecte avizate fără

observaţii
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Fig.6. Statistica proiectelor avizate de ANFP în anul 2015 pe tipuri de acte normative 

Din totalul de 94 de proiecte de acte normative transmise spre avizare au fost adoptate şi 

publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I un număr de 58 de acte normative.   

 

 

Fig.7. Număr proiecte de acte normative avizate de ANFP în anul 2015 şi care au fost adoptate şi publicate în 

Monitorul Oficial al României, Partea I (la 30.12.2015) 

 

Propuneri legislative 

În cursul anului 2015, au fost primite spre analiză 25 de propuneri legislative iniţiate de 

către senatori şi/sau deputaţi.  

Din cele 25 de propuneri legislative transmise spre analiză 5 au vizat modificarea şi/sau 

completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

15 

20 

8 94 

2 

Tipuri de proiecte de acte normative 

L

OUG

OG

HG

O

58 

36 

Evidenţa publicării actelor normative în  

Monitorul Oficial 

Acte publicate

Acte nepublicate
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Fig.8. Statistica propunerilor legislative analizate de ANFP în anul 2015, după obiectul acestora 

În cursul anului 2015 au fost formulate de către deputaţi şi senatori un număr de 2 întrebări şi 

1 interpelare. 

Situaţia proiectelor de acte normative avizate de către ANFP sau cu privire la care au fost 

formulate observaţii şi propuneri este prezentată, în detaliu, în Anexa nr. 1 a prezentului Raport. 

 

IV. Elaborarea proiectelor de documente de politici publice şi planuri de acţiune în domeniul 

funcţiei publice şi al funcţionarilor publici  

  

 IV.1. Elaborarea proiectelor de documente de politici publice 

 

 În anul 2015, ANFP a asigurat îndeplinirea obiectivelor strategice stabilite în domeniul specific 

de competenţă, asumate prin Planul de acţiuni pentru îndeplinirea condiţionalităţii ex-ante privind 

existenţa unui cadru strategic de politică pentru consolidarea eficienţei administrative a statelor 

membre, inclusiv reforma administraţiei publice şi Strategia pentru Consolidarea Administraţiei 

Publice (SCAP) 2014-2020. 

 De asemenea, în perioada de raportare, la nivelul ANFP au fost elaborate proiectele a două 

documente de politici publice, respectiv proiectul Strategiei privind dezvoltarea funcţiei publice 

2015-2020 (condiţionalitate) şi proiectul Strategiei privind formarea profesională 2015-2020 

(prevăzut în SCAP şi condiţionalităţi). 

 Evoluţia celor două proiecte de strategii, poate fi sintetizată după cum urmează: 

 a) Proiectul Strategiei privind dezvoltarea funcţiei publice 2015 – 2020: 

 Proiectul Strategiei privind dezvoltarea funcţiei publice 2015 – 2020 a fost elaborat şi a parcurs 

procedura de transparenţă decizională, ocazie cu care ANFP a primit observaţii şi propuneri cu privire 

la conţinutul documentului de politică publică, din partea celor interesaţi. 

 În urma observaţiilor şi completărilor primite atât din partea instituţiilor publice, a 

reprezentanţilor societăţii civile cât şi ca rezultat al consultărilor derulate în cadrul Grupului de lucru 

Resurse umane al Comitetului Naţional pentru Coordonarea Implementării Strategiei pentru 

5 

20 

Obiectul propunerilor legislative 

Legea nr.

188/1999

Altele
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Consolidarea Administraţiei Publice (CNCISCAP), proiectul Strategiei privind dezvoltarea funcţiei 

publice 2015-2020 a fost revizuit şi transmis MDRAP, într-o formă reactualizată, în vederea obţinerii 

acordului acestuia cu privire la o nouă postare a proiectului pe site-ul ANFP. 

 În urma acordului MDRAP, ANFP a postat pe site forma consolidată a proiectului Strategiei 

privind dezvoltarea funcţiei publice 2015-2020 precum şi planul de acţiuni aferent acesteia iar la finele 

lunii octombrie a anului 2015, a retransmis MDRAP şi Grupului de lucru Resurse umane al 

CNCISCAP, proiectul Strategiei şi planul de acţiuni, revizuite în vederea asumării. 

  

 b) Proiectul Strategiei privind formarea profesională 2015-2020: 

 În anul 2015, ANFP a intensificat acţiunile de documentare şi analiză, în scopul fundamentării 

unei noi viziuni strategice asupra gestionării procesului de formare şi perfecţionare profesională a 

funcţionarilor publici. 

 Iniţiativa ANFP de a elabora un proiect de document strategic în domeniul formării profesionale 

a funcţionarilor publici s-a subscris prevederilor Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 

2014-2020, respectiv Obiectivului specific II.2. Adaptarea politicilor şi sistemului de resurse umane 

la obiectivele şi exigenţele unei administraţii moderne - obiectiv derivat II.2.4. Abordarea integrată a 

dezvoltării de competenţe pentru administraţia publică – direcţia de acţiune “Redefinirea sistemului 

de formare profesională (cadru strategic, normativ, metodologic şi instituţional) şi dezvoltare de 

competenţe pentru administraţia publică al căror rezultat aşteptat era reprezentat de elaborarea şi 

implementarea unei politici publice privind formarea profesională şi dezvoltarea de competenţe 

pentru administraţia publică. 

 Astfel, în perioada de referinţă, la nivelul ANFP au fost organizate o serie de întâlniri ale 

grupului de lucru interdepartamental, în acest context fiind elaborat proiectul Strategiei privind 

formarea profesională 2015-2020 precum şi planul de acţiuni aferent acestuia. 

 La finele lunii octombrie a anului 2015, la solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice, ANFP a transmis ministerului coordonator proiectul Strategiei privind 

formarea profesională 2015-2020 precum şi planul de acţiuni aferent acestuia. 

 

 IV.2. Elaborarea obiectivelor anuale ale ANFP, a planului de acţiuni precum şi a 

documentelor de monitorizare şi evaluare a stadiului îndeplinirii obiectivelor 

 În acest sens, în anul 2015 a fost elaborat „Planul de acţiune cuprinzând stadiul îndeplinirii 

obiectivelor ANFP pe anul 2015” şi a fost realizată monitorizarea semestrială a stadiului îndeplinirii 

obiectivelor ANFP. 

 

 IV.3. Asigurarea implementării activităţilor ce revin în sarcina ANFP prin Strategia 

Naţională Anticorupţie 2012 – 2015 

În anul 2015 a continuat activitatea de monitorizare semestrială a stadiului îndeplinirii 

obiectivelor ANFP derivate din Strategia Naţională Anticorupţie 2012 – 2015. 

În domeniul eticii şi al integrităţii au fost stabilite pentru ANFP noi direcţii, ca urmare a intrării 

în vigoare a Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 728/2015, publicat 

în Monitorul Oficial, Partea I nr. 330 bis din 14 mai 2015 de aprobare a Strategiei pentru integritate a 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 2015 – 2020, document strategic de 
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referinţă în domeniul integrităţii care cuprinde acţiuni care vizează şi ANFP, în calitate de instituţie 

publică aflată în subordinea MDRAP şi cu competenţă specifică domeniului funcţiei publice şi al 

funcţionarilor publici.  

În Anexa nr. 2 a actului normativ anterior invocat, respectiv în Planul de acţiune pentru 

implementarea Strategiei pentru integritate a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice 2015 – 2020, ANFP s-a regăsit şi în anul 2015 printre instituţiile publice responsabile de 

implementarea unora dintre obiectivele Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, 

rezultate din strategia mai sus menţionată, participarea acesteia la îndeplinirea acţiunilor fiind realizată 

la solicitarea şi în termenele stabilite de ministerul coordonator. 

 

 IV.4. Asigurarea monitorizării, din perspectiva indicatorilor specifici activităţii de 

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

Reformă 2015. 

În perioada de raportare, la solicitarea reprezentanţilor Ministerului Afacerilor Externe, ANFP 

a elaborat contribuţia instituţională prin raportare la direcţiile de acţiune şi obiectivele aferente 

domeniului funcţiei publice, stabilite prin Programul Naţional de Reformă 2015. 

 

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

 

Pentru fundamentarea celor două proiecte de strategii, la nivelul ANFP au fost elaborate cinci 

documente primare de analiză prevăzute în planul de acţiuni al Strategiei pentru Consolidarea 

Administraţiei Publice 2014-2020, respectiv: 

 Analiza privind situaţia curentă a sistemelor de recrutare şi de evaluare a personalului din 

punct de vedere al aplicării normelor în vigoare; 

 Analiza privind consolidarea rolului ANFP şi/sau înfiinţarea unei instituţii cu atribuţii în 

gestiunea personalului contractual din administraţia publică; 

 Analiza privind înfiinţarea unei entităţi cu atribuţii în domeniul formării profesionale a 

personalului din administraţia publică; 

 Analiza privind evaluarea implementării programelor tip YPS (Proiectul Tinerilor 

Profesionişti) şi BSGR (Bursa Specială „Guvernul României”); 

 Analiza privind cadre de competenţă pe domenii strategice şi specifice identificate.  

  Analizele au reflectat atât situaţia actuală a sistemului funcţiei publice cât şi perspective ale 

evoluţiei ANFP, în contextul unui mandat instituţional extins.  

 În elaborarea acestor proiecte de documente de politici publice, ANFP a întreprins o serie de 

consultări cu cadre didactice universitare, sindicate ale funcţionarilor publici, reprezentanţi ai 

ministerelor, organizaţiilor asociative din administraţia publică, precum şi schimburi de experienţă cu 

experţi francezi în domeniul administraţiei publice. Totodată, în acest proces, a beneficiat şi de 

consultanţă din partea companiei Ernst&Young şi au fost valorificate informaţiile şi sugestiile 

experţilor Direcţiei Generale pentru Administraţie şi Funcţie Publică din Franţa, facilitate de Expertise 

France şi Ambasada Franţei la Bucureşti. 
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 De asemenea, în contextul împlinirii a 15 ani de la înfiinţarea ANFP a fost elaborat un studiu 

privind evoluţia domeniului reglementare, monitorizare și contencios de la înfiinţarea ANFP şi până în 

anul 2015. În perioada de raportare, a fost elaborat şi un document privitor la managementul talentelor.  

 Totodată, este de menţionat faptul că în anul 2015 au fost elaborate contribuţii ale ANFP la 

completarea unor chestionare aferente domeniului administraţiei publice, dintre care menţionăm:  

 2 chestionare „Type of the civil service system in your country” şi „Fact Sheet Romania 2014”, 

în contextul studiului „Top Public Managers in Europe: update of the study, 2014”. Studiul a 

vizat aspecte privind recrutarea, selecţia, mobilitatea şi instruirea persoanelor care ocupă o 

funcţie de secretar general, director general, director, şef serviciu; 

 1 chestionar referitor la Programul Mondial de Educaţie în domeniul drepturilor omului; 

 completare la 1 chestionar AM – PODCA referitor la instrumentele de management al calităţii; 

 1 chestionar din partea preşedinţiei Luxemburgheze a UE privind Gestionarea unei 

administraţii publice diverse – Cum să răspundem mai bine cerinţelor de management al 

resurselor umane în contextul unei administraţii publice diverse. 

 În anul 2015, a fost elaborate şi postat pe site-ul ANFP Raportul privind managementul funcţiei 

publice şi al funcţionarilor publici pe anul 2014. 

 VI. Elaborarea altor tipuri de rapoarte, pe baza rapoartelor structurilor funcţionale din 

cadrul ANFP 

 În anul 2015, a fost asigurată raportarea lunară a activităţii ANFP. Documentul centralizat 

lunar la nivelul ANFP reflectă realizările fiecărei structuri, în parte, dificultăţile întâmpinate în 

realizarea obiectivelor şi activităţilor specifice, precum şi activităţile previzionate pentru luna 

următoare. 

 De asemenea, a fost elaborat şi postat pe site-ul ANFP şi Raportul privind activitatea ANFP pe 

anul 2014. 

 

Concluzii: 

 În anul 2015, în susţinerea activităţii de reglementare a fost continuat procesul de avizare a 

proiectelor de acte normative transmise de autorităţile şi instituţiile publice, precum şi cel de analiză şi 

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

înaintate ANFP. Totodată, a fost realizată activitatea de elaborare a proiectelor de acte normative 

necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor ANFP. 

 De asemenea, în perioada de referinţă, elaborarea cadrului strategic aferent domeniului funcţiei 

publice şi al funcţionarilor publici precum şi cel aferent procesului de formare şi perfecţionare 

profesională a acestora a reprezentat o prioritate instituţională, stabilită şi în acord cu prevederile 

Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014 – 2020.  În acest scop, au fost elaborate 

cinci documente primare de analiză care au reprezentat baza de fundamentare necesară elaborării celor 

două proiecte de strategii, respectiv proiectul Strategiei privind dezvoltarea funcţiei publice 2016 – 

2020 şi proiectul Strategiei privind formarea profesională 2016 – 2020. În contextul elaborării celor 

două proiecte de documente de politici publice, au fost intensificate şi susţinute procesele de 

documentare şi relaţionare interinstituţională pentru identificarea expertizei din mediul academic dar şi 

din sfera internaţională a administraţiei publice, fiind valorificat transferul de know-how necesar 

dezvoltării unei noi viziuni asupra sistemului funcţiei publice, precum şi asupra rolului ANFP, din 

perspectiva unui mandat extins, prin posibila preluare a personalului contractual. 
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3.2. Activitatea în domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici 

 

 În vederea îndeplinirii atribuţiei ANFP de realizare a managementului funcţiei publice din 

România, în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1000/2006, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul anului 2015, activităţile s-au 

desfăşurat pe următoarele direcţii principale: 

I. Actualizarea sistemului informatic integrat de management al funcţiilor şi funcţionarilor 

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

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

procesul de elaborare şi transmitere a documentelor ANFP; 

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

funcţionarilor publici, organizarea testărilor pentru funcţionarii publici din corp precum şi realizarea 

redistribuirilor în funcţii publice a acestora; 

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

V. Acordarea de avize privind mobilitatea în funcţii publice de execuţie, de conducere şi din 

categoria înalţilor funcţionari publici; 

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

funcţii publice de conducere şi execuţie, precum şi a celor din categoria înalţilor funcţionari publici; 

VII. Monitorizarea situaţiei disciplinare a funcţionarilor publici şi acordarea de caziere 

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

completările ulterioare; 

VIII. Realizarea monitorizării şi controlului salarizării funcţionarilor publici în urma solicitărilor 

primite de la autorităţile/instituţiile publice sau de la persoanele fizice; 

IX. Gestionarea corpului de manageri publici şi desfăşurarea procedurilor privind cariera 

acestora; 

X. Gestionarea datelor transmise de autorităţile şi instituţiile publice în privinţa comisiilor de 

disciplină, a comisiilor paritare şi a acordurilor colective, în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului 

nr. 1344/2007 privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină, cu modificările şi 

completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 833/2007 privind organizarea şi funcţionarea 

comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, cu modificările şi completările ulterioare şi a 

Ordinului preşedintelui ANFP nr. 1496/2009 pentru aprobarea formatului standard, a termenelor şi 

modalităţii de transmitere a datelor privind comisiile paritare şi acordurile colective; 

XI. Centralizarea datelor comunicate de ordonatorii principali de credite în vederea elaborării 

Planului de ocupare a funcţiilor publice din administraţia publică centrală, conform procedurilor 

prevăzute de Anexa la Ordinul preşedintelui ANFP nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor 

pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice; 

XII. Gestionarea evidenţei informatizate cuprinzând dispozitivele sentinţelor judecătorești prin 

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

trimise ANFP. 

 În realizarea competenţelor specifice stabilite prin lege, ANFP administrează evidenţa naţională 

a funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici, pe baza datelor transmise de autorităţile şi instituţiile 

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

de management al funcţiilor şi funcţionarilor publici şi integrate în sistemul naţional de evidenţă. 
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 Acest sistem, gestionat şi administrat la nivelul ANFP, stă la baza raportării următoarelor date 

aferente activităţii instituţiei pe parcursul anului 2015.  

I. În cursul anului 2015, numărul autorităţilor şi instituţiilor publice ale căror structuri de 

funcţii publice au fost gestionate prin intermediul sistemului informatic integrat de management al 

funcțiilor și funcționarilor publici a evoluat de la 4.361 la 4.363, ca o consecință a unei ușoare 

creșterii a numărului de instituții publice cu posturi contractuale care au stabilit structuri de funcții 

publice. Datele referitoare la funcțiile și funcționarii publici sunt cuprinse în Secţiunea 3.3 a 

raportului. 

În perioada de referinţă, a fost efectuat un număr de 345.647 de operaţiuni pentru actualizarea 

sistemului informatic integrat (baza de date), în urma transmiterii datelor de către autorităţile şi 

instituţiile publice, respectiv o medie de 2,1 operațiuni la o funcție publică. Treptat, sistemul a fost 

eficientizat prin scăderea numărului de operațiuni efectuate de către personalul ANFP și creșterea 

accesului autorităților și instituțiilor publice la baza de date, prin efectuarea direct de către acestea, prin 

intermediul portalului de management, a operațiunilor de modificare a structurii organizatorice; acest 

proces de îmbunătățire a procedurilor informatice aferente evidenței situației funcțiilor și funcționarilor 

publici continuă și în anul 2016. 

II. Sistemul privind semnătura electronică a fost implementat la nivelul ANFP încă din 

cursul anului 2012 și utilizat continuu de la acest moment. Astfel, în anul 2015 au fost transmise de 

către ANFP către autorităţile şi instituţiile publice, prin intermediul portalului de management, un 

număr de 35.680 documente semnate electronic, conform Tabelului nr. 1. 

 

 

 

Tabel 1. Situaţie documente semnate electronic în anul 2015 

 

Raport  

DOCUMENTE SEMNATE ELECTRONIC  

transmise de ANFP în perioada: 01.01.2015 - 31.12.2015 

Lună Număr documente 

Ianuarie 2.853 

Februarie 2.300 

Martie 2.331 

Aprilie 2.502 

Mai 2.929 

Iunie 2.643 

Iulie 3.206 

August 3.004 

Septembrie 3.127 

Octombrie 3.864 

Noiembrie 3.596 

Decembrie 3.325 

TOTAL 35.680 
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III. În anul 2015, ANFP a organizat un număr de 693 de testări profesionale pentru 

funcţionarii publici din corpul de rezervă. Testările au fost organizate pentru un număr de 1262 

funcţii publice vacante şi temporar vacante, conform Tabelului nr. 2. Totodată, ANFP a emis un 

număr de 58 de ordine de redistribuire din corpul de rezervă, astfel cum este evidenţiat în Tabelul nr. 

