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REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici nr. 1886/2019 privind aprobarea listei documentelor necesare 

pentru obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi a 
modalităţii de transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile publice 

 
 
 

Prezentul referat de aprobare este elaborat în conformitate cu prevederile art. 6         
alin. (3) și art. 30 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, reprezentând instrumentul de prezentare și motivare a proiectului de Ordin 
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 
1886/2019 privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obţinerea avizului 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi a modalităţii de transmitere a 
acestora de către autorităţile şi instituţiile publice. 

 
În temeiul art. 402 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare a fost emis și publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 26 august 2019, Ordinul preşedintelui 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1886/2019 privind aprobarea listei 
documentelor necesare pentru obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici, precum şi a modalităţii de transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile 
publice. 

 
Conform art. 2 alin. (1) prima teză din Anexa la Ordinul preşedintelui Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1886/2019, „documentele prevăzute la art. 1 trebuie 
să poarte numele şi prenumele, funcţia deţinută şi semnătura conducătorului autorităţii sau 
instituţiei publice, precum şi ştampila autorităţii ori instituţiei publice (...)”. 

Prin Legea nr. 169/2019 pentru modificarea şi completarea art. V din Ordonanţa 
Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi 
completarea unor acte normative a fost introdus alin. (21) al art. V, potrivit căruia 
„Persoanele juridice de drept public nu au obligaţia de a aplica ştampila pe declaraţii, 
cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri depuse la instituţiile sau 
autorităţile publice ori emise sau încheiate în relaţia cu instituţiile sau autorităţile publice.”  

 
La art. 2 alin. (1) teza a doua din Anexa la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici nr. 1886/2019 se prevede că documentele menționate la art. 1 se 
transmit Agenției prin depunere la registratură sau prin poștă cu confirmare de primire. 

 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă 

electronică la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice, dispune la art. 5 alin. (1) 
obligativitatea autorităților și instituțiilor publice de a primi înscrisuri semnate cu semnătură 
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electronică. Potrivit art. 3 alin. (1) și (2) din același act normativ „Actele emise în format 
electronic de autorităţile şi instituţiile publice vor fi semnate cu semnătura electronică 
calificată” și „sunt asimilate înscrisurilor autentice”. Alin. (1) și (2) ale art. 6 din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 38/2020 prevăd că „(1) În vederea primirii documentelor 
electronice, autorităţile şi instituţiile publice vor pune la dispoziţie portaluri proprii sau vor 
utiliza astfel de instrumente puse la dispoziţie de către terţi. (2) În situaţia în care primirea 
documentelor electronice nu se poate realiza în conformitate cu dispoziţiile alin. (1), 
autorităţile şi instituţiile publice vor utiliza în acest sens poşta electronică.” 

 
Totodată s-a sesizat faptul că în cuprinsul Anexei la Anexa Lista documentelor 

necesare pentru obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi 
modalitatea de transmitere a acestora de către autoritățile şi instituţiile publice, prevăzută 
în Anexa la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1886/2019, 
nota de subsol ** utilizează sintagma „Funcţiile publice specifice asimilate acestora”. Pentru 
armonizare cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările 
şi completările ulterioare este necesară completarea sintagmei şi cu referire la „funcţiile 
publice echivalente acestora”.  

 
În acest context este necesară modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale 

a Funcţionarilor Publici nr. 1886/2019 în sensul armonizării acestuia cu dispozițiile art. V 
alin. (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2020. 

 
Astfel, prin prezentul proiect de ordin se propune modificarea art. 2 din Anexa la 

Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1886/2019 în sensul 
eliminării mențiunii la ștampila autorității sau instituției publice și stabilirii unor noi 
modalități de transmitere a documentelor necesare pentru obţinerea avizului Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici. Potrivit proiectului de ordin, în situația în care 
documentele necesare pentru obținerea avizului sunt emise în format electronic de 
autorităţile şi instituţiile publice şi semnate cu semnătură electronică calificată acestea pot 
fi transmise ANFP prin intermediul Portalului de management al funcţiilor publice şi al 
funcţionarilor publici la secţiunea „Ghişeul electronic” – subsecţiunea „eRegistratură” sau 
prin e-mail la adresa electronică comunicare@anfp.gov.ro. 

 
De asemenea, se propune modificarea Anexei la Lista documentelor necesare pentru 

obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi modalitatea de 
transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile publice, prevăzută în Anexa la 
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1886/2019, cu Anexa la 
prezentul Ordin în cuprinsul cărei nota de subsol „** Funcţiile publice specifice asimilate 
acestora” a fost redată astfel „** Funcţiile publice specifice echivalente/asimilate 
acestora”, iar referința la ștampilă din cuprinsul sintagmei „Numele şi prenumele, funcţia 
deţinută, semnătura şi ştampila (în original) conducătorului autorităţii/instituţiei publice 
solicitante” a fost eliminată. 

 
Precizăm faptul că Ordinul pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1886/2019 privind aprobarea listei documentelor 
necesare pentru obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi a 
modalităţii de transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile publice se publică 
în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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Pentru motivele invocate, am elaborat prezentul proiect de Ordin pentru modificarea 
Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1886/2019 privind 
aprobarea listei documentelor necesare pentru obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici, precum şi a modalităţii de transmitere a acestora de către 
autorităţile şi instituţiile publice, pe care vă rugăm să îl aprobați. 
 

 
 


