
 

 
GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 
AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 
ORDIN 

pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, aprobat prin Ordinul președintelui Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea 

și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.361 din 05.06.2020, cu 
modificările ulterioare 

 
 

Având în vedere: 
 
- prevederile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu 

completările ulterioare; 
- prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 

privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative;   

- prevederile art. 3 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici nr. 116/08.02.2021 privind utilizarea semnăturii electronice la nivelul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 

- prevederile art. 3 alin. (2) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici nr. 119/09.02.2021 privind stabilirea unor măsuri cu 
caracter intern privind utilizarea ştampilei, a sigiliului şi a semnăturii electronice 
şi a semnăturii olografe la nivelul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 

- dispoziţia preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din data de 
10.02.2021, formulată în Sistemul informatic de gestiune a documentelor, prin 
care se solicită modificarea formulei de adresare utilizată în corespondenţa 
Agenţiei, 

 
În temeiul: art. 400 alin. (2) teza a II-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi al art. 12 
alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1000/2006 privind organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 
emite prezentul ordin. 

 
Art. I. – Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici, aprobat prin Ordinul președintelui Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea 
Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.361 din 05.06.2020, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 



1. După litera p) a alineatului (1) al articolului 15 se introduce o nouă literă, 
litera p1), cu următorul cuprins: 

„p1) asigură implementarea standardelor de control intern/managerial la nivelul 
fiecărei structuri, armonizat cu sistemele de management referitoare la calitate și       
anti-mită;” 

 
2. După litera q) a alineatului (2) al articolului 15 se introduce o nouă literă, 

litera q1), cu următorul cuprins: 

„q1) asigură implementarea standardelor de control intern/managerial la nivelul 
fiecărei structuri, armonizat cu sistemele de management referitoare la calitate și       
anti-mită;” 

 
3. La articolul 35 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„h) asigură aplicarea prevederilor legale în vigoare şi a reglementărilor interne 
privind folosirea sigiliilor, ştampilelor şi parafelor la nivelul Agenţiei”. 

 

4. La articolul 46, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(2) Circuitul documentelor în cadrul Agenției se realizează prin intermediul 
sistemului informatic de gestiune a documentelor sau prin intermediul serverului de fișiere 
(X):\[MAPA PRESEDINTE] și/sau, prin excepţie, în format hârtie, cu respectarea principiului 
subordonării ierarhice, prin raportare la specificul activității desfășurate, potrivit 
procedurilor interne.” 

 

5. După alineatul (1) al articolului 49 se introduce un nou alineat, alin. (11), cu 
următorul cuprins: 

„(11) Documentele elaborate în cadrul Agenţiei se semnează electronic, prin 
intermediul sistemului informatic de gestiune a documentelor sau, după caz, cu semnătură 
electronică extinsă, prin intermediul serverului de fișiere (X):\[MAPA PRESEDINTE], conform 
procedurilor de sistem şi operaţionale aplicabile. Prin excepţie, documentele elaborate în 
cadrul Agenţiei se semnează olograf în situaţiile în care prevederile legale impun o astfel 
de semnătură şi, după caz, în perioada de emitere a certificatului de semnătură 
electronică pentru preşedintele şi vicepreședintele Agenţiei, precum şi în cazul în care 
sistemul informatic de gestiune a documentelor prezintă dificultăţi de funcţionare şi nu 
poate fi utilizată nici semnătura electronică extinsă.” 

 

6. După alineatul (2) al articolului 49 se introduce un nou alineat, alin. (21), cu 
următorul cuprins: 

„(21) Documentele elaborate în cadrul structurilor funcţionale care nu sunt aprobate 
prin intermediul sistemului informatic de gestiune a documentelor, se aprobă prin 
intermediul serverului de fișiere (X):\[MAPA PRESEDINTE], se întocmesc cu respectarea 
elementelor prevăzute la alin. (1) şi se semnează cu semnătură electronică extinsă de 
către persoana care a întocmit răspunsul, de către şeful de birou/şeful de 
serviciu/directorul/directorul general adjunct/directorul general, secretarul general sau/și 
secretarul general adjunct, după caz, şi de către preşedintele Agenţiei.” 

 
 
 



7. La articolul 50 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

“c) ordine cu caracter individual, întocmite de Direcţia generală managementul 
funcţiei publice, în exercitarea atribuțiilor Agenției în domeniul managementului funcției 
publice, de structurile din cadrul Agenţiei care gestionează proiectele/programele 
finanțate din fondurile externe nerambursabile, în vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice 
ce decurg din această activitate, precum şi de Serviciul Corp Control, în exercitarea 
atribuţiilor Agenţiei de control al modului de aplicare a legislaţiei privind funcţia publică şi 
funcţionarii publici.” 

 
8. La articolul 50, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

“(4) Ordinele preşedintelui Agenției prevăzute la alin. (2) lit. a) se emit în scris și se 
semnează olograf, în atâtea exemplare originale câte structuri funcționale inițiatoare sunt, 
la care se adaugă un exemplar original pentru Cabinetul președintelui, conform 
procedurilor interne privind circuitul documentelor. 