3. La sfârşitul anului 2015, în secţiunea “corp de rezervă” a sistemului informatic integrat erau 

înregistraţi un număr de 70 funcţionari publici. 

 

Raport  

TESTĂRI PROFESIONALE PENTRU FUNCŢIONARII PUBLICI DIN CORPUL DE REZERVĂ  

organizate de ANFP în perioada 01.01.2015 - 31.12.2015 

Lună Număr testări Pentru număr funcţii publice 

Ianuarie 4 4 

Februarie 5 7 

Martie 5 5 

Aprilie 6 6 

Mai 3 3 

Iunie 5 7 

Iulie 0 0 

August 11 18 

Septembrie 164 256 

Octombrie 247 568 

Noiembrie 200 339 

Decembrie 43 49 

TOTAL 693 1.262 

Tabel 2. Situaţia testărilor profesionale pentru corpul de rezervă organizate de ANFP în 2015 

 

Raport  

ORDINE DE REDISTRIBUIRE FUNCŢIONARI PUBLICI DIN CORPUL DE REZERVĂ  

emise de ANFP în perioada 01.01.2015 - 31.12.2015 

Lună Număr ordine de redistribuire Pentru număr funcţii publice 

Ianuarie 1 1 

Februarie 1 1 

Martie 2 2 

Aprilie 18 18 

Mai 1 1 

Iunie 0 0 

Iulie 0 0 

August 2 2 

Septembrie 3 3 

Octombrie 12 12 

Noiembrie 6 6 

Decembrie 12 12 
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TOTAL 58 58 

Tabel 3. Situaţia ordinelor de redistribuire emise de ANFP în 2015 

 

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

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

completările ulterioare s-a realizat pe parcursul anului 2015 prin acordarea unui număr de 1.410 avize 

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

cuprins în Tabelul nr. 4. 

 

Raport  

AVIZE PRIVIND STRUCTURA FUNCŢIILOR PUBLICE  

transmise electronic de ANFP în perioada 01.01.2015 - 31.12.2015 

Lună Număr avize 

Ianuarie 109 

Februarie 111 

Martie 143 

Aprilie 138 

Mai 126 

Iunie 98 

Iulie 96 

August 136 

Septembrie 91 

Octombrie 135 

Noiembrie 112 

Decembrie 115 

TOTAL AVIZE 1.410 

Tabel 4. Situaţie avize privind structura funcţiilor publice în 2015 

 

 V. În ceea ce privește avizele privind mobilitatea în funcții publice, acordate în conformitate cu 

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

se prezintă astfel: 

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

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

2015 au fost acordate 2.179 avize pentru exercitarea cu caracter temporar a 3.050 funcţii publice de 

conducere şi corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici în cadrul autorităţilor şi 

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

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

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

statut special, ANFP a emis un număr de 30 avize, pentru un număr de 43 funcții publice, conform 

raportului sinteză cuprins în Tabelul nr.6. 
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Raport  

AVIZE MOBILITATE ÎN FUNCŢII PUBLICE INCLUSIV A CELOR DIN CATEGORIA ÎNALŢILOR FUNCŢIONARI PUBLICI  

acordate de ANFP în perioada 01.01.2015 - 31.12.2015 

Raport  

AVIZE EXERCITARE CU CARACTER TEMPORAR A UNEI FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE SAU CORESPUNZĂTOARE CATEGORIEI DE ÎNALT 

FUNCȚIONAR PUBLIC  

acordate de ANFP în perioada: 01.01.2015 - 31.12.2015 

  
Număr total 

avize 
Număr funcţii Număr funcţii Număr funcţii Număr funcţii Număr funcţii TOTAL 

    

ÎNALȚI 

FUNCȚIONARI 

PUBLICI 

DIRECTORI ȘI 

FUNCȚII ASIMILATE 

SECRETARI 

U.A.T. 

ȘEFI SERVICIU 

ȘI FUNCȚII 

ASIMILATE 

ȘEFI BIROU ȘI 

FUNCȚII 

ASIMILATE 

FUNCȚII 

PUBLICE 

Ianuarie 430 13 300 61 431 85 890 

Februarie 220 1 58 51 131 35 276 

Martie 155 12 47 23 61 49 192 

Aprilie 179 3 56 27 94 33 213 

Mai 137 9 33 24 70 30 166 

Iunie 137 0 88 17 44 22 171 

Iulie 149 3 40 25 85 32 185 

August 108 1 53 17 38 18 127 

Septembrie 157 3 56 24 74 2 159 

Octombrie 133 2 52 20 52 30 156 

Noiembrie 164 4 55 21 111 30 221 

Decembrie 210 8 93 33 106 54 294 

TOTAL AVIZE/LUNĂ 2.179 59 931 343 1.297 420 3.050 

Tabel 5. Situaţie avize mobilitate în funcţii publice pe anul 2015 
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Raport  

AVIZE MOBILITATE ÎNTRE FUNCȚII PUBLICE 

GENERALE ȘI CELE CU STATUT SPECIAL 

acordate de ANFP în perioada 01.01.2015 - 31.12.2015 

  Număr avize Număr funcţii avizate 

Ianuarie 5 14 

Februarie 2 4 

Martie 2 3 

Aprilie 4 4 

Mai 2 2 

Iunie 3 3 

Iulie 3 3 

August 0 0 

Septembrie 2 3 

Octombrie 2 2 

Noiembrie 3 3 

Decembrie 2 2 

TOTAL AVIZE 30 
 

TOTAL 

FUNCŢII 

PUBLICE 
 

43 

Tabel 6. Situaţie avize mobilitate între funcţii publice generale şi cele cu statut special în 2015 

 

 VI. Pe parcursul anului 2015, ANFP a avizat, respectiv a aprobat, un număr de 8.680 

concursuri de recrutare, respectiv promovare în gradul profesional imediat superior celui 

deținut, desfăşurate în afara ANFP, iar în cadrul ANFP au fost organizate un număr de 1.250 de 

concursuri de promovare și recrutare, conform raportului sinteză cuprins în Tabelele nr. 7-11. 

  Facem precizarea că toate concursurile organizate de ANFP pentru ocuparea funcţiilor 

publice de conducere au fost gestionate prin intermediul sistemului informatic integrat, cu 

extragerea automată şi aleatorie a subiectelor privind funcţia publică, asigurându-se astfel condiţiile 

necesare pentru obiectivitatea şi integritatea procedurilor de concurs. 
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Raport 

CONCURSURI DE RECRUTARE ÎN FUNCȚII PUBLICE CORESPUNZĂTOARE 

CATEGORIEI ÎNALȚILOR FUNCȚIONARI PUBLICI 

organizate de ANFP în perioada 01.01.2015 - 31.12.2015 

  

Număr concursuri de 

RECRUTARE în funcții 

publice corespunzătoare 

categoriei înalților funcționari 

publici 

Număr funcții publice 

corespunzătoare categoriei înalţilor 

funcționari publici supuse procedurii 

de RECRUTARE 

  CONCURSURI CU COMPETENȚĂ DE ORGANIZARE - ANFP 

Ianuarie 0 0 

Februarie 0 0 

Martie 0 0 

Aprilie 0 0 

Mai 0 0 

Iunie 0 0 

Iulie 0 0 

August 0 0 

Septembrie 2 2 

Octombrie 0 0 

Noiembrie 2 2 

Decembrie 1 2 

TOTAL CONCURSURI 5   

TOTAL FUNCȚII PUBLICE   6 

Tabel 7. Situaţie concursuri de recrutare în categoria înalţilor funcţionari publici în 2015 
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Raport  

ORGANIZARE CONCURSURI DE RECRUTARE/PROMOVARE ÎN FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE 

în perioada 01.01.2015 - 31.12.2015 

  

Număr 

concursuri de 

RECRUTARE 

în funcții 

publice de 

conducere 

Număr funcții 

publice de 

conducere supuse 

procedurii de 

RECRUTARE 

Număr concursuri 

de 

PROMOVARE în 

funcţii publice de 

conducere 

Număr funcții 

publice de 

conducere supuse 

procedurii de 

PROMOVARE 

Număr concursuri 

de RECRUTARE 

în funcţii publice 

de conducere 

Număr funcții 

publice de 

conducere supuse 

procedurii de 

RECRUTARE 

Număr concursuri 

de 

PROMOVARE în 

funcţii publice de 

conducere 

Număr funcții 

publice de 

conducere 

supuse 

procedurii de 

PROMOVARE 

  

CONCURSURI CU 

COMPETENȚĂ DE 

ORGANIZARE - ANFP 

CONCURSURI CU COMPETENȚĂ 

DE ORGANIZARE - ANFP 

CONCURSURI CU COMPETENȚA 

DE ORGANIZARE - AUTORITĂȚI / 

INSTITUȚII PUBLICE 

CONCURSURI CU 

COMPETENȚA DE 

ORGANIZARE - AUTORITĂȚI / 

INSTITUȚII PUBLICE 

Ianuarie 51 56 19 22 20 23 8 9 

Februarie 48 67 20 20 16 18 9 13 

Martie 45 54 20 23 21 27 10 14 

Aprilie 56 79 14 22 19 21 11 11 

Mai 46 60 20 23 18 19 4 4 

Iunie 58 81 25 51 20 22 10 14 

Iulie 69 107 29 45 19 29 15 22 

August 66 100 16 36 30 39 15 18 

Septembrie 91 196 66 73 28 29 15 32 

Octombrie 73 220 28 73 32 50 13 14 

Noiembrie 79 93 52 93 31 37 8 10 

Decembrie 68 73 33 92 32 33 17 18 

TOTAL 

CONCURSURI 
750   342   286   135 

  

TOTAL FUNCȚII 

PUBLICE 
  1.186   573   347 

  
179 

Tabel 8. Situaţie concursuri de recrutare/promovare în funcţii publice de conducere în 2015 
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Raport  

CONCURSURI DE RECRUTARE ÎN FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE 

în perioada 01.01.2015 - 31.12.2015 

  

Număr 

concursuri de 

RECRUTARE 

în funcții 

publice de 

execuţie 

Număr funcţii 

publice de 

execuție supuse 

procedurii de 

RECRUTARE 

Număr 

concursuri de 

RECRUTARE 

în funcții 

publice de 

execuție 

Număr funcţii 

publice de 

execuție supuse 

procedurii de 

RECRUTARE 

  

CONCURSURI CU 

COMPETENȚĂ DE 

ORGANIZARE - ANFP 

CONCURSURI CU 

COMPETENȚĂ DE 

ORGANIZARE - AUTORITĂȚI 

/ INSTITUȚII PUBLICE 

Ianuarie 20 21 380 779 

Februarie 6 7 408 859 

Martie 11 11 507 982 

Aprilie 15 15 499 1053 

Mai 6 6 536 1280 

Iunie 15 15 558 1071 

Iulie 11 21 524 1057 

August 7 7 484 914 

Septembrie 9 10 433 873 

Octombrie 12 21 432 924 

Noiembrie 9 9 579 1075 

Decembrie 15 17 756 1463 

TOTAL 

CONCURSURI 
136   6.096   

TOTAL 

FUNCȚII 

PUBLICE 

  160   12.330 

Tabel 9. Situaţie concursuri de recrutare în funcţii publice de execuţie în 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

Raport 

CONCURSURI DE PROMOVARE ÎN GRADUL PROFESIONAL IMEDIAT 

SUPERIOR CELUI DEȚINUT DE FUNCȚIONARII PUBLICI DE EXECUȚIE 

în perioada: 01.01.2015 - 31.12.2015 

  

Număr concursuri de 

PROMOVARE ÎN GRAD - 

funcționari publici de execuție 

Număr concursuri de PROMOVARE 

ÎN GRAD - funcționari publici de 

execuție 

  

CONCURSURI CU 

COMPETENȚĂ DE 

ORGANIZARE - ANFP 

CONCURSURI CU 

COMPETENȚĂ DE 

ORGANIZARE - AUTORITĂȚI / 

INSTITUȚII PUBLICE 

Ianuarie 0 111 

Februarie 0 137 

Martie 4 185 

Aprilie 0 161 

Mai 1 144 

Iunie 4 227 

Iulie 0 141 

August 1 161 

Septembrie 2 117 

Octombrie 1 134 

Noiembrie 3 244 

Decembrie 1 401 

TOTAL 

CONCURSURI 
17 2.163 

Tabel 10. Siuaţie concursuri de promovare în grad profesional în 2015 
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Număr 

concursuri 

organizate 

Număr funcţii 

publice supuse 

procedurii 

Raport organizare concursuri de recrutare în funcţii publice corespunzătoare 

categoriei înalţilor funcţionari publici organizate de ANFP în perioada 

01.01.2015 - 31.12.2015 

  5 6 

Raport organizare concursuri de recrutare/promovare în funcţii publice de 

conducere în perioada 01.01.2015 - 31.12.2015 

concursuri de RECRUTARE în funcţii publice de conducere - 

CONCURSURI CU COMPETENŢĂ DE ORGANIZARE - ANFP 
750 1.186 

concursuri de PROMOVARE în funcţii publice de conducere - 

CONCURSURI CU COMPETENŢĂ DE ORGANIZARE - ANFP 
342 573 

concursuri de RECRUTARE în funcţii publice de conducere - 

CONCURSURI CU COMPETENŢĂ DE ORGANIZARE - 

AUTORITĂŢI/INSTITUŢII PUBLICE 

286 347 

concursuri de PROMOVARE în funcţii publice de conducere - 

CONCURSURI CU COMPETENŢĂ DE ORGANIZARE - 

AUTORITĂŢI/INSTITUŢII PUBLICE 

135 179 

Raport concursuri de recrutare în funcţii publice de execuţie în perioada 

01.01.2015 - 31.12.2015 

concursuri de RECRUTARE în funcţii publice de execuţie -

CONCURSURI CU COMPETENŢĂ DE ORGANIZARE - ANFP 
136 160 

concursuri de RECRUTARE în funcţii publice de execuţie -

CONCURSURI CU COMPETENŢĂ DE ORGANIZARE - 

AUTORITĂŢI/INSTITUŢII PUBLICE 

6.096 12.330 

TOTAL   7.750 14.781 

Raport concursuri de promovare în gradul profesional imediat superior celui 

deţinut de funcţionarii publici de execuţie în perioada 01.01.2015 - 

31.12.2015 

concursuri de PROMOVARE ÎN GRAD - funcţionari publici de 

execuţie - CONCURSURI CU COMPETENŢĂ DE ORGANIZARE - 

ANFP 

17   

concursuri de PROMOVARE ÎN GRAD - funcţionari publici de 

execuţie - CONCURSURI CU COMPETENŢA DE ORGANIZARE - 

AUTORITĂŢI/INSTITUŢII PUBLICE 

2.163   

TOTAL   2.180   

TOTAL CONCURSURI ORGANIZATE DE ANFP   1.250   

TOTAL CONCURSURI ORGANIZATE DE INSTITUŢII PUBLICE   8.680   

    9.930   

Tabel 11. Raport organizare concursuri de recrutare 
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VII. Atribuţiile ANFP impun monitorizarea situaţiei sancţiunilor disciplinare ale 

funcţionarilor publici, pe baza documentelor transmise de către autorităţile şi instituţiile publice prin 

intermediul portalului de management. Pe baza acestor date, în anul 2015, s-a emis un număr de 2.990 

caziere administrative, conform raportului sinteză cuprins în Tabelul nr 12.  

 

Raport  

CAZIERE  

emise de ANFP în perioada 01.01.2015 - 31.12.2015 

Lună Număr caziere 

Ianuarie 249 

Februarie 186 

Martie 202 

Aprilie 265 

Mai 299 

Iunie 238 

Iulie 196 

August 173 

Septembrie 346 

Octombrie 289 

Noiembrie 288 

Decembrie 259 

TOTAL 2.990 

Tabel 12. Situaţie caziere administrative emise de ANFP în 2015 

VIII. ANFP asigură realizarea monitorizării şi controlului salarizării funcţionarilor publici în 

urma solicitărilor primite de la autorităţile/instituţiile publice sau de la persoanele fizice, cu 

problematicile cuprinse în Tabelul nr. 13. Totodată, la solicitarea instituţiilor publice ANFP asigură 

expertiza la elaborarea actelor normative în domeniul salarizării funcţionarilor publici. 

 

Raport  

PETIȚII PENTRU ACORDAREA DE PUNCTE DE VEDERE ÎN DOMENIUL SALARIZĂRII 

în perioada 01.01.2015 - 31.12.2015 

LUNĂ 
PERSOANE 

JURIDICE 

PERSOANE 

FIZICE 

TOTAL / 

LUNĂ 
PROBLEMATICĂ 

Ianuarie 18 24 42 

salarizare conducere 

stabilire salariu minim 

stabilire salariu la promovarea în grad 

Februarie 20 15 35 

discrepanţe salariale 

aplicare OUG 70/2014 

calcul salarial 

Martie 21 15 36 

discrepanţe salariale 

aplicare OUG 70/2014 

salarizare la mutare 

Aprilie 41 14 55 aplicare Legea 71/2015 
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discrepanţe salariale 

Mai 22 17 39 

aplicare Legea 71/2015 

stabilire salariu la promovarea în grad 

salarizare la mutare 

Iunie 21 21 42 

aplicare Legea 71/2015  

stabilire salariu la detaşare  

salarizare promovare grad profesional 

Iulie 19 16 35 

aplicare Legea 71/2015  

acordare spor doctorat  

salarizare la mutare/transfer/detaşare 

August 10 10 20 

aplicare Legea 71/2015 

majorare cu 12% a salariului de bază 

salarizare la transfer 

Septembrie 17 14 31 

aplicare Legea 71/2015 

majorare cu 12% a salariului de bază 

salarizare la mutare 

Octombrie 12 11 23 

aplicare Legea 71/2015 

majorare cu 12% a salariului de bază 

acordare spor pentru titlul de doctor 

Noiembrie 7 11 18 

aplicare Legea nr. 71/2015 

majorare cu 12% a salariului de bază 

aplicare OUG nr. 27/2015 

Decembrie 23 23 46 

aplicare Legea nr. 71/2015 

majorare cu 12% a salariului de bază 

acordare spor pentru titlul de doctor 

TOTAL 231 191 422 
 

Tabel 13. Situaţie răspunsuri acordate de ANFP pe problematica salarizării în 2015 

IX.  În anul 2015, ANFP a monitorizat aplicarea prevederilor legale în ceea ce privește cariera 

managerilor publici, gestionând evidența absolvenţilor programelor de formare în funcţii publice 

specifice de manager public, potrivit actelor normative în vigoare. În anul 2015, figurau în evidențele 

gestionate de ANFP un număr de 337 de absolvenți care ocupau funcții publice specifice de manager 

public. 

