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Proiect 
NOTA DE FUNDAMENTARE 

Secţiunea 1                                                                                     
Titlul proiectului de act normativ  
Hotărâre a Guvernului privind normele referitoare la întocmirea, actualizarea şi 
administrarea Sistemului electronic naţional de evidenţă a ocupării în sectorul public, 
precum şi detalierea operaţiunilor necesare completării bazei de date 

Secţiunea a 2-a                                                                                 
Motivul emiterii actului normativ  

1. Descrierea situaţiei 
actuale 

În data de 05.07.2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I nr. 555 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ. Actul normativ în discuție a 
avut în vedere documentele programatice ale Guvernului, 
respectiv Strategia privind Consolidarea Administrației Publice 
2014-2020 și Strategia privind dezvoltarea funcției Publice 2016-
2020, care stabileau, printre altele, și necesitatea creării unui 
Sistem naţional de evidenţă a ocupării în administraţia publică.  

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, pentru 
consolidarea rolului ANFP, la art. 401 alin. (1) lit. i) și j) s-au 
stabilit ca atribuții a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, 
administrarea Sistemului electronic naţional de evidenţă a ocupării 
în sectorul public şi realizarea evidenţei personalului plătit din 
fonduri publice, respectiv furnizarea către ministerul de resort a 
datelor statistice prelucrate, în condiţiile legii, pe baza 
informaţiilor cuprinse în Sistemul electronic naţional de evidenţă a 
ocupării în sectorul public, pentru fundamentarea politicilor de 
resurse umane cu privire la personalul plătit din fonduri publice. 

Atribuția stabilită la art. 401 alin. (1) lit. i) din actul normativ 
menționat, este redată și la art. 411 alin. (2) care dispune că 
„Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici administrează Sistemul 
electronic naţional de evidenţă a ocupării în sectorul public şi 
realizează evidenţa personalului plătit din fonduri publice”.  

Astfel, principalele reglementări prevăzute în Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările 
ulterioare, au în vedere aspecte precum: 

- Realizarea evidenței personalului plătit din fonduri publice 
pe baza Sistemului electronic naţional de evidenţă a ocupării în 
sectorul public pentru categoriile de personal prevăzute în 
legislaţia cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice; 

- Realizarea evidenței personalului plătit din fonduri publice 
de către ANFP; 

- Administrarea, dezvoltarea și operarea Sistemului electronic 
naţional de evidenţă a ocupării în sectorul public de către ANFP; 

- Furnizarea de către ANFP a instrumentelor informatice ce 
vor fi utilizate pentru întocmirea, actualizarea şi administrarea 
evidenţei personalului bugetar plătit din fonduri publice, de către 
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autorităţile şi instituţiile publice, precum şi de orice alte 
persoane juridice în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea 
categoriile de personal prevăzute în legislaţia cadru privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

- Modalități de colectare a datelor despre personalul prevăzut 
în legislaţia cadru privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, precum și obligații ale Agenției Naționale a 
Funcționarilor Publici și ale autorităților și instituțiilor publice în 
realizarea procesului de colectare. 

Potrivit art. 411 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, „normele 
privind întocmirea, actualizarea şi administrarea Sistemului 
electronic naţional de evidenţă a ocupării în sectorul public, 
precum şi detalierea operaţiunilor necesare completării bazei de 
date se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea 
ministerului de resort”, iar la art. 625 alin. (3) este reglementat 
termenul pentru elaborarea proiectului de act normativ. 

2. Schimbări 
preconizate   

În aplicarea art. 411 alin. (10) și al art. 625 alin. (3) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și 
completările ulterioare, a fost elaborat proiectul de Hotărâre a 
Guvernului privind normele referitoare la întocmirea, actualizarea 
şi administrarea Sistemului electronic naţional de evidenţă a 
ocupării în sectorul public, precum şi detalierea operaţiunilor 
necesare completării bazei de date. 

Proiectul de act normativ cuprinde dispoziții legale privind:  
- Obiectul de reglementare și scopul adoptării hotărârii 

Guvernului privind normele referitoare la întocmirea, 
actualizarea și administrarea Sistemului electronic național de 
evidenţă a ocupării în sectorul public, precum şi detalierea 
operaţiunilor necesare completării bazei de date; 

- Domeniul de aplicare; 
- Principiile care stau la baza întocmirii, actualizării și 

administrării Sistemului electronic național de evidență a 
ocupării în sectorul public; 

- Administrarea, dezvoltarea și operarea Sistemului electronic 
național de evidență a ocupării în sectorul public; 

- Modalitatea de colectare a datelor și informațiilor necesare 
completării Sistemului electronic național de evidenţă a ocupării 
în sectorul public; 

- Datele cu care operează Sistemul electronic național de 
evidenţă a ocupării în sectorul public; 

- Condițiile și limitele de acces la Sistemul electronic național 
de evidenţă a ocupării în sectorul public; 

- Obligațiile autorităților și instituțiilor publice, precum și ale 
persoanelor juridice în cadrul cărora își desfășoară activitatea 
categoriile de personal prevăzute în legislația cadru privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

- Completarea și transmiterea datelor în Sistemul electronic 
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național de evidenţă a ocupării în sectorul public. 