(5) Ordinele preşedintelui Agenției prevăzute la alin. (2) lit. b) şi c) se elaborează, 
se avizează, se semnează și se emit, în format electronic prin intermediul sistemului 
informatic de gestiune a documentelor sau, după caz cu semnătură electronică extinsă, 
conform procedurilor interne aprobate de președintele Agenției.” 

 
9. Anexa nr. 2 a) se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 1 a prezentului 

ordin. 
 
10. Anexa nr. 2 b) se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 2 a prezentului 

ordin. 
 

11. Anexa nr. 2 c) se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 3 a prezentului 
ordin.  
 

12. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa nr. 4 a prezentului ordin. 
 

Art. II. – Direcția generală reglementare, monitorizare şi contencios va aduce la 
cunoştinţa personalului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici dispozițiile prezentului 
ordin. 

 

 

PREŞEDINTE 
Liviu MĂLUREANU 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Bucureşti 
Nr. ...............din ................. 
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Anexa nr. 1 la OPANFP nr. .........../................ 
 
 

Anexa nr. 2 a) la Regulament 
 

 
 

- MODEL – 

  
 

Nr. ............/................... 
 
 
Numele destinatarului 
Funcție, Instituție 
Adresă1………………. 
 
Doamnă / Domnule2, 
 
 
 
 
 
Toate cele bune! 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE 

 
 

 

 
 

 
1 / 1 

 
Operator de date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 

                                                 
1 Se completează numai pentru corespondența cu persoanele fizice 
2 Se completează numai pentru corespondenţa cu autorităţi şi instituţii publice 
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Anexa nr. 2 la OPANFP nr. .........../................ 

 

 

Anexa nr. 2 b) la Regulament 
 
 

– MODEL – 
 

 
 
 

Nr. ............/................... 
 

 
Numele destinatarului 
Funcție, Instituție 
Adresă1 ………………. 
 
Doamnă / Domnule2, 

 
 
 
 
 
Toate cele bune! 

 
 

PREŞEDINTE 

 

 

 

Secretar general/Secretar general adjunct 
 (unde este cazul) 

 
 
 
 

1 / 1 
 

Operator de date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 

                                                 
1 Se completează numai pentru corespondența cu persoanele fizice 
2 Se completează numai pentru corespondenţa cu autorităţi şi instituţii publice 
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Anexa nr. 3 la OPANFP nr. .........../................ 

 
 

Anexa nr. 2 c) la Regulament 
 
 

– MODEL – 

 
 

 
Nr. ............/................... 

 
 
Numele destinatarului 
Funcție, Instituție 
Adresă1 ………………. 
 
Doamnă / Domnule2, 

 
 

 
 
 
Toate cele bune! 

 
 
 

PREŞEDINTE 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

1 / 1 
 

Operator de date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 

 

                                                 
1 Se completează numai pentru corespondența cu persoanele fizice 
2 Se completează numai pentru corespondenţa cu autorităţi şi instituţii publice 
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Anexa nr. 4 la OPANFP nr. .........../................ 
 
 

Anexa nr. 3 la Regulament 
 

– MODEL – 
 

 
GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAŢIEI 
AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 
 

ORDIN 
privind/pentru ............................................... 

 
 
  
 Având în vedere: 
 ………………………………………………….., 
 
 În temeiul: art. 400 alin. (2) teza a II-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi al art. 12 
alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1000/2006 privind organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 
emite prezentul ordin. 

 
 
Art. 1. – ……………………………. 
 
Art. 2. – …………………………….. 
 
Art. 3. – ……………………………...  
 
………………………………………. 

PREŞEDINTE 
 
 
 
 
Bucureşti, 
Nr. .............. din ................. 

ana.ghinet
Typewritten Text
198

ana.ghinet
Typewritten Text
2.03.2021



 
 

- Verso la ordinul preşedintelui Agenţiei – 
 

 
Avizat,       
  
       
Secretar general/Secretar general adjunct (după caz)        
Numele şi prenumele        
Semnătura       
  
Avizat pentru legalitate 
Consilier juridic 
Numele şi prenumele 
Semnătura 
 
 

AVIZAT DE: 
 

Şeful structurii funcţionale care va duce la îndeplinire prevederile proiectul de ordin 
Denumire structură funcţională,  
Funcţia  
Numele şi prenumele 
Semnătura  
 
Şeful structurii funcţionale care răspunde de gestiunea resurselor umane, dacă este cazul 
Denumire structură funcţională, 
Funcţia  
Numele şi prenumele 
Semnătura  
 
Şeful structurii funcţionale financiar-contabilitate, dacă este cazul 
Denumire structură funcţională,  
Funcţia  
Numele şi prenumele 
Semnătura  
 
Şeful structurii funcţionale care a iniţiat proiectul de ordin 
Denumire structură funcţională, 
Funcţia  
Numele şi prenumele 
Semnătura  
 
Întocmit, 
Denumire structură funcţională iniţiatoare,  
Funcţia  
Numele şi prenumele 
Semnătura   
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