X. În temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 1344/2007, cu modificările şi completările 

ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 833/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului 

preşedintelui ANFP nr. 1496/2009, instituţiile publice au comunicat în anul 2015 date conform 

Tabelului nr. 14. 

 

Raport  

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIILOR DE DISCIPLINĂ, ORGANIZAREA ŞI 

FUNCŢIONAREA COMISIILOR PARITARE ŞI ÎNCHEIEREA ACORDURILOR COLECTIVE 

transmise în anul 2015 

  
Instituţii 

publice locale 

Instituţii publice 

teritoriale 

Instituţii publice 

centrale 
Total 

Comisii de disciplină (suport de 

hârtie) 
11 4 

0 15 

Comisii paritare (suport de hârtie) 21 11 2 34 

Comisii paritare şi acorduri 

colective (suport de electronic) 
49 43 

5 97 
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Încheierea acordurilor colective 

(suport de hârtie) 
3 0 

0 3 

Total 84 58 7 149 

Tabel 14. Situaţie pe comisii în 2015 

 

XI. În temeiul Ordinului preşedintelui ANFP nr. 7660/2006, la nivelul ANFP s-a realizat 

centralizarea datelor comunicate de un număr de 39 de ordonatori principali de credite în vederea 

elaborării Planului de ocupare a funcţiilor publice din administraţia publică centrală.  

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

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

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

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

delegat cu executarea trimite ANFP o copie de pe dispozitivul sentinţei judecătoreşti. ANFP 

gestionează evidenţa informatizată a actelor mai-sus menţionate, prin intermediul unei secţiuni create 

în cadrul sistemului integrat de management al funcţiilor publice şi funcţionarilor publici. Astfel, în 

anul 2015 s-au transmis în vederea înregistrării în sistemul electronic de evidenţă a funcţiilor şi 

funcţionarilor publici un număr de 11.539 de hotărâri judecătoreşti – conform Tabelului nr. 15. 

 

Raport  

DOCUMENTE TRANSMISE DE INSTANŢELE DE JUDECATĂ  

în perioada 01.01.2015 - 31.12.2015 

Lună Nr. hotărâri judecătoreşti transmise de instanţe 

Ianuarie 1.043 

Februarie 1.037 

Martie 1.242 

Aprilie 1.049 

Mai 966 

Iunie 1.314 

Iulie 867 

August 497 

Septembrie 603 

Octombrie 1.225 

Noiembrie 1.108 

Decembrie 588 

TOTAL 11.539 

Tabel 15. Situaţie documente transmise de instanţele de judecată în 2015 
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3.3. Activitatea în domeniul gestionării evidenţei informatizate a funcţiei publice şi a 

funcţionarilor publici 

 

La 31 decembrie 2015, 4.363 de autorităţi şi instituţii publice din România au raportat situaţia 

funcţiilor publice şi funcţionarilor publici, după cum rezultă din tabelul de mai jos:  

Numărul total de funcţii publice la 31.12.2015 era de 164.125 din care: 

 124.675 - funcţii publice ocupate; 

 3.701 - funcţii publice temporar ocupate; 

 6.124 - funcţii publice temporar vacante; 

 29.625 - funcţii publice vacante. 

Situaţia detaliată a funcţiilor publice, pe categorii: 

Categorii de 

funcţii publice 

Ocupate (inclusiv temporar ocupate 

şi temporar vacante)  

   

Ocupate şi temporar 

ocupate (1) 

Temporar 

vacante (2) 

Total 

ocupate 

(1) + (2) 

Vacante 

(3) 

Total funcţii 

(1) + (2) +(3) 

Funcţii publice 

structuri centrale 

și teritoriale 

62.201 2.902 65.103 8.800 73.903 

Funcţii publice 

structuri locale 

66.175 3.222 69.397 20.825 90.222 

TOTAL 128.376 6.124 134.500 29.625 164.125 

Tabel nr. 16. Situaţie funcţii publice în 2015 (I) 

Categorii de funcţii 

publice 

Ocupate (inclusiv temporar 

ocupate şi temporar vacante)  

   

Ocupate şi 

temporar ocupate 

(1) 

Temporar 

vacante (2) 

Total 

ocupate 

(1) + (2) 

Vacante 

(3) 

Total funcţii 

(1) + (2) +(3) 

Funcţii publice din 

categoria înalţilor 

funcţionari publici 

177 10 187 16 203 

Funcţii publice de 

conducere 

15.082 433 15.515 2.909 18.424 

Funcţii publice de 

execuţie 

113.117 5.681 118.798 26.700 145.498 

TOTAL 128.376 6.124 134.500 29.625 164.125 

Tabel nr. 17. Situaţie funcţii publice în 2015 (II) 

Concluzii: Din cele de mai sus, rezultă că activitatea ANFP are un impact major asupra ansamblului 

funcţiei publice din România, fapt demonstrat atât de indicatorii prezentaţi în Raport şi anexele 

acestuia, cât și de utilitatea şi importanţa sistemului informatic integrat privind funcţia publică şi 

funcţionarii publici, care este un instrument funcţional fundamental pentru managementul funcţiei 

publice şi al funcţionarilor publici. 
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3.4. Activitatea în domeniul monitorizării respectării prevederilor legale privind funcţia 

publică şi funcţionarii publici 

 

 Pentru anul 2015, structura cu atribuţii de monitorizare, evaluare şi implementare din cadrul 

ANFP şi-a propus următoarele căi de acţiune principale: 

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

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

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

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

centralizarea datelor şi informaţiilor primite. 

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

publici din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice (monitorizarea generală), s-a realizat prin: 

 monitorizarea şi controlul modului de aplicare a legislaţiei;  

 formularea propunerilor privind acţiuni de control; 

 propuneri privind exercitarea tutelei administrative sau note privind verificarea suplimentară a 

situaţiilor juridice identificate pe baza petiţiilor; 

 coordonare metodologică cu privire la aplicarea dispoziţiilor legale din domeniu; 

 acordarea coordonării metodologice compartimentelor de resurse umane din cadrul autorităţilor 

şi instituţiilor publice.  

La nivelul anului 2015 au fost soluţionate la nivelul structurii juridice cu atribuţii de 

monitorizare şi evaluare un număr de 3.849 de petiţii. 

Rezultatul activităţii de monitorizare îl constituie asigurarea interpretării corecte a normelor 

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

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

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

legale care se impun. 

Sinteza activităţii de monitorizare generală:  

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

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

de către ANFP sau de exercitare a tutelei administrative. 
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Fig. 9. Număr petiţii după modul de soluţionare a acestora în 2015 

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

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

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

adresele autorităţilor şi instituţiilor publice. 

Reprezentarea grafică este prezentată în următoarele imagini: 

 

Fig. 10. Număr de adresanţi pe categorii 
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  Repartiţia teritorială pe judeţe a petenţilor exprimată în valori nominale şi procentuale este 

prezentată în următoarele diagrame:  

 

Fig. 11. Valori nominale ale repartiţiei teritoriale 
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  Principalele domenii în care ANFP a fost solicitată pentru acordarea de îndrumări de 

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

 

Fig. 12. Domeniile în care ANFP a fost solicitată (valori procentuale) 

 

3.4.2. Monitorizarea specială a respectării normelor de conduită 

 Scopul Strategiei Naţionale Anticorupţie 2012 - 2015 este reprezentat de reducerea şi 

prevenirea fenomenului 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 a indicatorilor de evaluare 

asociaţi, enumeraţi în Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 215/2012, cu modificările şi 

completările ulterioare, se urmăreşte realizarea la nivelul fiecărei instituţii/autorităţi publice a unei 

autoevaluări periodice privind nivelul de utilizare şi eficienţă a măsurilor anticorupţie. Printre altele, 

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

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 

dispoziţiilor privind consilierul de etică/integritate şi dacă este necesar, formularea de propuneri pentru 

consolidarea statutului lor juridic.  
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 Inventarul măsurilor preventive anticorupţie stipulează la punctul 5, ca indicator relevant, 

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

normelor privind consilierul etic. 

 Fundaţia Centrul de Resurse Juridice (CRJ) în parteneriat cu ANFP a derulat în perioada 

octombrie 2013 - aprilie 2015 proiectul “Formare şi dezvoltare pentru asigurarea eticii şi integrităţii 

în administraţia publică” cod SMIS 22242, ce a avut ca scop principal întărirea capacităţii instituţiilor 

publice centrale şi locale de a răspunde cerinţelor de etică şi integritate în funcţia publică. 

 Prin intermediul proiectului, ANFP a dezvoltat o aplicaţie informatică ce permite 

consilierului de etică elaborarea online, pe o platformă dedicată, a rapoartelor privind 

respectarea normelor de conduită şi a celor privind situaţia implementării procedurilor 

disciplinare. 

 În data de 12.11.2015, în Monitorul Oficial al României, Partea I, a fost publicat Ordinul 

preşedintelui ANFP nr. 3.753/2015 privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către 

funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare. În data de 26.11.2015 a fost aprobat 

Ordinul preşedintelui ANFP nr. 4108/2015 pentru aprobarea procedurii privind completarea și 

transmiterea informațiilor privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici și 

implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice, ordin care a fost 

publicat pe site-ul ANFP la secțiunea Consilier de etică-Informații utile.  

 Principalele concluzii rezultate din activitatea de monitorizare a respectării normelor de 

conduită de către funcționarii publici și implementarea procedurilor disciplinare, sunt următoarele:  

 

Indicatorul evaluat Concluzii asupra evoluţiei indicatorului 

Relevanţa raportării 

Din datele furnizate prin raportările trimestriale, a rezultat că în trimestrul 

al II-lea al anului 2015 numărul şedinţelor de formare în domeniul 

normelor de conduită s-a aflat la un nivel mai scăzut față de trimestrul I al 

aceluiaşi an, în timp ce numărul funcţionarilor publici care au fost 

instruiţi prin intermediul acestor şedinţe a fost mai mare în trimestrul I 

2015. 

Activitatea  

de consiliere etică 

Principalele probleme care au constituit obiectul consilierii etice s-au axat 

pe unul din următoarele subiecte:  

 Cadrul relațiilor în exercitarea funcției publice; 

 Interdicţia de a accepta cadouri, servicii sau crearea de avantaje; 

 Salarizare și promovare; 

 Comportamentul funcționarilor publici în relația cu cetățenii; 

 Confidențialitatea și păstrarea secretului de serviciu; 

 Participarea funcționarilor publici la procesul de luare a deciziilor; 

 Conflictul de interese; 

 Regimul juridic al incompatibilităților; 

 Asigurarea unui serviciu public de calitate și libertatea opiniilor; 

 Folosirea imaginii proprii; 

 Loialitatea față de autoritățile și instituțiile publice. 
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Cele mai importante  

cauze ale nerespectării 

codului de conduită  

şi cel mai frecvent 

întâlnite consecinţe ale 

încălcării normelor de 

conduită 

Din datele colectate de la autorităţile şi instituţiile publice, principalele 

cauze nominalizate ale nerespectării normelor de conduită, au fost 

următoarele:  

 Influenţa problemelor personale asupra activităţii profesionale; 

 Ignorarea posibilelor consecinţe ale nerespectării prevederilor 

legale cu privire la funcţia publică în general şi în special în 

domeniul specific generat de insuficienta cunoaştere a legislaţiei 

în domeniu; 

 Neglijenţă repetată în îndeplinirea sarcinilor de serviciu;  

 Aplicare eronată a normelor legale; 

 Refuzul îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

 Necunoașterea prevederilor legale și a procedurilor interne; 

 Consumul de băuturi alcoolice în timpul serviciului; 

 Comportament neadecvat în relaţiile cu colegii/beneficiarii de 

servicii publice. 

Modalităţile de 

prevenire 

şi măsurile privind 

reducerea sau 

eliminarea cazurilor 

de nerespectare a 

normelor de conduită 

la nivelul autorităţilor 

şi instituţiilor publice 

 

În urma sintetizării informaţiilor primite de la autorităţile şi instituţiile 

publice care au transmis rapoarte în perioada de referinţă, putem enumera 

următoarele modalităţi de prevenire semnalate:  

 Asigurarea transparenței atât a actului administrativ, cât și a 

deciziilor luate la nivelul instituției; respectarea prevederilor Legii 

nr. 7/2004, republicată; 

 Includerea unor teme de etică în programul instruirilor organizate 

de către instituţie pentru funcţionarii publici de conducere şi de 

execuţie; 

 Activităţi de prevenire prin informare şi instruire privind normele 

de conduită şi faptele de corupţie; 

 Managementul riscurilor de corupţie;  

 Transmiterea prin e-mail, de către consilierul de etică, a unor 

materiale informative; 

 Identificarea problemelor în implementarea Codului de etică și 

integritate la nivelul instituției;  

 Identificarea de soluţii alternative pentru rezolvarea problemelor;  

 Aplicarea chestionarelor de verificare a înțelegerii și respectării 

principiilor codului de conduită; 

 Conștientizarea funcționarilor publici asupra riscurilor încălcării 

normelor de conduită. 

Măsuri administrative 

adoptate pentru 

înlăturarea cauzelor 

sau circumstanţelor 

care au favorizat 

încălcarea normelor de 

conduită 

 

Conform datelor colectate de la autorităţile şi instituţiile publice, în 

perioada de raportare se pot evidenţia următoarele măsuri administrative 

adoptate:  

 Punerea la dispoziţia beneficiarilor a formularului de evaluare a 

calităţii serviciilor de care au beneficiat în cadrul instituţiei; 

 Implementarea sistemului de control intern managerial;  

 Întocmirea Registrului riscurilor și monitorizarea riscurilor;  

 Întocmirea procedurilor de lucru; 

 Întruniri în cadrul instituției unde au fost discutate subiecte din 

domeniul normelor de conduită. 
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Respectarea 

normelor de conduită 

 

Din datele transmise de către autorităţile şi instituţiile publice rezultă că 

cele mai multe sesizări disciplinare sunt formulate de către conducătorul 

compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public sau 

de către funcționarii publici.  

Motivele sesizărilor 

Sesizările adresate comisiilor de disciplină au vizat în principal 

următoarele:  

 Neîndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic; 

 Întrebuinţarea unor expresii jignitoare; 

 Formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase; 

 Absenţe nemotivate; 

 Neîndeplinirea obligației de a se abține de la exprimarea sau 

manifestarea publică a convingerilor şi preferinţelor politice; 

 Întârziere sistematică în rezolvarea lucrărilor; 

 Neîncetarea stării de incompatibilitate în termenul prevăzut de 

lege; 

 Neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor; 

 Manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau 

instituţiei publice; 

 Existenţa stării de incompatibilitate; 

 Consum de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru; 

 Nemulţumirea beneficiarului serviciului public faţă de 

comportamentul funcţionarului public. 
 

 Din analiza raportărilor transmise de către autorităţile şi instituţiile publice către ANFP pentru 

semestrul I al anului 2015, au fost raportate ANFP 467 sesizări adresate comisiei de disciplină pentru 

un număr de 483 funcţionari publici. Dintre acestea, comisiile de disciplină au formulat propuneri de 

clasare pentru un număr de 294 de sesizări adresate împotriva funcţionarilor publici și au fost aplicate 

125 de sancţiuni disciplinare.  

 

Concluzii: 

  

 În ceea ce priveşte monitorizarea modului de aplicare a legislaţiei privind funcţia publică şi 

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

 Din analiza evaluării realizate pentru anul 2015 în ceea ce priveşte aplicarea legislaţiei privind 

funcţia publică şi funcţionarii publici, s-a constatat că faţă de anul trecut, numărul 

solicitărilor/sesizărilor adresate ANFP au crescut, iar la un nivel îngrijorător au fost cele privind 

organizarea și desfășurarea concursurilor. 

 S-a constatat că parte din autorități și instituții publice nu au respectat procedura de organizare 

și/sau de desfășurare a concursurilor, ANFP fiind sesizată cu un spectru foarte larg de problematici 

care au fost confirmate ca reprezentând încălcări ale normelor legale și au condus la suspendarea 

concursurilor, în condițiile legii. 

  

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

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

 ANFP, în parteneriat cu CRJ, a dezvoltat o aplicaţie informatică ce permite consilierului de 

etică elaborarea on-line, pe o platformă dedicată, a rapoartelor privind respectarea normelor de 

conduită şi a celor privind situaţia implementării procedurilor disciplinare. Această platformă a 
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înlocuit sistemul anterior de raportare și a eficientizat activitatea consilierilor de etică. În consecinţă, a 

fost modificat şi cadrul normativ necesar monitorizării respectării normelor de conduită de către 

funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare precum şi cel aferent aprobării 

procedurii privind completarea și transmiterea informațiilor privind respectarea normelor de conduită 

de către funcționarii publici și implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și 

instituțiilor publice. 
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3.5. Activitatea în domeniul formării şi perfecţionării profesionale 

 

 În anul 2015, la nivelul ANFP s-au derulat o serie de activităţi specifice formării şi 

perfecţionării personalului din administraţia publică, funcţionari publici sau personal contractual.  

 Serviciile de formare şi perfecţionare ale ANFP sunt certificate ISO 9001/2008, prin Sistemul 

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

Programele de perfecţionare profesională au fost organizate în acord cu nevoile instituţionale 

specifice, având de partea ANFP experienţa implicării permanente în demersuri care ţin de dezvoltarea 

capitalului uman.  

În contextul actualelor modificări legislative, ANFP a demarat o serie de programe de 

perfecţionare care au vizat domenii precum: management; comunicare şi transparenţă decizională; 

drept şi legislaţie comunitară; dezvoltare personală; tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi 

resurse şi servicii publice. 