Având în vedere delimitarea diferitelor categorii de personal plătit 
din fonduri publice, proiectul de act normativ cuprinde Anexele 
nr.1-4 privind: 

- tipuri de date colectate pentru funcționari publici cu funcții 
publice generale și funcții publice specifice; 

- tipuri de date colectate pentru personalul plătit din fonduri 
publice încadrat cu contract individual de muncă, cu contract de 
management, precum și care exercită un mandat corespunzător 
unei funcții de demnitate publică, din familia ocupaţională de 
funcţii bugetare "Administraţie", astfel cum este prevăzută în 
legislația cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice; 

- tipuri de date colectate pentru personalul plătit din fonduri 
publice din familia ocupaţională de funcţii bugetare 
"Învăţământ", din familia ocupaţională de funcţii bugetare 
"Sănătate şi asistenţă socială", din familia ocupaţională de funcţii 
bugetare "Cultură", din familia ocupaţională de funcţii bugetare 
"Diplomaţie", din familia ocupaţională de funcţii bugetare 
"Justiţie" şi Curtea Constituţională și din familia ocupaţională de 
funcţii bugetare "Apărare, ordine publică şi securitate naţională", 
astfel cum sunt prevăzute în legislația cadru privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu excepția personalului 
prevăzut la art. 380 alin. (1) lit. d)-f) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- tipuri de date colectate pentru funcționarii publici din 
cadrul serviciilor diplomatice și consulare, instituţiilor din 
sistemul de ordine publică şi securitate naţională, precum și din 
cadrul structurilor vamale, care pot beneficia de statute speciale 
potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Proiectul prevede aprobarea unui ordin, respectiv a Ordinului 
președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind 
instrucțiunile de completare a datelor și informațiilor în Sistemul 
electronic național de evidenţă a ocupării în sectorul public, 
precum și dreptul de acces la acestea. 

3. Alte informaţii  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

Secţiunea a 3-a                                                                                 
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

11. Impactul asupra mediului 
concurenţial si domeniului ajutoarelor 
de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

2. Impactul asupra mediului de afaceri Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

21.Impactul asupra sarcinilor Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
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administrative subiect. 

22Impactul asupra întreprinderilor micii 
și mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect 

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

5. Alte informații Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

Secţiunea a 4-a                                                                                 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru 
anul curent, cat si pe termen lung (pe 5 ani) 

- mii lei -| 

Indicatori Anul 
curent 
2020 

Următorii 4 ani 
2021      2022      2023     2024 

Media 
pe 5 
ani 

1 2 3 4 5 6 7 

       

1. Modificări ale veniturilor bugetare 
   plus/minus, din care:                                       
a) buget de stat, din acesta 
  (i) impozit pe profit                                       
   (ii) impozit pe  
b) bugete locale 
   (i) impozit pe profit                                       
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:                       
   (i) contribuţii de asigurări                   

      

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care 
a) buget de stat, din acesta 
   (i) cheltuieli de personal 
   (ii) bunuri şi  servicii 
b) bugete locale 
   (i) cheltuieli de  
   (ii) bunuri si servicii                                     
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:                       
   (i) cheltuieli de  
   (ii) bunuri si servicii   

      
 
 
 
 
 
 

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 
a) buget de stat 
b) bugete locale 

      

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor veniturilor 
si/sau cheltuielilor bugetare 

      

7. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest 



 5 

subiect. 

Secţiunea a 5-a                                                                                
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare   

1. Măsuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor:     
a) acte normative în vigoare ce vor fi 
modificate sau  abrogate, ca urmare a 
intrării în vigoare a proiectului de act 
normativ 
b) acte normative ce urmează a fi 
elaborate în vederea implementării noilor 
dispoziţii. 

În aplicarea actului normativ, în termen de 6 
luni de la data intrării în vigoare, va fi elaborat 
Ordinul președintelui Agenției Naționale a 
Funcționarilor Publici privind instrucțiunile de 
completare a datelor și informațiilor în 
Sistemul electronic național de evidenţă a 
ocupării în sectorul public, precum și dreptul 
de acces la acestea, care se publică în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 

11.. Compatibilitatea proiectului de act 
normativ cu legislaţia în domeniul 
achiziţiilor publice.   

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

2. Conformitatea proiectului de act 
normativ cu legislaţia comunitară în  
cazul proiectelor ce transpun prevederi 
comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

3. Masuri normative necesare aplicării 
directe a actelor normative comunitare                                           

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene          

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

5. Alte acte normative si/sau documente 
internaţionale din care decurg 
angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

6. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

Secţiunea a 6-a                                                                                 
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ   

1. Informaţii privind procesul de 
consultare cu organizaţii 
neguvernamentale, institute de cercetare 
si alte organisme implicate 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor 
cu care a avut loc consultarea, precum şi 
a modului în care activitatea acestor 
organizaţii este legată de obiectul 
proiectului de act normativ    

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

3. Consultările organizate cu autorităţile 
administraţiei publice locale, în situaţia în 
care proiectul de act normativ are ca 
obiect activităţi ale acestor autorităţi, în 
condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 
521/2005 privind procedura de consultare 
a structurilor asociative ale autorităţilor 
administraţiei publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normative. 

