
FUNCȚIA  PUBLICĂ  ESTE  DESPRE  OAMENI  PENTRU  OAMENI

Ce  înseamnă  să  �i  funcționar  public?

Funcționarul public ocupă prin concurs o funcție publică și are anumite împuterniciri și 
constrângeri în exercitarea atribuțiilor și responsabilităților, spre binele comun. Ca și medicii, 
aceștia depun un jurământ la numire. 

Să  �i  funcționar  public  înseamnă:

 - să �i pasionat de munca ta în folosul comunității
 - să aibă sens pentru tine că poți contribui la o societate mai bună
 - să faci propuneri de legi acolo unde este nevoie
 - să cunoști și să respecți legea, să o aplici obiectiv și să te asiguri că este respectată
 - să faci programe și acțiuni cu scopul de a schimba ceva în societate
 - să �i responsabil în gestionarea banilor publici
 - să �i un exemplu de corectitudine, cinste, verticalitate
 - să reprezinți cu demnitate instituția angajatoare

Să  �i  funcționar  public  înseamnă  să  muncești  pentru  ca  nouă,  tuturor ,  să  ne  �e  bine!

CINE SUNT FUNCŢIONARII PUBLICI? 

Funcționarii publici 
sunt doar o parte 

dintre bugetari. 

Știai 
că: 

- magistrații
- gre�erii
- profesorii
- medicii
- asistenții medicali 
- militarii
- primarii
- miniștrii
- secretarii de stat
- persoanele care fac activități de secretariat, protocol, întreținere etc. 

NU sunt funcționari publici?

 din totalul posturilor bugetare  SUNT funcții publice 14%

Posturi din 
„Administraţie"
302.000

Profesori, medici, 
personal militar, 
magistraţi etc. 
918.000

Personal 
contractual 
126.700

Funcţii publice 
175.300

Personal plătit din fonduri publice 
(aprox.  1.220.000 posturi)



AGENŢIA  NAŢIONALĂ  A  FUNCŢIONARILOR  PUBLICI  (ANFP) 

Instituţie a administraţiei publice centrale. Ce facem?

- gestionăm baza de date cu funcțiile publice și funcționarii publici
- publicăm concursurile pe funcție publică
- inițiem legislația în domeniu și controlăm aplicarea acesteia
- sprijinim departamentele de resurse umane din instituții
- suntem responsabili cu reglementarea și aplicarea normelor privind conduita funcţionarilor 

publici

CUM   ÎȚI   PUTEM   FI   DE   FOLOS?

Dorești să a�i despre oportunitățile de angajare în funcția publică? 
Găsești toate concursurile pe funcție publică pe site, Facebook > Concursuri instituții 
publice.ANFP și LinkedIn  > Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP).

Vrei să știi situația posturilor din instituții?
Găsești date deschise pe site.
Vrei să sesizezi o neregulă? 
Contactează-ne! Efectuăm controale la instituții pentru a ne asigura că legislația privind 

funcția publică și funcționarii publici este corect aplicată.
Ai neclarități cu privire la legislație?
Scrie-ne! Emitem puncte de vedere privind legislația în domeniu. 
Vrei să știi despre etica funcției publice? 
Găsești informații pe site. Contactează consilierul de etică al �ecărei instituții!

CE  NE  PROPUNEM?

REFORMA RESURSELOR UMANE DIN ADMINISTRAȚIE
Vrem să profesionalizăm personalul din administrație, să atragem oameni competenți 

și să scădem in�uența politicului în recrutare. Cum?
- pregătim concursul național de recrutare pe model european: doar funcționarii publici 

selectați vor putea participa la concursurile din instituții publice
-  testele vor � generate în mod aleatoriu de o aplicaţie informatică
- elaborăm cadrul de competențe: cunoștințe și abilități clare și transparente pentru   

funcționarii publici
-  �șe de post standardizate
-  evaluare profesională onestă,  pe criterii clare
-  pregătim o bază de date cu toţi angajaţii din administraţia publică
-  dezvoltăm competențele digitale ale funcționarilor publici
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