 De asemenea, au fost organizate programe de perfecţionare urmărindu-se dezvoltarea 

abilităţilor şi cunoştinţelor în domenii precum: achiziţii publice; audit public intern; stare civilă şi 

evidenţa persoanelor; managementul documentelor în instituţiile publice; formare de formatori; 

gestiunea patrimoniului entităţilor publice; egalitatea de şanse. 

 

  Numărul partenerilor de formare 

Pe parcursul anului 2015, activitatea de formare profesională/perfecţionare a ANFP s-a derulat 

în baza contractelor de parteneriat cu un număr de 15 parteneri de formare conform Registrului 

partenerilor de formare profesională/perfecţionare ANFP. 

ANFP, prin Comisia de selecţie a partenerilor de formare, a aplicat procedura de selecţie a 

partenerilor de formare pe baza documentaţiei de conformitate administrativă și de îndeplinire a 

standardelor minimale privind capacitatea tehnico-logistică și didactică în derularea programelor de 

formare profesională/perfecționare pentru un număr de 23 dosare de parteneriat. 

Din totalul de 23 de dosare de parteneriat primite în vederea încheierii de contracte de 

parteneriat au fost declaraţi admişi 18 parteneri de formare şi au fost respinse 5 dosare de 

parteneriate care nu îndeplineau standardele minimale privind capacitatea tehnico-logistică și 

didactică în derularea programelor de formare profesională/perfecționare. 

Din totalul de 15 parteneri de formare, 12 sunt societăţi comerciale cu răspundere limitată, 2 

sunt asociaţii şi o fundaţie. 

 

Numărul programelor de formare profesională/perfecţionare desfăşurate 

În cursul anului 2015, ANFP a organizat în parteneriat cu partenerii de formare un număr de 

323 programe de formare profesională/perfecţionare, numărul total al participanţilor fiind de 4.890, 

toate programele de formare profesională/perfecţionare organizate în parteneriat cu partenerii de 

formare fiind în sistem clasic learning. 

Partenerii de formare au transmis în vederea avizării de către Comitetul tehnic coordonator 

proiectele ofertelor de formare care au fost supuse unui proces de verificare conform criteriilor stabilite 

în procedura operațională ”Organizarea programelor de formare profesională/perfecționare”. 
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În vederea elaborării ofertei generale de formare a ANFP, partenerii de formare au transmis, în 

vederea avizării, un număr de 1.534 de programe de formare profesională/perfecţionare, din care au 

fost avizate un număr de 778 programe. De asemenea, la cererea partenerilor de formare şi/sau a 

beneficiarilor de formare, au fost avizate 111 programe de formare profesională/perfecţionare. 

Din totalul de 778 programe de formare profesională/perfecţionare transmise pentru avizare în 

cadrul ofertelor de formare au fost avizate favorabil 548 programe de formare 

profesională/perfecţionare şi nu au fost avizate 230 de programe de formare profesională/ 

perfecţionare.  

Programele de formare profesională/perfecționare au fost organizate în urma promovării ofertei 

de formare cuprinzând grila programelor de formare profesională/perfecţionare – 212 programe de 

formare profesională/perfecţionare şi în urma solicitărilor primite de la partenerii de formare şi/sau 

beneficiarii de formare – 111 programe de formare profesională/perfecţionare. 

Conform prevederilor Ordinului preşedintelui ANFP nr. 1103/2015, Comitetul Tehnic 

Coordonator a avizat ofertele de formare transmise de către Responsabilii de formare desemnați la 

nivelul fiecărui Centru Regional conform criteriilor stabilite în procedura opertațională ”Organizarea 

programelor de formare profesională/perfecționare”, situaţia la nivelul centrelor regionale fiind 

următoarea: 

 

a) Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti 

 Perioada de avizare Programe propuse Programe avizate Programe neavizate 

1. Iunie - Septembrie 215 163 52 

2. Octombrie - Decembrie 130 93 37 

TOTAL 345 256 89 

 

b) Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Cluj Napoca 

 Perioada de avizare Programe propuse Programe avizate Programe neavizate 

1. Iunie - Septembrie 22 11 11 

2. Octombrie - Decembrie 21 18 3 

TOTAL 43 29 14 

 

c) Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Iași 

 Perioada de avizare Programe propuse Programe avizate Programe neavizate 

1. Iunie - Septembrie 34 23 11 

2. Octombrie - Decembrie 10 7 3 

TOTAL 44 30 14 

 

 

http://www.crfb.ro/
http://www.crfb.ro/
http://www.crfb.ro/
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d) Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Timișoara 

 Perioada de avizare Programe propuse Programe avizate Programe neavizate 

1. Iunie - Septembrie 257 179 78 

2. Octombrie - Decembrie 134 67 67 

TOTAL 391 246 145 

 

Numărul total al zilelor de formare/orelor de formare 

Procesul de formare pentru anul 2015 a însemnat un număr de 1.669 zile de formare totalizând 

9.974 de ore de formare. 

Numărul total al personalului utilizat în procesul de formare 

În cadrul sesiunilor de formare, ANFP împreună cu partenerii de formare au utilizat personal 

specializat, astfel: 97 de formatori, 26 cadre didactice şi 3 persoane-resursă. 

Sume/vărsăminte la bugetul de stat 

Pentru anul 2015, ANFP a virat la bugetul de stat suma de 197.676 lei reprezentând încasările 

de 5% din valoarea programelor de formare profesională/perfecţionare dată de produsul aritmetic 

între numărul de participanți la program înmulțit cu tariful de participare la program stabilit conform 

ofertei de formare aprobată. 

Programe de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare 

categoriei înalţilor funcţionari publici 

 

În ceea ce priveşte programele de formare specializată, ANFP gestionează Programul de 

formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor 

funcţionari publici. 

Programul are ca scop dezvoltarea competenţelor şi aptitudinilor necesare exercitării funcţiilor 

publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici şi se desfăşoară pe module, abordând o 

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

axată pe atingerea scopului principal. 

Tematica abordată în cadrul celor 8 module de formare - 3 zile (24 ore de formare)/modul - 

vizează domenii, precum: managementul resurselor umane în administraţia publică, administraţie 

publică modernă şi eficientă, comunicare şi imagine publică, administraţia publică în contextul 

integrării în UE, management strategic şi politici publice, management public şi abilităţi manageriale, 

management de proiect şi fonduri structurale şi management financiar şi bugetar. 

Evaluarea participanţilor la acest program constă în: a) opt evaluări intermediare, 

corespunzătoare modulelor de formare – evaluare intermediară şi b) elaborarea şi susţinerea unui 

proiect de absolvire – evaluare finală. 

Astfel, prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei 

publice nr. 1.147/2014 au fost aprobate cifra anuală de şcolarizare şi taxa de participare la Programul 

de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor 

funcţionari publici pentru anul 2014. Modalitatea de desfăşurare a Programului a fost aprobată prin 

http://www.crfb.ro/
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Ordinul preşedintelui ANFP nr. 3.214/2014. Modulele de formare s-au derulat în perioada 14.01.2015 

– 03.06.2015. Programul a fost absolvit de către 97 de participanţi. 

Veniturile încasate la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice 

corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2014 au totalizat 209.702 lei. 

ANFP a derulat activităţile specifice formării profesionale/perfecţionării personalului din 

administraţia publică, funcţionari publici sau personal contractual având la bază actele normative care 

reglementează această activitate. 

În cursul anului 2015 s-a realizat actualizarea cadrului contractual, strategic şi organizatoric 

în vederea dezvoltării şi implementării eficiente a programelor de formare 

profesională/perfecţionare prin elaborarea unor ordine ale preşedintelui ANFP, şi anume: 

 Ordinul preşedintelui ANFP nr. 269/04.02.2015 privind contractele de parteneriat, 

constituirea Registrului partenerilor de formare profesională/perfecționare ai ANFP, 

aprobarea conținutului dosarelor de evidență a programelor de formare 

profesională/perfecționare desfășurate și a indicatorilor specifici activității de formare, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul preşedintelui ANFP nr. 270/04.02.2015 pentru aprobarea documentației de 

conformitate administrativă și de îndeplinire a standardelor minimale privind capacitatea 

tehnico-logistică și didactică în derularea programelor de formare profesională/perfecționare, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul preşedintelui ANFP nr. 1103/08.05.2015 privind unele măsuri organizatorice și 

pentru coordonarea metodologică a programelor de formare profesională/perfecționare la 

nivelul ANFP și Centrelor Regionale, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

  Ca urmare a evaluării nevoilor şi cerinţelor de formare pentru autorităţile şi instituţiile 

publice din administraţia publică centrală şi locală, pe baza planurilor anuale de perfecţionare, a fost 

emis Ordinul preşedintelui ANFP nr. 762/31.03.2015 prin care au fost stabilite domeniile prioritare 

de formare profesională pentru administrația publică: managementul serviciilor publice şi de utilitate 

publică, politici publice şi planificare strategică, sistemul de control intern/managerial în entităţile 

publice, managementul resurselor umane, management financiar-bugetar şi al patrimoniului, drepturile 

şi libertăţile fundamentale ale omului, dreptul integrităţii publice şi politici anticorupţie, legislaţia 

Uniunii Europene, comunicare, relaţii publice, transparenţă decizională, informaţii – date 

publice/clasificate/cu caracter personal şi procedură civilă şi contencios administrativ. 

  În cadrul procesului de coordonare, monitorizare şi control al activităţii Centrelor Regionale 

de Formare Continuă din Administraţia Publică Locală, ANFP prin intermediul structurii de 

specialitate: 

 a organizat întâlniri de lucru având ca tematică stabilirea unui cadru unitar de lucru la nivelul 

ANFP şi al Centrelor Regionale; 

 a analizat împreună cu reprezentanţii Centrelor Regionale dosarele de parteneriat depuse în vederea 

încheierii de contracte de parteneriat; 

 a solicitat informări săptămânale privind organizarea programelor de formare 

profesională/perfecţionare de către Centrele Regionale; 

 a solicitat informaţii privind activitatea desfăşurată de către Centrele regionale şi a întocmit 

informări lunare privind activitatea acestora; 
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 a transmis procedurile elaborate/modificate/actualizate şi aprobate la nivelul ANFP privind 

activitatea de formare profesională/perfecţionare Centrelor regionale, pentru informare şi aplicare 

unitară; 

 a asigurat comunicarea permanentă cu Centrele Regionale pentru implementarea eficientă a 

programelor de formare profesională/perfecţionare şi pentru derularea în bune condiţii a celorlalte 

activităţi desfăşurate de către acestea. 

 
Activitatea Centrelor Regionale este prezentată, în detaliu, în Anexa nr. 2 la prezentul Raport.  

 

Concluzii: 

În cursul anului 2015, ANFP a organizat în colaborare cu partenerii de formare un număr de 

323 programe de formare profesională/perfecţionare, numărul total al participanţilor fiind de 4.890. 

Toate programele de formare profesională/perfecţionare organizate în parteneriat au fost în sistem 

clasic learning. 

În cursul anului 2015 s-a realizat actualizarea cadrului contractual, strategic şi organizatoric în 

vederea dezvoltării şi implementării eficiente a programelor de formare profesională/perfecţionare. 

În 2015 s-a derulat programul privind formarea specializată a înalţilor funcţionari publici iniţiat 

în 2014, acesta fiind absolvit de un număr de 97 de participanţi. 
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3.6. Activitatea în domeniul gestionării programelor cu finanţare externă 
 

 În anul 2015, ANFP a continuat procesul de gestionare a fondurilor externe în vederea 

modernizării managementului funcţiei publice precum şi a îmbunătăţirii calităţii serviciilor publice, 

adaptându-se rapid la nevoile din ce în ce mai specifice și complexe ale administrației publice din 

România. 

 În anul de referinţă, ANFP a gestionat implementarea a 8 proiecte finanțate din fonduri 

externe, în valoare cumulată de 36.314.414,43 lei, respectiv 8.069.869,87 Euro. 

  

 Proiectele implementate/aflate în curs de implementare la nivelul ANFP, la finele anului 

2015, sunt următoarele: 

 

1. “Creşterea eficacităţii aplicării legislaţiei Uniunii Europene în ceea ce priveşte ajutoarele de 

stat, prin formarea aplicată a experţilor implicaţi în gestionarea fondurilor europene”- Cod 

SMIS 48106  

 

Stadiu: Proiect finalizat 
Perioada de implementare: 01.07.2013 - 30.07.2015. 

Proiectul a fost finanțat din Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2007 -2013. 

Valoarea eligibilă a proiectului: 2.607.992,88 lei. 

Scopul proiectului a fost reprezentat de instruirea personalului din cadrul instituţiilor publice 

implicate în gestionarea instrumentelor structurale (din cadrul Autorităților de Management, 

Organismelor Intermediare, Autorității de Certificare și Plată, Autorității de Audit, Ministerului 

Fondurilor Europene) în domeniul ajutorului de stat, ca o condiționalitate ex-ante a țării noastre. 

 

2. “Instruire aplicată pentru continuarea întăririi capacității instituționale a administrației 

publice din România pentru o gestionare eficientă a fondurilor structurale” - Cod SMIS 48159 

 

Stadiu: Proiect finalizat 
Perioada de implementare: 01.08.2013 – 31.12.2015 

Proiect finanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA). 

Valoarea eligibilă a proiectului: 14.820.234,14 lei. 

Scopul proiectului a fost reprezentat de instruirea orizontală în domeniul achizițiilor și al 

managementului de proiect pentru beneficiarii, potențialii beneficiari FESI 2014-2020. 

 

3. „ 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 finalizat 

Perioada de implementare: 25.09.2012 – 25.11.2015.  

Proiect finanțat din Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative (PODCA) 2007-

2013 

Valoarea eligibilă a proiectului: 13.284.659,84 lei fără TVA. 

Scopul proiectului a fost reprezentat de dezvoltarea de instrumente informatice care să contribuie la 

eficientizarea activităţii ANFP în relaţia cu instituţiile administraţiei publice din România în 
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gestionarea funcţiei publice şi a funcţionarilor publici. În cadrul proiectului au fost dezvoltate: un 

Sistem Informatic Managerial, Data Center și o arhivă electronică. 

 

4. „Formarea şi dezvoltarea pentru asigurarea eticii şi integrităţii în administraţia publică” - 

Cod SMIS 22242 

 

Stadiu: Proiect finalizat (în aprilie 2015) 

Proiectul a fost derulat de Centrul de Resurse Juridice, în parteneriat cu ANFP, încă din octombrie 

2013 și a fost cofinanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 

Administrative. 

Valoarea proiectului: 1.164.910,70 lei respectiv, 258.869,04 euro. 

Scopul proiectului a fost creşterea eficacităţii instituţiilor publice centrale şi locale prin întărirea 

capacităţii acestora de a răspunde cerinţelor de etică şi de integritate în funcţia publică. 

 

5. „Transparenţă şi calitate în administraţia publică prin social media” - RO2013_C1.1_17 

 

Stadiu: Proiect finalizat (în aprilie 2015) 

Proiectul a fost implementat de asociaţia Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 

21, în parteneriat cu ANFP. Proiectul a fost finanţat din Fondul ONG în România al Spaţiului 

Economic European. 

Valoarea proiectului: 371.630,25 lei respectiv, 82.584,50 euro 

Scopul proiectului a fost creşterea rolului societăţii civile în promovarea principiilor bunei guvernări 

şi al participării cetăţenilor la procesul de elaborare a politicilor la nivel local. 

 

6. "Student activ - Profesionist de succes – PRO-ACTIV"- POSDRU/189/2.1/G/156345 

 

Stadiu: Proiect finalizat (în decembrie 2015) 

Proiectul a fost derulat de S.C. Arexim Audit SRL, în parteneriat cu ANFP şi Universitatea din 

București. 

Valoarea proiectului: 1.517.380,00 lei respectiv, 337.195,55 euro. 

Scopul proiectului a fost sprijinirea și dezvoltarea competenţelor şi aptitudinilor profesionale ale 

studenților în procesul de tranziţie din mediul educațional către piața muncii prin intermediul unui 

sistem integrat, intensiv și coerent de servicii de consiliere și orientare profesională, organizarea de 

stagii de pregătire practică, workshop-uri și vizite de studiu în vederea facilitării inserției studenților în 

mediul profesional. 

 

7. „Legislație, Economie, Competiție și Administrație – Dezvoltarea unei abordări 

multidisciplinare în combaterea fraudei în achizițiile publice” - 

HOME/2013/ISEC/AG/FINEC/4000005248 

 

Stadiu: Proiect aflat în curs de implementare 
Derularea proiectului va continua şi în anul 2016. 

ANFP participă în calitate de partener al Freedom House România la implementarea proiectului, care 

este finanţat din granturile CIPS/ISEC 2013 ale Comisiei Europene. 

Valoarea proiectului: 1.827.426,60 lei respectiv, 406.094,80 euro. 
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Scopul proiectului este creșterea capacității instituționale a autorităților române și bulgare în 

prevenirea și combaterea corupției în achizițiile publice. 

8. “Guvernare incluzivă” - PEH 010 

 

Stadiu: Proiect aflat în curs de implementare  
Derularea proiectului va continua şi în anul 2016. 

Valoarea proiectului: 720.180,02 lei, respectiv, 160.040 euro. 

Scopul proiectului este reducerea riscului excluziunii sociale și prevenirea discriminării grupurilor 

dezavantajate în județele Buzău, Călărași, Cluj, Dolj, Mureș, prin colaborarea dintre autorități publice 

și societatea civilă. 

 

Notă: Detalii cu privire la proiectele mai sus menţionate sunt prezentate în Anexa nr. 3 la 

prezentul Raport. De asemenea, este de menţionat faptul că în cadrul primelor 3 proiecte, au fost 

solicitate la rambursare, prin cele 11 cereri de rambursare (dintre care 3 finale) depuse, sume în valoare 

de 18.942.178,71 lei. De asemenea, au fost elaborate 11 rapoarte tehnice de progres dintre care 3 au 

fost rapoarte finale de implementare. 