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 
privind procedura de consultare a structurilor 
asociative ale autorităților administrației 
publice locale la elaborarea proiectelor de acte 
normative, cu modificările ulterioare, 
structurile asociative ale autorităților 
administrației publice locale au fost consultate 
prin adresa ANFP nr.         .  

4. Consultările desfăşurate în cadrul Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
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consiliilor interministeriale, in 
conformitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale 
permanente  

subiect. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 
    a) Consiliul Legislativ                                                 
    b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării                                                     
    c) Consiliul Economic şi Social         
    d) Consiliul Concurenţei                
    e) Curtea de Conturi                        

Proiectul necesită: 
- avizul Consiliului Legislativ; 
- avizul Consiliul Economic şi Social 
 

6. Alte informaţii                         Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

Secţiunea a 7-a                                                                                 
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 
normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la 
necesitatea elaborării proiectului de act 
normativ                         

În aplicarea Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată, proiectul de act 
normativ, împreună cu nota de fundamentare 
aferentă, au fost afișate atât pe pagina de 
internet a Agenției Naționale a Funcționarilor 
Publici, la secțiunea ”Transparență 
decizională/Proiecte de acte normative”, în 
data de ________, cât și pe pagina de internet 
a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației la secțiunea Transparență 
decizională/Consultări publice/Proiecte de 
acte normative cu caracter general, în data de  
________. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la 
eventualul impact asupra mediului în 
urma implementării proiectului de act  
normativ, precum şi efectele  sănătăţii şi 
securităţii cetăţenilor sau diversităţii 
biologice  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

3. Alte informaţii                         Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

Secţiunea a 8-a                                                                                 
Măsuri de implementare                                                                    

1. Măsurile de punere în aplicare a   
proiectului de act normativ de către                                                    
autorităţile administraţiei publice                                                        
centrale şi/sau locale - înfiinţarea                                                       
unor noi organisme sau extinderea                                                         
competentelor instituţiilor existente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 
 

2. Alte informaţii                         Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

 

lnk:HOT%20GUV%20750%202005%200
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Faţă de cele prezentate, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 411 
alin. (10) și al art. 625 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a fost elaborat proiectul de 
Hotărâre a Guvernului privind normele referitoare la întocmirea, actualizarea şi 
administrarea Sistemului electronic naţional de evidenţă a ocupării în sectorul public, 
precum şi detalierea operaţiunilor necesare completării bazei de date, pe care îl supunem 
spre aprobare. 
 

Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administraţiei,  
Ion ȘTEFAN 

 
 

Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, 
Ciprian CIUCU 

 
 

Avizăm favorabil: 
 

Secretarul general al Guvernului,                                            Ministrul muncii și protecției sociale, 
         Antonel TĂNASE                                                          Victoria Violeta ALEXANDRU 
 
 
Ministrul finanțelor publice,                                                     Ministrul educației și cercetării 
      Vasile-Florin CÎŢU                                                                    Cristina Monica ANISIE 
 
 

Ministrul sănătății,                                                                        Ministrul afacerilor interne, 
    Nelu TĂTARU                                                                                      Ion Marcel VELA 

 
 

Ministrul afacerilor externe,                                                          Ministrul apărării naționale 
  Bogdan Lucian AURESCU                                                                     Nicolae-Ionel Ciucă                                        
 

Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor 
Lucian Nicolae BODE 

 
 

Președintele Autorității pentru Digitalizarea României, 
Ioan-Sabin SĂRMAȘ 

 
 
Președintele Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, 

Ancuța Gianina OPRE 
 
 

Ministrul justiţiei,  
Marian Cătălin PREDOIU 

 
 
 



 8 

SECRETAR DE STAT 
Vetuţa STĂNESCU 

 
 
 

SECRETAR GENERAL 
Mona Mihaela DUMITRU 

 
 
 

SECRETAR GENERAL ADJUNCT 
Marius-Mihai VASILIU 

 
 
 

DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ, RELAȚIA CU PARLAMENTUL ȘI AFACERI EUROPENE 
DIRECTOR GENERAL 

Elisabet Ioana DUMITRESCU 
 
 

 
DIRECȚIA GENERALĂ MANAGEMENT FINANCIAR, RESURSE UMANE ȘI ADMINISTRATIV 

Director general 
Melania RUSNAC 

 
 
 

DIRECȚIA RESURSE UMANE 
     Director 

Krisztina Kinga KOZMA 
 
 
 

DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Director general 

Daniel Iustin MARINESCU 
 
 
 
 

DIRECȚIA PENTRU STRATEGII ȘI REFORME ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ 
Director 

Sorin SOLOMON 
 

 

 