  Pe parcursul anului 2015, în cadrul proiectelor gestionate de ANFP, au fost instruite un 

număr de 3.414 de persoane din cadrul administrației publice centrale și locale, astfel: 

 229 de magistrați și ofițeri operativi români, magistrați și ofițeri operativi bulgari și 

funcționari publici români (46) din judeţele Alba, Braşov, Covasna, Sibiu, Neamţ, Iaşi, 

Botoşani, Bacău, Suceava, Vaslui şi din Bucureşti, instruiţi în combaterea fraudei în achizițiile 

publice; 

 180 de factori de decizie și specialiști ai Consiliilor Judeţene, Instituțiilor Prefectului, 

comisiilor de incluziune socială, dintr-un oraș/comună, din care aproximativ 120 de funcţionari 

publici şi reprezentanți ai unor ONG-uri din judeţele Buzău, Călărași, Cluj, Dolj și Mureș 

formați pentru a dobândi cunoștințe și competențe necesare realizării planurilor de acțiune de 

incluziune socială la nivel local (30 de voluntari în proiect); 

 43 de persoane instruite în domeniul managementului integrităţii, conflictelor şi schimbărilor; 

 2.580 de persoane în cadrul proiectului cod SMIS 48159; 

 382 de participanți la modulul 4 din cadrul proiectului cod SMIS 48106. 

 

Totodată, pentru a susține activitățile desfășurate în cadrul proiectelor și pentru a asigura 

sustenabilitatea acestora, au fost elaborate și diseminate livrabile după cum urmează: 

 Câte un manual de curs aferent fiecărui modul/program de formare elaborat și diseminat 

electronic pentru 2.580 de persoane în cadrul proiectului cod SMIS 48159; 

 Un ghid privind ajutorul de stat și un manual privind noile reglementări în domeniul ajutorului 

de stat diseminate electronic către un număr de 382 de participanți la modulul 4 din cadrul 

proiectului cod SMIS 48106; 

 În cadrul proiectului cod SMIS 36675 au fost tipărite și diseminate către instituții și autorități 

publice următoarele materiale: 

 manual de utilizare a semnăturii electronice elaborat și tipărit în 4.100 de exemplare; 

 ghid final de diseminare a rezultatelor proiectului tipărit în 1000 de exemplare şi imprimat 

pe 2000 de CD. 
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Tot în 2015, ANFP a mai realizat unele demersuri, după cum urmează: 

 a elaborat şi depus în luna decembrie 2015, la AMPOAT o cerere de finanţare pentru 

proiectul Instruire în ceea ce privește aplicarea legislației în domeniul ajutorului de stat pentru 

beneficiarii FESI de la nivel local. Această cerere de finanțare se află în proces de evaluare. 

 a elaborat şi depus două fișe de proiect care au fost aprobate de către AM POAT pe parcursul 

anului 2015, urmând ca documentațiile aferente cererilor de finanțare să fie depuse în 2016 în 

vederea evaluării. 

 a asigurat elaborarea, soluționarea clarificărilor și sprijinirea contractării cererii de finanțare 

aferente proiectului Dezvoltarea capacității administrației publice centrale de a realiza studii 

de impact – Cod SIPOCA 25. Acest proiect a fost depus de Secretariatul General al Guvernului 

(SGG), în calitate de beneficiar, ANFP fiind partener. În semestrul II 2015, acest proiect a 

fost aprobat pentru finanțare de către AM POCA. 

 Comitetul European de Dialog Social pentru Administraţia Publică Centrală (SDC-CGA), în 

care ANFP este reprezentantul statului român ca angajator al funcţionarilor publici încă din 

2010, împreună cu Sindicatul Sectorului Public European (EPSU) şi alţi parteneri instituţionali 

din statele membre, printre care şi ANFP, a depus un proiect spre finanţare de la Comisia 

Europeană, care a fost selectat şi va fi implementat în perioada 2016-2017. Proiectul vizează 

cercetarea privind bunăstarea și siguranța și sănătatea muncii în administrația publică centrală: 

abordarea riscurilor psihosociale la locul de muncă. 

 a analizat două propuneri de proiect:  

o proiect de twinning – Support to the Civil Service Commission in further reforms of the 

civil service system in Azerbaijan, la care ANFP a propus experți pe termen scurt; 

cererea nu a fost depusă; 

o proiect de asistenţă tehnică – Asistenţă tehnică pentru restructurarea organizatorică şi 

managementul resurselor umane în vederea modernizării Administraţiei Vamale a 

Turciei, la care ANFP nu a putut participa. 

 

Portofoliul de proiecte pentru perioada programatică 2014 – 2020 este prezentat în Anexa nr. 4 

a Raportului. 

 

 

Concluzii: 

 În anul 2015, interesul ANFP în dezvoltarea de proiecte cu finanţare externă în colaborare cu 

parteneri naționali și internaţionali a rămas constant și a fost pus accentul pe includerea unei 

componente de formare a funcționarilor publici în cadrul acestor proiecte. 

 Totodată, se poate observa o creştere a ratei de depunere de noi proiecte spre finanțare datorată 

activităţii de identificare a unor noi oportunităţi/ linii de finanţare. 
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3.7. Activitatea în domeniul comunicării şi relaţiilor internaţionale 
 

3.7.1. Activitatea în domeniul comunicării 
 

  

 1. Comunicate de presă, ştiri , discursuri/ punctaje 

 

 Pe parcursul anului 2015 au fost transmise către mass-media 28 comunicate de presă și 64 

ştiri, au fost elaborate 21 punctaje şi discursuri. Acestea au prezentat informaţii privind organizarea 

de evenimente (conferinţe, mese rotunde, competiţii), organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru 

ocuparea funcţiilor publice vacante din administraţia publică centrală şi locală, formarea şi 

perfecţionarea funcţionarilor publici, noutăţi legislative etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13. Dinamica lunară a comunicatelor de presă emise de ANFP în 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14. Dinamica lunară a ştirilor elaborate de ANFP în 2015 

Dinamica lunară a comunicatelor de presă elaborate în 2015 

Dinamica lunară a ştirilor elaborate pe parcursul anului 2015 
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 2. Organizarea de evenimente  

 Pe parcursul anului 2015, ANFP a organizat 3 conferinţe de presă în cadrul unor evenimente 

(conferinţe în cadrul proiectelor cu finanţare externă, conferinţa internaţională Inovaţie şi calitate în 

sectorul public). 

 

 2.1. Campanii de informare şi dezbateri publice  

 Organizarea Competiției de bune practici în utilizarea instrumentelor social media; 

 Derularea Competiţiei celor mai bune practici în administraţia publică din România, ediţia a 

VIII-a, mai - august 2015;  

 Organizarea campaniei „ Dăruiește și tu!”, derulată în contextul susţinerii proiectului Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6, magazinul caritabil 

SocialXChange.ro; 

 Participare la 3 emisiuni radiofonice la Radio România Actualități și Radio România Cultural, în 

vederea mediatizării activităților/proiectelor ANFP. 

 

 2.2. Conferinţe, workshop-uri, mese rotunde  

În anul 2015, au fost organizate următoarele evenimente: 

 

 6 conferinţe: (1 conferinţă Inovaţie şi calitate în sectorul public, ediţia a VIII-a; 3 conferințe 

organizate în cadrul proiectului Student activ – Profesionist de succes – PRO-ACTIV; 1 conferință 

în cadrul proiectului Formare şi dezvoltare pentru asigurarea eticii şi integrităţii în administraţia 

publică; 1 conferință în cadrul proiectului Transparenţă şi calitate în administraţia publică prin 

social media); 

 6 workshop-uri: (4 workshop-uri organizate în cadrul proiectului Student activ – Profesionist de 

succes – PRO-ACTIV; 1 workshop în cadrul proiectului Legislație, Economie, Competiție și 

Administrație – Dezvoltarea unei abordări multidisciplinare în combaterea fraudei în achizițiile 

publice; 1 workshop în cadrul proiectului Guvernare incluzivă); 

 9 cursuri de formare: (3 cursuri de formare în achiziții publice, în cadrul proiectului Legislație, 

Economie, Competiție și Administrație – Dezvoltarea unei abordări multidisciplinare în 

combaterea fraudei în achizițiile publice; 5 cursuri de formare în legislație, incluziune socială și 

elaborare de planuri locale de acțiune în domeniul incluziunii sociale, în cadrul proiectului 

Guvernare incluzivă; 1 curs de formare Expert prevenire și combatere corupție cod COR 261920, 

în cadrul proiectului Formare şi dezvoltare pentru asigurarea eticii şi integrităţii în administraţia 

publică; 

 2 vizite de studiu pentru studenții implicați în proiectul Student activ – Profesionist de succes – 

PRO-ACTIV, în vederea prezentării activității specifice din cadrul ANFP. 

 

 3. Site-ul ANFP 

 Pe parcursul anului 2015, site-ul ANFP și-a menținut gradul de adresabilitate atât către 

instituțiile publice cât și către persoanele interesate. Aceste informații au vizat concursurile de ocupare 

a funcțiilor publice, proiectele de strategii, noutățile legislative, proiectele cu finanțare externă, precum 

și alte date de interes public.  

 De asemenea, periodic, este actualizată versiunea în limba engleză a site-ului. 
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 În conceperea secțiunilor s-a urmărit, pe lângă interfața prietenoasă, actualizarea informațiilor, 

astfel încât publicul țintă să fie în permanentă legătură cu activitatea specifică a ANFP. Astfel, 

meniurile permit utilizatorilor extragerea eficientă și eficace a informațiilor, ca de exemplu: date 

despre concursurile pentru ocuparea funcțiilor publice, portalul de management al funcțiilor publice și 

al funcționarilor publici, platforma de raportare pentru consilierii de etică, știri și anunțuri. În scopul 

creșterii transparenței instituționale, utilizatorii au posibilitatea, prin intermediul unei secțiuni special 

create, de a transmite sugestii privind structura şi conţinutul paginii web. Site-ul ANFP este 

monitorizat, începând din data de 30.06.2008, prin motorul Trafic Ranking şi încadrat în categoria 

Instituţii Publice. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fig. 15. Site-ul ANFP în clasamentul instituţiilor publice în 2015 

 Potrivit acestei monitorizări, site-ul ANFP s-a menţinut și pe parcursul anului 2015 pe primele 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 16. Site-ul ANFP în clasamentul general al instituţiilor publice în 2015 

 

Poziţionarea site-ului ANFP în clasamentul instituţiilor publice  

pe parcursul anului 2015 

Poziţionarea site-ului ANFP în clasamentul general  

pe parcursul anului 2015 
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Fig. 17. Număr vizitatori/lună ai site-ului ANFP în 2015 

 

În ceea ce privește gestionarea activităților cuprinse în Planul Național de Acțiune din cadrul 

Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă au fost identificate seturile de date deschise existente la 

nivelul ANFP și au fost postate 4 seturi de date deschise pe Portalul www.data.gov.ro.  

 

4. Revista presei 

 Zilnic, se realizează Revista presei și se diseminează raportul de monitorizare în cadrul ANFP. 

 ANFP, prin intermediul structurii de specialitate, monitorizează un număr de 18 publicaţii, 

inclusiv principalele agenţii de presă şi site-uri specializate.  

 Pe parcursul anului 2015, au fost monitorizate circa 319 articole de presă în care s-a făcut 

referire la ANFP. 

 Temele care au suscitat interesul mass-media au vizat: desfăşurarea concursurilor pentru 

ocuparea funcţiilor publice; a VIII-a ediţie a competiţiei Inovaţie şi Calitate în sectorul public; 

activități specifice proiectelor derulate de ANFP; implementarea semnăturii electronice în scopul 

realizării unui sistem informatic managerial; conferinţe, evenimente internaţionale; aspecte legislative 

privind funcţia publică şi funcţionarii publici. 

 Materialul cuprinde informații zilnice, structurate pe secțiuni bine definite, din presa centrală și 

locală. 
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Fig. 18. Număr de apariţii ale ANFP în presa scrisă în 2015 

 

 5. Publicaţii şi Materiale 

 a) Publicaţii de specialitate: 

Buletinul informativ – INFO ANFP - publicaţie realizată lunar, cu caracter informativ atât 

intern, fiind diseminat în interiorul instituţiei, cât şi extern, 

fiind postată într-o secțiune dedicată, pe site-ul ANFP; 

- cuprinde rubrici precum: evenimente, date privind 

proiectele dezvoltate, statistica lunară a site-ului ANFP, 

colaborări, noutăți etc; 

- 12 buletine informative interne INFO ANFP în 2015. 

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

articole de specialitate, realizate cu participarea 

colaboratorilor interni și externi; 

- 2 numere din revista online EU-RO Funcţionar în anul 

2015. 

Ghidul celor mai bune practici în 

administraţia publică 

 

 

 b) Materiale: 

Materiale de promovare elaborate în 2015 - 14 diplome, în cadrul Conferinţei Inovaţie şi 

calitate, ed. a VIII-a; 

- 8 afișe (4 afişe Competiție și Conferinţa 

Inovație și calitate, ed. a VIII-a şi 4 afişe pentru 

seminarul regional Carieră și etică în funcția 

publică, seminar PAE, seminar ENA); 

Numărul de apariţii ale ANFP în presa scrisă pe parcursul anului 2015 
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- 85 certificate de participare la seminarul 

regional Carieră și etică în funcția publică; 

- 9 trofee premii Conferinţa Inovaţie şi calitate, 

ediţia a VIII-a. 

 De asemenea, este de menţionat faptul că a fost elaborată Analiza de imagine a ANFP pentru 

anul 2014. 

 c) Concepte grafice: 

 4 concepte grafice: (1 concept grafic pentru 1 banner referitor la Conferinţa Inovaţie şi 

calitate, ediţia a VIII-a; 1 concept grafic - prezentări Power Point, agende ale evenimentelor; 1 

afiș “15 ani de activitate ANFP”; 1 concept grafic pentru panoul de semnalare a suportului 

pentru biciclete). 

 3 sigle utilizate pentru competiţia şi conferinţa Inovaţie şi Calitate, ed. a VIII-a, pentru 

asigurarea imaginii de brand. 

 

 6. Studii, chestionare şi instrumente sociologice 

 

 6.1. Studii: elaborarea studiului privind corelarea învățării cu piața muncii; realizarea unui 

studiu intern ANFP privind satisfacția muncii. 

 6.2. Instrumente de evaluare: instument de evaluare a seminarului de formare realizat în 

parteneriat cu ENA (urmat de generarea unui raport sintetic); raport de evaluare a Conferinței 

Inovație și calitate în administrația publică, ed. VIII –a, 2015 şi prelucrarea rezultatelor 

reevaluării competiției celor mai bune practici; monitorizare introducere date Părerea ta 

contează pentru noi!; 3 rapoarte de evaluare a atelierelor de lucru derulate în cadrul proiectului 

PRO-ACTIV (workshop Sinaia). 

 6.3. Chestionare: chestionar privind practica studenților; chestionarul dedicat Seminarului 

Regional Sibiu 2015 (în contextul seminarului regional); 2 chestionare în contextul evaluării 

sustenabilității proiectului Transparență și calitate în administrația publică prin social media; 

chestionar de evaluare a Conferinței Inovație și calitate în administrația publică, ed. VIII –a, 

2015; Chestionar de evaluare PaE 2015. 

 

 7. Spații de informare 

 În vederea creşterii vizibilităţii activităţilor şi evenimentelor la nivelul ANFP a fost asigurată 

actualizarea permanentă a spaţiilor 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 ANFP. 

 Monitorizarea aplicaţiei “Față în față cu tine” atât online, pe site, cât și prin intermediul 

infochioşcului special amenajat în sediul ANFP. 

 Întreținerea Punctului de informare situat la intrarea în instituţie, pentru facilitarea accesului 

la informaţiile referitoare la activitatea ANFP. 

 

 8. Parteneriate 

 

a) gestionare protocoale de colaborare privind practica studenţilor: 



54 

 

 

 cu instituţii de învăţământ superior: Universitatea “Nicolae Titulescu”; Academia de Studii 

Economice; Universitatea București; Universitatea “Dimitrie Cantemir“. 

 în cadrul proiectelor cu finanţare externă: proiect Student activ – Profesionist de succes – 

PRO-ACTIV cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Instituția Prefectului Municipiului 

București, Direcția Generală de Poliție Locală sector 3, Primăria sectorului 6, Direcția Generală 

de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6; 

 sprijinirea Programului de Internship Guvernul României, prin gestionarea practicii a patru 

stagiari. 

 

b) gestionare/prelungire/încheiere Acorduri de parteneriat cu alte instituţii: 

 

 gestionare Acorduri de parteneriat: cu SC Addvances Strategic Solutions SRL, în scopul 

promovării și informării în domeniul administrației publice; cu Uniunea Națională a Artiștilor 

din România (UNART), privind promovarea imaginii organizaționale; cu Asociaţia Română 

pentru Reciclare – RoRec şi SC Oameni şi Companii; Revista Română pentru Administraţia 

Publică Locală şi Fundaţia Amfiteatru; 

 prelungire, prin act adițional, a Acordului de parteneriat cu Fundaţia Română pentru 

persoanele cu handicap Vizual (facilitarea integrării pe piaţa muncii a tinerilor cu handicap 

vizual, facilitarea desfăşurării de activităţi de voluntariat, job shadow, internship pentru tinerii 

cu dizabilităţii vizuale şi a identificării unor linii de finanţare şi a elaborării unor cereri pentru 

proiecte comune); 

 încheiere Acorduri de parteneriat cu: Asociația Comunelor din România, în scopul informării 

în domeniul administrației publice și promovării de acțiuni specifice şi cu Societatea Română 

de Radiodifuziune precum şi cu instituții publice din 5 județe: Mureș (Instituţia Prefectului, 

Consiliul Județean, Primăria Municipiului Tîrgu-Mureş, A.J.O.F.M.), Dolj (Instituţia 

Prefectului, Consiliul Judeţean, Primăria Municipiului Craiova), Buzău (Instituţia Prefectului, 

Consiliul Județean, Primăria Municipiului Buzău, Primăria comunei Calvini), Călărași 

(Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean, Primăria Municipiului Călărași, Primăria comunei 

Curcani, A.J.O.F.M.), Cluj (Instituţia Prefectului, Consiliul Județean, Primăria comunei Jucu), 

în cadrul proiectului Guvernare incluzivă. 

 semnare scrisoare de colaborare pentru promovarea misiunii Institutului Cervantes din 

București și ANFP. 
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3.7.2. Activitatea de relaţii cu publicul şi registratură 

 

 1. Activităţi specifice de registratură:  

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

65.000 documente reprezentând adrese, fax-uri, email-uri de la instituţii publice sau cetăţeni. 

 

 2. 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, cu privire la circuitul documentelor aflate în curs de soluţionare, la nivelul ANFP; 

 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 și a 

punctului de informare. 

 

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

acces la informaţiile de interes public 

 În anul 2015, la nivelul ANFP au fost soluţionate 155 de solicitări din care: 

 49 solicitări din partea reprezentanţilor mass-media; 

 88 solicitări din partea cetăţenilor, 

 18 solicitări din partea persoanelor juridice (instituţii/ autorităţi publice, organizaţii sindicale, 

fundaţii, instituţii de învăţământ). 

 

 De asemenea, în 2015 a fost elaborat Raportul privind solicitările în baza Legii 544/2001 pe 

anul 2014 şi au fost elaborate rapoartele semestriale privitoare la organizarea şi desfăşurarea activităţii 

de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în 

audienţă. 
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3.7.3. Activitatea ANFP în domeniul relaţiilor internaţionale 

 

 Un prim obiectiv în anul 2015 legat de activitatea ANFP în domeniul relaţiilor internaţionale a 

fost reprezentat de consolidarea relaţiilor internaţionale ale ANFP în domeniul managementului 

funcţiei publice şi al formării profesionale a funcţionarilor publici.  

 În acest sens, ANFP a continuat cooperarea bilaterală cu:  

 Guvernul Republicii Franceze, prin care ANFP a beneficiat de asistenţă tehnică acordată de 

experți francezi pentru proiectul Strategiei privind dezvoltarea funcţiei publice 2015-2020 şi 

pentru proiectul Strategiei privind formarea profesională 2015-2020; 

 Şcoala Naţională de Administraţie Publică din Franţa (ENA), cu care a intensificat 

colaborarea, organizând programele de formare „Competențele cheie ale managerului în 

perioade de constrângeri bugetare” (pentru înalţi funcţionari publici) şi „Leadership și 

management public” (pentru funcţionari publici de conducere) dar şi atelierul de lucru cu 

participarea unor experţi francezi care au oferit expertiză asupra proiectului Strategiei privind 

formarea profesională 2015-2020; 

 Academia de Administrare Publică (AAP) din Republica Moldova, prin punerea în aplicare 

a măsurilor incluse în Planul de acţiuni pentru anul 2015 şi participarea la două conferinţe. 

 În perioada de raportare, ANFP a continuat și demersurile pentru încheierea unui acord de 

cooperare bilaterală cu Comisia Funcţiei Publice (CFP) din Azerbaidjan, prin aplicarea procedurii 

de negociere a acordului, cu sprijinul MDRAP şi MAE.  

  Şi în anul 2015, ANFP a continuat să sprijine Parteneriatul Estic, prin implicarea activă în 

calitate de membru în cadrul Panelului Reforma Administraţiei Publice, în colaborare cu Serviciul 

European de Acţiune Externă, MDRAP şi MAE. Principala activitate a anului 2015 din cadrul PaE a 

fost organizarea seminarului „Transparenţa, etica şi integritatea în administraţia publică”, 

organizat de ANFP şi MDRAP, la care au participat reprezentanţi ai administraţiei publice din 

Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova, Lituania, precum şi reprezentanţi ai 

unor organizaţii naţionale şi internaţionale care activează în domeniu. În luna noiembrie 2015, o bună 

practică elaborată la nivelul ANFP a trecut de prima etapă a evaluării pentru a fi inclusă pe agenda 

celei de-a 24-a Conferinţe Anuale a NISPAcee 2016.  

  Tot în ceea ce priveşte afilierile ANFP la organisme internaţionale, în 2015, ANFP a reiniţiat 

demersurile de aprobare a afilierii la Institutul European de Administraţie Publică (EIPA), aceasta 

fiind amânată din nou, în urma unei analize de oportunitate. 

  În anul supus raportării, ANFP a dezvoltat relaţii de colaborare cu numeroşi parteneri 

externi ca Preşedinţiile Letonă şi Luxemburgheză ale Consiliului Uniunii Europene, Comisia 

Europeană, Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE) al Comisiei Europene etc., prin activitatea 

continuă în cadrul Reţelei Europene de Administraţie Publică (EUPAN), în cadrul Comitetului 

European de Dialog Social pentru Administraţia Publică Centrală sau în cadrul reţelei Directorilor 

Institutelor și Școlilor de Administrație Publică (DISPA) etc.  

  Unele dintre cele mai importante activităţi ale ANFP în această privinţă au fost reprezentate de 

contribuţia la regândirea rolului şi funcţionării reţelei EUPAN şi participarea cu un caz de bună 

practică la a 8-a Conferinţă a Calităţii de la Luxemburg. 

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

bilaterale viitoare, cum ar fi cel cu Centrul Naţional de Administraţie Publică şi Guvernare Locală – 
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EKDDA din Grecia sau cu Cabinetul Primului-Ministru din Ungaria cu privire la managementul 

funcției publice și al funcționarilor publici. 

  ANFP a diversificat colaborarea cu partenerii interni, cum ar fi MDRAP şi MAE, adăugând 

pe lângă elaborarea şi monitorizarea implementării Programului Naţional de Reformă 2015 și 

raportarea stadiului implementării Recomandărilor Specifice de Țară 2014 şi colaborarea în ceea ce 

priveşte activităţi necesare pentru dezvoltarea Platformei capacitate administrativă a Strategiei UE 

pentru Regiunea Dunării, Asistenţa oficială pentru dezvoltare (AOD) prin transmiterea unei note 

conceptuale de proiect cu titlul: „O administraţie publică transparentă și profesionistă în Republica 

Moldova prin parteneriatul dintre instituții/autorități publice și societatea civilă” sau cu Organizaţia 

Internaţională a Francofoniei cu privire la implicarea ANFP în Planul naţional de formare în limba 

franceză a diplomaţilor şi funcţionarilor publici, pentru perioada 2015-2018. 

  Un alt obiectiv al ANFP pentru 2015 a fost promovarea inovării şi a iniţiativelor 

internaţionale în domeniul formării profesionale a funcţionarilor publici şi facilitarea schimbului 

de bune practici în administraţia publică.  

  Astfel, ANFP s-a implicat în promovarea iniţiativelor mai multor instituţii de formare 

internaţionale (Institutul Naţional de Studii Politice din Tokyo, Şcoala Naţională de Administraţie din 

Franţa, Academia de Administrare Publică din Republica Moldova, Şcoala Europeană de 

Administraţie şi alte şcoli de administraţie care organizează cursuri prin Reţeaua Europeană de 

Pregătire Reciprocă – ERT) şi în facilitarea schimbului de bune practici în administraţia publică la 

nivel internaţional prin participarea cu experţi la evenimente internaţionale organizate de instituţii 

cum ar fi Institutul de Administraţie Publică din Spania, care a organizat seminarul “Spania şi 

peisajul său social, economic şi politic în cadrul Uniunii Europene”, în luna mai 2015 în cadrul reţelei 

ERT sau Comisia Funcţiei Publice din Azerbaidjan, Academia de Administrare Publică din Republica 

Moldova sau Consiliul European al Angajaţilor din Municipalităţi şi Regiuni dar și prin organizarea 

Conferinței Internaționale „Inovație și Calitate în Sectorul Public” – ediția a VIII-a, un eveniment de 

tradiție al ANFP, la care, în anul 2015, au luat parte 5 reprezentanți ai administrației publice din 

Republica Moldova, Azerbaidjan, Franţa și de la Comisia Europeană. De asemenea, este de menţionat 

faptul că în anul 2015, ANFP a fost reprezentată în cadrul Singapore Cooperation Programme, printr-o 

bursă acordată în domeniul managementului schimbărilor şi al inovaţiei în sectorul public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19. Relaţiile internaţionale ale ANFP în 2015, în cifre 
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Concluzii: 

 

  În anul 2015, responsabilitatea ANFP cu privire la reprezentarea intereselor României la 

nivel internaţional a crescut, intensificându-se activitatea în cadrul Panelului Reforma administraţiei 

publice, un grup tematic al Platformei „Democraţie, bună guvernare şi stabilitate” a Parteneriatului 

Estic, în Comitetul European de Dialog Social pentru Administraţia Publică Centrală şi în grupurile de 

lucru, dar şi în cadrul echipei de redefinire a rolului şi a modului de funcţionare a EUPAN. În cursul 

aceluiaşi an, numărul evenimentelor internaţionale organizate de ANFP a crescut faţă de anul 

precedent, datorită intensificării cooperării internaționale. 

  În perioada de raportare, ANFP a diversificat colaborarea cu parteneri de la nivel naţional 

privind diverse problematici referitoare la domeniul său de activitate. 
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3.8. Activitatea în domeniul controlului 

 

 Controlul exercitat de preşedintele ANFP, prin intermediul structurii de specialitate, este un 

control de legalitate al actelor administrative din domeniul funcţiei publice. Anularea actelor 

administrative controlate nu poate fi hotărâtă decât de către instanţa de contencios administrativ. 

 Prin activitatea de control specializat, ANFP 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 ANFP în perioada anului 2015 s-a concretizat prin efectuarea unui 

număr de 61 de activităţi de control. 

În cursul anului 2015, au fost elaborate şi aprobate 58 de rapoarte de control. În procesul de 

monitorizare, în 21 de cazuri, autorităţile sau instituţiile publice controlate au transmis adrese în care 

precizează că au implementat cerinţele rapoartelor de control ori contestă aceste măsuri. Au fost 

efectuate un număr de 33 de reveniri, în cadrul procesului de monitorizare. 

În cursul anului 2015, la nivelul structurii de specialitate, au intrat în lucru un număr de 209 

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 ANFP.  

Controalele tematice au fost efectuate ca urmare a unor reclamaţii şi sesizări ale unor persoane 

fizice sau juridice, ca urmare a unor informaţii prezentate de mass-media sau din iniţiativa 

preşedintelui ANFP. 

 Principalele obiective ale activităţii de control au vizat verificarea următoarelor aspecte: a 

documentaţiei care a stat la baza obţinerii avizului pentru funcţii publice; a structurii funcţiilor publice; 

a modului de aplicare a prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor/examenelor 

pentru ocuparea funcţiilor publice vacante prin recrutare şi promovare; procedurii privind evaluarea 

performanţelor profesionale individuale a funcţionarilor publici; documentelor constitutive ale 

dosarului profesional, în special a fişelor de post, a fişelor de evaluare a performanţelor profesionale 

individuale, a declaraţiilor de avere şi de interese, a copiilor carnetelor de muncă, a actelor 

administrative de numire, suspendare, şi de eliberare/destituire din funcţia publică, respectiv a actelor 

administrative care privesc modificarea raporturilor de serviciu; a respectării regimului 

incompatibilităţilor şi al conflictului de interese; a modului de constituire şi funcţionare a comisiilor de 

disciplină şi paritare şi a activităţii acestora; a modului de respectare a principiilor şi a normelor 

generale de conduită a funcţionarilor publici; a existenţei şi prevederilor acordurilor colective încheiate 

la nivelul autorităţilor sau instituţiilor publice; a îndeplinirii condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului 

minim de cotizare pentru pensionare de către funcţionarii publici; a existenţei consilierului de etică din 

cadrul autorităţii sau instituţiei publice; a procedurii de reorganizare a autorităţilor şi instituţiilor 

publice; a elaborării, în termen legal, a planului de ocupare a funcţiilor publice şi a planului de 

perfecţionare profesională a funcţionarilor publici; a modului de respectare a legislaţiei referitoare la 

numirea şi reîncadrarea funcţionarilor publici, precum şi la salarizarea corespunzătoare a acestora. 

 Dintre abaterile şi încălcările dispoziţiilor legale privind funcţia publică şi funcţionarii 

publici constatate, cele mai des întâlnite au privit: 

 avizarea funcţiilor publice şi numirea în funcţii publice; 
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 salarizarea funcţionarilor publici; 

 neactualizarea declaraţiilor de avere şi de interese; 

 regimul juridic al incompatibilităţilor şi al conflictului de interese; 

 organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice; 

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

comisiei de disciplină; 

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

 acordarea unor venituri băneşti fără temei legal; 

 promovarea funcţionarilor publici. 

  Principalele constatări făcute de echipele de control cu referire la modul de aplicare a actelor 

normative care privesc domeniul funcţiei publice, au fost următoarele: 

 Neactualizarea organigramelor şi a statelor de funcţii şi lipsa avizelor favorabile acordate de 

ANFP privind stabilirea funcţiilor publice. 

 Minimalizarea nejustificată a importanţei dosarului profesional, şi anume: 

 nerespectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 432/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare, în ceea ce priveşte întocmirea şi gestionarea dosarului 

profesional al funcţionarilor publici; 

 lipsa fişelor de post actualizate; 

 lipsa rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau elaborarea 

lor incompletă, pentru anul 2015; 

 lipsa declaraţiilor de avere/interese ale funcţionarilor publici şi nerespectarea regimului 

juridic al incompatibilităţilor. 

 Management incoerent al funcţiilor publice cauzat de neînţelegerea noţiunii de funcţie publică; 

nerespectarea prevederilor art. 2 alin (3) din Legea nr. 188/1999 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul ocupării unor posturi cu atribuţii de funcţii publice de către 

personal contractual. 

 Numirea unor funcţionari publici fără respectarea procedurii de organizare şi desfăşurare a 

concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor publice, prevăzută de Hotărârea 

Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Ocuparea unor funcţii publice de conducere prin promovare temporară cu nerespectarea 

prevederilor legale. 

 Nerespectarea prevederilor legale cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 Nerespectarea prevederilor legale cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 833/2007, cu 

modificările ulterioare. 

 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 2015. 

 Nerespectarea legislaţiei privind elaborarea, aprobarea şi transmiterea planului de perfecţionare 

a funcţionarilor publici, pentru anul 2015. 

 Nerespectarea prevederilor legale privind încetarea de drept a raporturilor de serviciu ale 

funcţionarilor publici. 

 Nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 7/2004, republicată. 

 Nerespectarea regimului juridic al incompatibilităţilor şi al conflictului de interese, prevăzut de 

lege. 
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 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. 

 Nerespectarea prevederilor legale privind acordarea drepturilor salariale ale funcţionarilor 

publici. 

 

 În urma activităţilor de control au fost stabilite cerinţe (puncte de vedere, recomandări, 

îndrumări de specialitate, acţiuni corective sau măsuri), după cum urmează: 

 Întreprinderea demersurilor legale în vederea acordării avizelor favorabile acordate de ANFP 

privind stabilirea funcţiilor publice. 

 Respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte întocmirea şi gestionarea dosarului 

profesional al funcţionarilor publici, elaborarea fişelor de post, elaborarea rapoartelor de 

evaluare a performanţelor profesionale individuale, completarea declaraţiilor de avere şi de 

interese, transmiterea acestora către ANI 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. 

 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/instituțiilor publice de aplicare a dispoziţiilor 

legale, atacarea în contenciosul administrativ a actelor administrative de promovare în funcţiile 

publice de conducere. 

 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 H.G. nr. 1344/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Respectarea prevederilor H.G. nr. 833/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Sesizarea Curţii de Conturi şi demararea procedurii de atacare în contenciosul administrativ a 

actelor administrative emise cu nerespectarea prevederilor legale. 

 Elaborarea, aprobarea şi transmiterea planului anual de ocupare a funcţiilor publice cu 

respectarea legislaţiei în vigoare. 

 Elaborarea, aprobarea şi transmiterea planului de perfecţionare profesională a funcţionarilor 

publici, cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

 Respectarea normelor incidente domeniului gestionării aplicării prevederilor codului de 

conduită, a modalităţii de desemnare a unui funcţionar public, de regulă din cadrul 

compartimentului de resurse umane, pentru consiliere etică şi monitorizarea respectării 

normelor de conduită. 

 Respectarea prevederilor legale privind reorganizarea autorităţilor/instituţiilor publice. 
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 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); 

 Iniţierea procedurilor pentru organizarea şi desfășurarea concursurilor/examenelor pentru 

promovarea funcţionarilor publici. 

 

Concluzii: 

 În urma activităţii de control din anul 2015, au reieşit următoarele concluzii cu caracter 

general: 

 1. În ceea ce priveşte activitatea de control a ANFP în anul 2015, luând în considerare cele 61 

activităţi de control realizate şi raportându-ne la numărul de personal alocat acestui tip de activitate, 

apreciem că s-a desfăşurat o activitate comparabilă cu anul anterior. 

 2. Numărul de măsuri, acţiuni corective, îndrumări metodologice şi recomandări stabilite prin 

rapoartele de control este de aproximativ 222 din care aproximativ 76 au fost puse în aplicare imediat, 

urmând ca pe parcursul procesului de monitorizare să fie implementate și celelalte cerințe. 

Monitorizarea implementării cerinţelor stabilite prin rapoartele de control se realizează printr-o 

evidenţă „Stadiul implementării cerinţelor rezultate din activitatea de control desfăşurată de către 

Corpul de Control al ANFP, în anul 2015”. 

 3. Compartimentele de resurse umane nu au gestionat întotdeauna actele cuprinse în dosarul 

profesional al funcţionarilor publici în conformitate cu prevederile legale, fie din cauza unor deficienţe 

în pregătirea profesională a funcţionarilor publici din cadrul acestora, fie din cauza faptului că nu au 

reuşit să evidenţieze conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice efectele nerespectării 

procedurilor legale, fie din cauza numărului insuficient al personalului de specialitate. 

 4. Existenţa unor conducători ai autorităţilor publice sau instituţii publice care nu acordă atenţia 

cuvenită activității de resurse umane. 

 5. Controlul reprezintă o funcţie importantă a managementului funcţiei publice şi al 

funcţionarilor publici, necesară atât pentru implementarea eficientă a Statutului funcţionarilor publici 

şi a legislaţiei secundare aferente, cât şi pentru elaborarea unor îndrumări metodologice şi stabilirea 

unor măsuri corective de natură a conduce la o gestiune coerentă şi eficace a funcţiei publice şi a 

corpului funcţionarilor publici. Rezultatele activităţii de control pot fundamenta unele propuneri de 

modificare şi completare a legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici, de natură a 

îmbunătăţi această legislaţie. 

 6. În anul 2015, a fost elaborat şi a intrat în vigoare Ordinul preşedintelui ANFP nr. 2201/2015 

pentru aprobarea modelului de proces – verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a 

sancţiunilor (publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 641 din 24 august 2015). 
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3.9. Activitatea în domeniul apărării intereselor ANFP în faţa instanţelor judecătoreşti 

sau organelor jurisdicţionale 

 

 ANFP, în temeiul dispoziţiilor art 22 alin.(3) din Legea nr.188/1999 republicată, cu modificările 

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

modificările şi completările ulterioare este autoritate de tutelă administrativă jurisdicţionalizată pentru 

toate autorităţile publice centrale şi locale în domeniul raporturilor de funcţie publică. 

 Acţiunile iniţiate de către ANFP 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. 

 Totalul dosarelor în care ANFP a avut calitatea de parte este de 204, din care 89 dosare în care 

a avut calitatea de reclamant şi 115 dosare în care a avut calitatea de pârât.  

 

 

Fig. 20. Situaţia proceselor în care ANFP a avut calitatea de reclamant/pârât în 2015 

  

 Dintre acestea, un număr de 136 de dosare se află pe rol, pentru 61 dintre acestea A.N.F.P. 

având calitatea de reclamant sau intervenient, iar în 75 de dosare având calitatea de pârât sau intimat.  

 Dosarele care s-au soluţionat sunt în număr de 68, ANFP având calitatea de reclamant în 28 

dintre acestea, iar în 40 calitatea de pârât. 

 Dosarele câştigate de ANFP sunt în număr de 61, în 24 dintre acestea ANFP având calitatea de 

reclamant, iar în 37, calitatea de pârât. 

 Numărul total de dosare pierdute este de 7, în 4 dintre acestea ANFP fiind reclamantă, iar în 

celelalte 3, având calitatea de pârâtă. 
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Fig. 21. Situaţia proceselor câştigate/pierdute de ANFP în 2015 

 

 ANFP și-a exercitat tutela administrativă în 30 de cauze în cursul anului 2015. 

 Debitele recuperate de către ANFP în urma demersurilor întreprinse în activitatea de 

contencios sunt în sumă de 40.566,38 lei. 

Concluzii: 

 În anul 2015, ca și în anii precedenți, ANFP 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 de judecată. 

 

3.10. Activitatea în domeniul controlului intern/managerial 

 

În anul 2015, activitatea de control intern/managerial a ANFP a fost guvernată de 

aplicabilitatea succesivă a două acte normative, respectiv cea a Ordinului ministrului finanţelor publice 

nr. 946/2005, republicat, aflat încă în vigoare în perioada ianuarie – iulie 2015 (abrogat prin Ordinul 

ministrului finanţelor publice nr. 808/2015, la data de 16 iulie 2015) şi a Ordinului secretarului general 

al Guvernului nr. 400/2015, act normativ care a intrat în vigoare la data de 22 iunie 2015 (publicare în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444/2015 pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice).  

Activităţile derulate de ANFP în anul 2015 în vederea implementării SCIM, pot fi sintetizate 

astfel: 

 Elaborarea şi aprobarea, atât la nivelul ANFP cât şi al centrelor regionale, a Programului de 

dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la nivelul ANFP, pe anul 2015; 
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 Întocmirea şi transmiterea către Unitatea de Politici Publici din cadrul Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice a situaţiei centralizatoare semestriale/anuale privind stadiul 

implementării sistemului de control intern/managerial atât pentru ANFP cât şi pentru instituţiile din 

subordine; 

 Implementarea Procedurii generale privind managementul riscului, în cursul anului 2015. 

Procedura a fost implementată etapizat, prin completarea de către responsabilii de risc a 

Formularelor 1 – 5 ale Anexei 3 din Procedura generală anterior menţionată iar Registrul de riscuri 

se află în curs de elaborare; 

 Centralizarea informaţiilor privind situaţia implementării sistemului de control intern/managerial la 

nivelul ANFP, pentru perioada 2014, la solicitarea Curţii de Conturi; 

 Elaborare chestionar privind situaţia implementării sistemului de control intern/managerial la 

nivelul ANFP pe anul 2014, pentru misiunea Curţii de Conturi. 

 

Concluzii: 

ANFP, în calitate de ordonator secundar de credite, a continuat şi în anul 2015 implementarea 

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

control intern/managerial, pentru anul 2015 precum şi monitorizarea semestrială/anuală a stadiului 

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

regionale, aflate în subordinea acesteia. 

 

3.11. Activitatea în domeniul reprezentării interinstituţionale 

 

În anul 2015, ANFP a fost reprezentată, în mod activ, atât la nivel internaţional cât şi naţional, 

prin asigurarea participării active a reprezentanţilor ANFP în cadrul grupurilor constituite la nivel 

interministerial/interinstituţional.  

Nr. 

crt. 
Denumire grup de lucru 

Principalele activităţi derulate în anul 

2015 

a.1. Grupul de lucru pentru elaborarea proiectului 

Strategiei pentru Consolidarea Capacităţii 

Administrative 2014 – 2020 

- clarificarea aspectelor tehnice, de conţinut, 

specifice domeniul funcţiei publice şi 

funcţionarilor publici şi menţinerea unei 

comunicări permanente cu SGG, CPM, 

CNCISCAP, MDRAP, MMFPSPV, INS; 

- elaborare puncte de vedere, chestionare şi 

raportări săptămânale/lunare cu privire la 

acţiunile ce-i revin ANFP, potrivit SCAP 

2014 – 2020; 

- îndeplinirea atribuţiilor, potrivit mandatului 

instituţional, în cadrul Grupului de lucru 

Resurse umane din cadrul CNCISCAP. 
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a.2. Subgrupul Tehnic de Management 4 – 

Administraţie Publică 

- elaborarea contribuţiei ANFP la 

definitivarea Planului Strategic Instituţional 

al MDRAP 2014 – 2020. 

a.3. Grup de lucru constituit în vederea elaborării 

proiectului Strategiei anticorupţie a MDRAP  

- În anul 2015, a fost definitivată şi aprobată 

prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale 

şi administraţiei publice nr. 728/2015, 

Strategia pentru integritate a Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice 2015-2020 precum şi Planul de 

acţiuni aferent acesteia. 

a.4. Grup de lucru constituit în vederea elaborării 

proiectului Strategiei privind dezvoltarea 

funcţiei publice 2015 - 2020 

Elaborarea de analize, sinteze, documente de 

viziune cu privire la evoluţia funcţiei publice 

şi a funcţionarilor publici în perspectiva 2015 

– 2020. 

a.5. Participarea la întâlniri de lucru cu experţii 

francezi, reprezentanţi ai delegaţiei Expertise 

France şi cei ai DGAFP. 

a.6. Elaborarea raportărilor săptămânale/lunare 

către MDRAP şi Cancelaria Primului-

Ministru privind stadiul îndeplinirii 

condiţionalităţilor ex-ante şi implementarea 

Strategiei pentru Consolidarea Administraţiei 

Publice 2014-2020 prin activităţi la nivelul 

ANFP. 

a.7. Grup de lucru constituit în vederea elaborării 

Strategiei privind formarea profesională 2015 

– 2020. 

Elaborarea de analize, sinteze, documente de 

viziune cu privire la evoluţia formării 

profesionale a funcţionarilor publici în 

perspectiva 2015 – 2020. 

a.8. Asigurarea participării la şedinţele organizate 

pe tema identificării posibilelor soluţii pentru 

implementarea direcțiilor strategice stabilite 

în domeniul funcţiei publice/rolul şi 

competenţele ANFP /extinderea 

competenţelor în domeniul formării. 

a.9. Grup de lucru pentru elaborarea Codului 

Administrativ 

Participarea la întâlniri de lucru la sediul 

MDRAP. 

a.10. Elaborarea de puncte de vedere cu privire la 

aspectele dezbătute la nivelul grupului de 

lucru. 

 - Asigurarea secretariatului Comisiei de disciplină pentru înalţii funcţionari publici, al 

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

recrutarea înalţilor funcţionari publici. 

 - Asigurarea activităţii comisiilor reglementate prin acte normative privind funcţia 

publică şi funcţionarii publici (ex: comisiile de disciplină, comisiile paritare). 
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 - Asigurarea participării în calitate de membru/secretar al comisiilor de concurs şi 

comisiilor de soluţionare a contestaţiilor 

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

de către ANFP (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. 
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4. Suportul tehnic al activităţii ANFP 
 

4.1. Activitatea în domeniul tehnologiei informaţiei 
 

În cadrul ANFP, sub aspectul evoluţiei tehnologiei informaţiei pot fi subliniate următoarele 

aspecte:  

 În vederea realizării unui sistem unitar din punct de vedere IT&C şi pentru asigurarea 

securităţii acestuia, au fost derulate următoarele activităţi: 

 Amenajarea unui Data Center prin intermediul proiectului e-ANFP; 

 Realizarea conexiunii VPN între sediile din București, strada Mircea Vodă, nr.44 și Camera de 

backup din Sibiu; 

 Achiziționarea unui server care să susțină aplicațiile din cadrul direcției DERUAAP; 

 Implementarea unei soluții de raportare electronică a chestionarelor consilierilor de etică; 

 Înzestrarea tehnică cu echipamente și soluții de asigurare a securității informatice printr-un 

acord de cooperare încheiat cu SRI, în cadrul unui proiect destinat infrastructurilor critice 

naționale;  

 Proiectarea reţelei de date în concordanță cu noile tehnologii utilizate; 

 Mutarea și configurarea echipamentelor și serverelor corespunzătoare infrastructurii 

informatice în vederea funcționării acestora în noua locație; 

 Amenajarea unei camere de backup la Centrul regional Sibiu prin intermediul proiectului e-

ANFP; 

 Înzestrarea tehnică a ANFP cu 47 de stații de lucru corespunzătoare actualelor tehnologii 

informatice, echipamente, soluții informatice și servere prin intermediul proiectului e-ANFP; 

 Asistenţă şi consultanţă de specialitate în cadrul probelor suplimentare IT susținute pe 

platforma e-Learning a ANFP; 

 Asistenţă şi consultanţă de specialitate instituţiilor publice cu referire la utilizarea semnăturii 

electronice; 

 Pregătirea site-ului web în vederea lansării ediției a 8-a a Conferinței internaționale a celor mai 

bune practici din administraţia publică; 

 Acordarea de asistenţă tehnică de specialitate în cadrul proiectului e-ANFP. Pregătirea tuturor 

stațiilor de lucru în vederea implementării noului sistem de management al documentelor; 

 Au fost îmbunătățite soluțiile inovatoare de tip software dezvoltate de către specialiștii ANFP 

şi cu impact asupra activităţii acesteia 

 

 Sistem integrat de management al funcției publice și al funcționarilor publici. 

 Au fost dezvoltate noi funcţionalităţi:  

 eRegistratură – prin care instituțiile publice pot transmite documente semnate electronic 

către ANFP; 

 gestiunea fișelor de post; 

 integrare cu noul sistem de management al documentelor din cadrul ANFP; 
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 implementarea de noi operații care să fie realizate direct de către reprezentanții instituțiilor 

publice. 

 realizarea de noi rapoarte pentru instituțiile publice. 

 

 Situaţia acordării de suport tehnic de specialitate personalului ANFP, pe categorii de solicitări 

este următoarea: 

 

Nr. 

Total 
Email Computer Imprimantă Telefonie Servere Utilizator Altele MigBook 

1146 27 696 101 10 53 23 93 20 

 
Tabel 18. Situaţia acordării asistenţei tehnice pe tipuri de problematici 

 

 

Fig. 22. Situaţia asistenţei tehnice acordate la nivelul ANFP 

Concluzii: 

În anul 2015, ANFP a desfăşurat o amplă activitate în domeniul tehnologiei informaţiei, prin 

acordarea de suport tehnic de specialitate personalului instituţiei, extinderea funcţionalităţilor 

sistemului informatic intergrat şi a Portalului de management al funcţiilor şi funcţionarilor publici 

precum şi prin acordarea de consultanţă de specialitate în cadrul proiectelor cu finanţare externă 

care au necesitat intervenţia tehnică a specialiştilor IT. 
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4.2. Activitatea în domeniul financiar - contabilitate 

Activităţile desfăşurate de ANFP în anul 2015 au avut ca sursă de finanţare alocaţiile bugetare 

din capitolul 51.01 „ Autorităţi Executive şi Acţiuni Externe” şi capitolul 80.08 “Acţiuni generale 

economice”. 

Angajamentele legale s-au încadrat în creditele bugetare aprobate. La capitolul 51.01 „Autorităţi 

executive şi acţiuni externe” creditele bugetare aprobate au fost în sumă totală de 36.831.149 lei, 

repartizate astfel: 

 Cheltuieli de personal ....................................................................................7.787.260 lei 

 Cheltuieli materiale........................................................................................2.793.200 lei 

 Proiecte cu finanţare din fonduri externe ......................................................25.320.689 lei 

 Alte cheltuieli-burse .........................................................................................395.000 lei 

 Cheltuieli de capital .........................................................................................535.000 lei 

 

 La sfârşitul trimestrului IV al anului 2015, ANFP a înregistrat plăţi nete de casă în valoare 

totală de 33.074.180 lei, după cum urmează: 

 -lei-  

Denumire  

indicator 

Cod Credite bugetare 

aprobate 

Plăţi efectuate 

Cheltuieli totale 51.01 36.831.149 33.074.180 

Cheltuieli curente 51.01.01 36.831.149 32.543.653 

Cheltuieli de personal 51.01.10 7.787.260 7.520.075 

Cheltuieli materiale 51.01.20 2.793.200 2.737.236 

Proiecte cu finanţare externă 

nerambursabilă 

51.01.56 25.320.689 21.893.102 

Alte cheltuieli-burse 51.01.59 395.000 393.240 

Cheltuieli de capital 51.01.70 535.000 530.527 

Tabel 19. Situaţia plăţilor nete de casă 

 La capitolul 80.08 “Acţiuni Generale Economice, Comerciale şi de Muncă” creditele bugetare 

aprobate au fost în sumă totală de 312.000 lei aferente proiectelor: “Îmbunătăţirea dialogului social 

pentru funcţionarii publici” şi “Legislaţie, Economie, Competiţie şi Administraţie – Dezvoltarea unei 

abordări multidisciplinare în combaterea fraudei în achiziţiile publice”. 

 Plăţile aferente capitolului 80.08 “Acţiuni Generale Economice, Comerciale şi de Muncă” pe 

anul 2015, au fost de 145.275 lei. 

            -lei- 

Denumire 

indicator 

Cod Credite bugetare 

aprobate 

Plăţi efectuate 

Acţiuni generale economice, 

comerciale şi de muncă 
80.08 312.000 145,275 

Programul Norvegian pentru 

Creştere Economică şi Dezvoltare 

Durabilă 

56.18 300.000 145,275 
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Finanţare externă nerambursabilă 56.18.02 300.000 145.275 

Legislaţie, Economie, Competiţie 

şi Administraţie – Dezvoltarea 

unei abordări multidisciplinare în 

combaterea fraudei în achiziţiile 

publice 

58.16 12,000 0,00 

Finantare externă nerambursabilă 58.16.02 12.000 0,00 

Tabel 20. Situaţie credite bugetare şi a plăţilor în cadrul proiectului “Îmbunătăţirea dialogului social 

pentru funcţionarii publici” 

În perioada 01.01-31.12.2015 ANFP a încasat şi virat la Bugetul de Stat venituri în sumă totală 

de 219.295 lei din care: 

- venituri încasate de la parteneri pentru cursurile de scurtă durată = 219.295 lei 

- venituri încasate în cadrul programului de formare specializată destinat înalţilor funcţionari 

publici  = 0 lei.  

Facem mențiunea că în cursul anului 2015 au fost organizate cursuri destinate înalţilor 

funcţionari publici pentru care taxa de înscriere și cea de școlarizare au fost încasate la sfârșitul anului 

2014. 

Cheltuielile cu plata formatorilor din cadrul programului de formare specializată destinat 

înalţilor funcţionari publici au fost în valoare de 38.400 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 .2015 nu au avut loc modificări ale politicilor contabile.  

Contabilitatea ANFP 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 corect. 

Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei s-a efectuat cu respectarea prevederilor 

Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare precum şi a 

Ordinului M.F.P. nr. 1.792/24.12.2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor 

bugetare. 
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TABEL  

privind execuţia bugetară a Centrelor Regionale de Formare Continuă  

pentru Administraţia Publică Locală la 31.12.2015 

-lei-  

Nr. 

Crt. Centru Cheltuieli  Cheltuieli Cheltuieli  Total Venituri 

   

Personal 

Bunuri şi 

servicii 

 

Fonduri externe 

nerambursabile 

 

Cheltuieli 

 

Virate la 

bugetul statului 

la 31.12.2015 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Bucureşti 569.749 188.834 2.009.076 2.767.659 61.145 

2. Cluj Napoca 226.600 131.439 4.387 362.426 8.177 

3. Iaşi 164.162 47.137 0 211.299 19.547 

4. Timişoara 263.297 210.107 1.022.230 1.495.634 61.015 

 TOTAL 1.223.808 577.517 3.035.693 4.837.018 149.884 

Tabel 21. Tabel cuprinzând execuţia bugetară a Centrelor regionale la 31 decembrie 2015 

 

4.3. Activitatea în domeniul resurselor umane 

 În ceea ce priveşte gestiunea resurselor umane la nivelul ANFP s-au desfăşurat următoarele 

activităţi: 

 întocmirea statelor de personal, 

 întocmirea proiectelor de ordine privind structura organizatorică, 

 întocmirea proiectelor de ordine privind stabilirea funcţiilor publice,  

 întocmirea proiectelor de ordine privind numirea/încadrarea personalului, 

 întocmirea proiectelor de ordine privind suspendarea/modificarea/încetarea raporturilor de 

serviciu/muncă, 

 întocmirea proiectelor de ordine privind promovarea în grad profesional/în funcţia publică, 

 întocmirea proiectelor de ordine specifice activităţii specifice,  

 evidenţa fişelor de post şi a rapoartelor de evaluare, 

 gestionarea dosarelor profesionale şi personale ale salariaţilor, 

 întocmirea de situaţii/raportări către MDRAP şi către Institutul Naţional de Statistică, 

 actualizarea bazei de date (Mig; Revisal; a bazei de date cuprinzând cererile de concediu de 

odihnă ale angajaţilor ANFP). 

 

 În ceea ce priveşte recrutarea şi promovarea funcţionarilor publici, ANFP a asigurat: 

 gestionarea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante 

din cadrul aparatului propriu, 

 gestionarea organizării concursurilor pentru promovarea în grad profesional a funcţionarilor 

publici din cadrul aparatului propriu. 
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 Alte activităţi cu caracter permanent: 

 asigurarea implementării prevederilor legale privind declaraţiile de interese şi declaraţiilor de 

avere pentru persoanele care au obligaţia depunerii acestora, 

 eliberarea adeverinţelor privind plata contribuţiei de asigurări sociale pentru întocmirea 

dosarului de pensie, a contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi a contribuţiei la 

bugetul asigurărilor sociale de sănătate, 

 gestionarea evidenţei efectuării concediilor de odihnă, a concediilor pentru incapacitate 

temporară de muncă, a altor tipuri de concedii. 

 

 4.4. Activitatea în domeniul achiziţiilor publice, patrimoniu şi administrativ  

 Obiectivul principal al ANFP în ceea ce priveşte achiziţiile publice pentru anul 2015 a fost 

realizarea achiziţiilor stabilite prin Programul anual al achiziţiilor publice necesare pentru îndeplinirea 

obiectivelor generale ale ANFP. 

 Pe parcursul întregului proces al achiziţiilor publice, s-a avut în vedere respectarea următoarelor 

principii: nediscriminare, tratament egal, recunoaştere reciprocă, transparenţa, proporţionalitatea, 

eficienţa utilizării fondurilor publice şi asumarea răspunderii. 

 Pentru atingerea acestor obiective stabilite la nivelul ANFP, au fost realizate următoarele 

activităţi:  

 elaborarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2015, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare precum şi modificarea şi adaptarea acestuia la necesităţile obiective ale 

ANFP, pe parcursul întregului an, cu respectarea cadrului normativ incident şi încadrarea în 

fondurile bugetare alocate. În acest sens, menţionăm că s-a avut în vedere identificarea, 

evaluarea şi prioritizarea nevoilor instituționale 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. 

 asigurarea transparenţei şi integrităţii procedurilor de atribuire a achiziţiilor publice prin 

publicarea anunţurilor/invitaţiilor de participare/anunţurilor de atribuire şi a documentaţiilor de 

atribuire integral în SEAP şi pe site-ul ANFP. 

 

În anul 2015, valoarea totală a achizițiilor publice realizate din bugetul de stat și din 

fonduri externe nerambursabile a fost de 13.623.791,26 lei fără TVA, din care 13.307.630,94 lei 

fără TVA, reprezintă achiziţii realizate prin mijloace electronice.  

 

În această valoare sunt incluse 3 proceduri de achiziție online, de valoare totală 12.118.888,17 

lei fără TVA și 243 de cumpărări directe de produse, servicii și lucrări, în sistem electronic, prin 

catalogul SEAP, în valoare totală de 1.188.742,77 lei fără TVA.  

 

Valoarea achizițiilor din fonduri externe nerambursabile este de 12.129.481,37 lei fără 

TVA. 
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a) Achiziţiile publice necesare desfăşurării activităţii curente a ANFP 

 

Pentru asigurarea funcţionalităţii tehnice şi administrative a ANFP, prin achiziţie directă au 

fost încheiate 43 contracte de furnizare/prestări servicii /lucrări, după cum urmează: pentru servicii 

de gestionare electronică a documentelor, servicii de asistenţă tehnică informatică de contabilitate, 

actualizarea programului informatic legislativ Lege 5, servicii de semnătură digitală, servicii de 

curăţenie, servicii de pază pentru sediile deținute, furnizarea bonurilor valorice de carburant auto, 

servicii de întreţinere si reparații a perifericelor informatice și a fotocopiatoarelor, servicii de telefonie 

fixă și mobilă, servicii de consultanță și asistență PSI, servicii externe de prevenire și protecție pe linia 

securității și sănătății în muncă, instalare și montare ferestre termopan, servicii de mentenanță. 

 

Pentru serviciile de mentenanță, prin procedura de licitație deschisă, a fost atribuit de către 

Ministerul Finanțelor Publice în asociere cu ANFP un acord cadru de servicii pentru perioada 2015-

2017. În acest sens, pentru perioada 01.08.-31.12.2015, ANFP a încheiat şi un contract subsecvent. 

 

În vederea adaptării continue la nevoile de dezvoltare şi performanţă a activităţii ANFP şi 

pentru realizarea obiectivelor generale şi specifice ale acesteia precum şi pentru respectarea obligaţiilor 

legale au fost achiziţionate produse/servicii sau lucrări, astfel: 

 

 Servicii topografice – pentru realizarea planului de amplasament pentru generatorul necesar 

centrului de date implementat în cadrul proiectului cu cod SMIS 36675;  

 Servicii VPN - de transmisie de date – Sibiu – pentru asigurarea legăturii Centrului de backup 

implementat în cadrul proiectului cu cod SMIS 36675; 

 Reparaţii şi amenajare spaţii pentru arhivă; 

 Instalare sistem de monitorizare video, antiefracţie şi detecţie la incendiu, pentru arhivă; 

 Servicii de topografie şi cadastru pentru imobilul din str. Eforie nr. 5;  

 Servicii evaluare active fixe pentru imobilele deţinute; 

 Servicii expertiză contabilă extrajudiciară; 

 Servicii de certificare ISO pentru serviciile de formare;  

 Servicii de analiză şi consultanţă tehnică, respectiv sprijin strategic, conceptual şi metodologic 

pentru derularea procesului de consultare, fundamentare şi elaborare a proiectului Strategiei 

privind dezvoltarea funcţiei publice 2015-2020;  

 Furnizare sistem de evidenţă şi inventariere cu coduri de bare; 

 Furnizare licenţă software SIMEC - Sistemul Software Integrat pentru managementul 

economico – financiar şi administrativ. 

 

În urma procedurii de atribuire cerere de oferte online a fost atribuit contractul de furnizare a 3 

autoturisme prin “Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional 2015”  

În cadrul procedurilor de atribuire desfășurate s-a urmărit respectarea principiilor privind 

nediscriminarea prin posibilitatea participării la procedură a tuturor operatorilor economici interesaţi, 

tratamentul egal, recunoaşterea reciprocă, transparenţa prin publicarea documentaţiei de atribuire pe 

site e-licitaţie.ro sau pe site-ul ANFP, proporţionalitatea cerinţelor în raport cu obiectul şi valoarea 

contractului precum şi eficienţa utilizării fondurilor publice.  

Pentru toate procedurile de atribuire au fost realizate anunţurile/invitaţiile de participare, 

anunţurile de atribuire, iar pentru achiziţiile directe mai mari de 5000 EURO, au fost realizate 

notificările pe site-ul ANRMAP si www.e-licitaţie.ro, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

 

http://www.e-licitaţie.ro/
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a) Achiziţiile publice realizate de ANFP în contextul implementării proiectelor cu 

finanţare externă 

 

În cazul fondurilor externe nerambursabile au fost realizate următoarele proceduri de achiziţie: 

 

1) 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 36675, au fost 

realizate 5 proceduri de achiziţii: achiziţie directă catalog SEAP – materiale consumabile necesare 

implementării activităţilor proiectului; licitaţie deschisă online cu fază finală licitaţie electronică pentru 

servicii de arhivare electronică şi semnătură electronică pentru realizarea Sistemului Informatic 

Managerial; achiziţie directă - catalog SEAP - servicii de evenimente pentru organizarea conferinţei de 

închidere; cerere de oferte online – pentru servicii de organizare seminarii cu invitaţie de participare; 

cerere de oferte online – pentru servicii de organizare seminarii cu invitaţie de participare. 

 

2) În cadrul proiectului “Creşterea eficacităţii aplicării legislaţiei Uniunii Europene în ceea ce 

priveşte ajutoarele de stat, prin formarea aplicată a experţilor implicaţi în gestionarea fondurilor 

europene”, Cod SMIS 48106, " au fost realizate 3 proceduri de achiziţii: achiziţie directă - catalog 

SEAP - servicii de evenimente pentru organizarea conferinţei de închidere; achiziţie directă - servicii 

de promovare – publicare anunţ privind activităţile proiectului; achiziţie directă - servicii tipografice 

pentru tipărirea certificatelor de absolvire tip ANFP a programelor de formare specifică şi a ghidului – 

manual de curs. 

 

3) În cadrul proiectului „Instruire aplicată pentru continuarea întăririi capacităţii 

instituţionale a administraţiei publice din România pentru o gestionare eficientă a fondurilor 

structurale˝ cod SMIS 48159, au fost realizate 4 proceduri de achiziţie: procedura internă - Servicii 

Anexa 2B – servicii de formare profesională şi organizare programe de formare; achiziţie directă - 

catalog SEAP - servicii de evenimente pentru organizarea conferinţei de închidere; achiziţie directă - 

servicii de tipărire a certificatelor de absolvire tip ANFP a programelor de formare specifică; achiziţie 

directă - catalog SEAP – materiale consumabile necesare implementării activităţilor proiectului. 

4) În cadrul proiectului POSDRU Student activ – Profesionist de succes – PRO – ACTIV, 

POSDRU/189/2.1/G/156345 au fost realizate 3 achiziţii directe: servicii de catering; materiale 

consumabile necesare implementării activităţilor proiectului; echipamente de calcul necesare 

implementării activităţilor proiectului. 

 

Concluzii: 

 La nivelul ANFP, prin activitatea derulată pe parcursul anului 2015, s-au dus la îndeplinire 

toate sarcinile permanente aferente domeniului de competenţă.  

 

 

 



76 

 

4.5. Activitatea în domeniul auditului public intern 

 Activitatea de audit public intern a ANFP în anul 2015 s-a desfăşurat în baza planului de audit 

al ANFP nr. 50953/24.11.2014, actualizat cu Planul de audit nr. 2119/14.01.2015, 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 2015 – 2018 şi Planul de audit public intern pentru anul 2015, au fost avute 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 MDRAP. 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: 

- Activitatea financiar – contabilă:  

 1) Misiunea de audit public intern privind “Activitatea Generală a Centrului”- Centrul 

Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Cluj. 

 2) Misiunea de audit public intern privind “Activitatea Generală a Centrului”- Centrul 

Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Iaşi. 

- Activitatea privind resursele umane –  

 1) “Încadrarea şi salarizarea personalului unităţii – Întocmirea documentelor necesare pentru 

numirea/încadrarea, modificarea, încetarea raporturilor de serviciu/muncă, pentru personalul 

din aparatul propriu, funcţionari publici, personal contractual şi demnitari”. 

- Misiuni cu caracter excepţional ad - hoc 

 1) Misiunea de audit public intern cu caracter excepţional ad-hoc privind Activitatea Centrului 

Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Timișoara - misiune ad – 

hoc în afara planului de audit. 

 2) Misiunea de audit public intern cu caracter excepţional ad-hoc privind respectarea 

procedurii de recrutare şi selecţie a formatorilor pentru desfăşurarea sesiunilor de formare 

aferente Modulului 2 – Expert implementare fonduri structurale şi de coeziune din cadrul 

Programului de formare specifică în domeniul managementului instrumentelor structurale pentru 

proiectul “Instruire aplicată pentru continuarea întăririi capacităţii instituţionale a administraţiei 

publice din România pentru o gestionare eficientă a fondurilor structurale” SMIS 48159 din cadrul 

Direcţiei Coordonare Centre Regionale, Evaluare şi Perfecţionare Profesională - misiune ad – hoc în 

afara planului de audit. 

 3) Misiunea de audit public intern cu caracter excepţional ad-hoc privind activitatea de avizare 

a proiectelor ofertei de formare profesională organizate în parteneriat în conformitate cu 
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OPANFP 1103/08.05.2015 din cadrul Direcţiei Coordonare Centre Regionale, Evaluare şi 

Perfecţionare Profesională- misiune ad – hoc în afara planului de audit. 

 Din cele 4 misiuni prevăzute în planul anual de audit public intern pentru anul 2015, au fost 

finalizate doar 3 misiuni de audit de sistem, ceea ce corespunde unui grad de îndeplinire a planului de 

audit pe anul 2015 de 75%. 

 În anul 2015, planul a fost îndeplinit în proporţie de 75% din cauza celor 3 misiuni ad-hoc, 

cu caracter excepţional, care au intervenit pe parcursul anului. În luna noiembrie 2015 a fost aprobat 

de către Preşedinte Planul anual de audit intern. 

 Pentru asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii activităţii de audit public intern, pentru perioada în 

care compartimentul a fost funcţional, s-a procedat la:  

 prioritizarea misiunilor de audit în funcţie de nivelul de risc al activităţilor auditabile;  

 găsirea soluţiilor optime de natură să contribuie la eficientizarea activităţii; 

 observarea atentă a sistemului managerial general la nivelul instituţiei cu preîntâmpinarea 

posibilelor disfuncţionalităţi bazate pe analiza riscurilor. 

 

Concluzii: 

În ceea ce priveşte activitatea de audit public intern a ANFP este de menţionat faptul că au fost 

finalizate majoritatea misiunilor de audit prevăzute în Planul anual de audit public intern pentru anul 

2015, fiind totodată asigurată şi aprobarea, de către conducerea instituţiei, a Planului de audit al 

ANFP pentru anul 2016. 
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5. Concluzii privind activitatea ANFP în anul 2015 

 

Prezentul raport reflectă activitatea ANFP în anul 2015, principalele rezultate putând fi 

sintetizate, astfel: 

 

 ANFP s-a implicat activ în implementarea Strategiei privind dezvoltarea capacităţii administrative 

2014 – 2020, act normativ aprobat prin H.G. nr. 909/2014. În acord cu dispoziţiile Strategiei, au fost 

întreprinse demersuri semnificative de documentare şi elaborare de analize de sistem, cu impact asupra 

reformării domeniului funcţiei publice, dintr-o nouă perspectivă. 

 În ceea ce priveşte reglementarea funcţiei publice, s-a constatat accentul pus pe elaborarea cadrului 

strategic și normativ aferent domeniului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici. 

 Referitor la gestiunea funcţiei publice şi a funcţionarilor publici, poate fi menţionată ca activitate de 

impact operaţionalizarea sistemului de semnătură electronică, ceea ce reprezintă premisă pentru 

eficientizarea comunicării interinstituţionale dintre ANFP şi autorităţile şi instituţiile publice, fiind 

totodată şi un element concret al debirocratizării funcţiei publice. A continuat procesul de actualizare a 

sistemului informatic integrat iar autorităţile şi instituţiile publice au primit acces, în vederea 

vizualizării propriului sistem, pe portalul de management al funcţiei publice şi al funcţionarilor publici. 

 În ceea ce priveşte activitatea de gestionare a proiectelor cu finanţare externă, aceasta a continuat şi 

în anul 2015 iar portofoliul de proiecte prevăzut pentru anul 2016 reflectă o preocupare constantă 

pentru dezvoltarea de noi funcționalități, prin intermediul proiectelor cu finanțare externă, 

implementate la nivelul ANFP. 

 Activitatea de monitorizare a aplicării legislaţiei în domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor 

publici s-a realizat din două perspective: cea a monitorizării generale a respectării legislaţiei specifice 

în domeniul funcţiei publice şi cea a monitorizării speciale, reflectată în activitatea de analiză, 

monitorizare şi evaluare a respectării normelor de conduită în funcţia publică. 

 În ceea ce priveşte activitatea ANFP în domeniul relaţiilor internaţionale, ANFP şi-a intensificat 

activitatea în cadrul Panelului Reforma administraţiei publice, un grup tematic al Platformei 

„Democraţie, bună guvernare şi stabilitate” a Parteneriatului Estic, în Comitetul European de Dialog 

Social pentru Administraţia Publică Centrală şi în grupurile de lucru din cadrul EUPAN. În anul 2015 

a fost organizată a VIII-a ediţie a Conferinţei „Inovaţie şi calitate în sectorul public”. 

 Referitor la activitatea de control realizată de către ANFP în anul 2015 este de menţionat că s-a 

desfăşurat o activitate comparabilă cu anul anterior sub aspectul tipologiilor întâlnite în cazuistică şi a 

măsurilor dispuse pentru respectarea cadrului legal şi a fost aprobat Ordinul preşedintelui ANFP nr. 

2201/2015. 

 Sub aspectul activităţii de formare şi perfecţionare profesională a funcţionarilor publici, în anul 

2015, 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 ANFP. 

 Privitor la activitatea de apărare a drepturilor şi intereselor legitime ale ANFP 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 2015, s-a constatat o creştere a ponderii 

dosarelor ce vizează inclusiv plata daunelor morale şi materiale, cerute în sume considerabile de către 

reclamanţi. 
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6. Perspective ale activităţii ANFP în anul 2016 

 

În anul 2016, ANFP şi-a propus realizarea următoarelor activităţi: 

 

 Definitivarea şi aprobarea cadrului strategic, normativ şi instituţional în domeniul funcţiei publice 

şi al formării profesionale, din perspectiva Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2015 - 

2020; 

 Asigurarea funcţionalităţii ANFP, din perspectiva noului rol şi a mandatului extins, privitor la 

gestionarea personalului din administraţia publică, în contextul estimării adoptării proiectului 

Strategiei privind dezvoltarea funcţiei publice 2016 – 2020 precum şi a proiectului Strategiei privind 

formarea profesională a funcţionarilor publici pentru perioada 2016 – 2020; 

 Continuarea implementării sistemului de arhivare electronică e-ANFP; 
 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 ANFP prin intermediul acestui sistem 

actualizat. 

 Continuarea implementării proiectelor cu finanţare externă precum şi întreprinderea măsurilor 

necesare în vederea creşterii gradului de absorbţie şi a consolidării capacităţii de gestionare a 

fondurilor externe necesare modernizării managementului funcţiei publice precum şi a îmbunătăţirii 

calităţii serviciilor publice furnizate de administraţia publică. 

 Consolidarea relaţiilor internaţionale în domeniul managementului funcţiei publice şi al 

perfecţionării profesionale prin participarea în cadrul grupurilor de lucru din Reţeaua Europeană de 

Administraţie Publică, coordonată de Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, din Parteneriatul Estic, 

coordonat de Comisia Europeană – Serviciul de Acţiune Externă, precum şi în cadrul Comitetului 

European de Dialog Social pentru Administraţia Publică Centrală. 

 Îmbunătăţirea capacităţii de monitorizare şi coordonare a implementării normelor de conduită a 

funcţionarilor publici la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice şi monitorizarea aplicării 

dispoziţiilor legale în vigoare în materia funcţiei publice şi a funcţionarilor publici. 

 Optimizarea activităţii de control prin implementarea dispoziţiilor legale existente cu referire la 

sistemul 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, în concordanţă cu actele 

normative în vigoare; 

 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 ANFP, prin utilizarea instrumentelor manageriale 

adecvate şi a întăririi controlului intern/managerial. 


