
GUVERNUL RQMÂNIEI
MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI

AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI

ORDIN
pentru completarea Regulamentului privind organizarea ~1 funcţlonarea Agenţlel

Naţionale a FuncţionarHor Publici, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 361/2020

Având în vedere:
- prevederiLe Ordonanţei de urgenţă a GuvernuLui nr. 124/2021 privind stabiLirea

cadruLui instituţionaL şi financiar pentru gestionarea fonduriLor europene aLocate României
prin MecanismuL de redresare şi reziLienţă, precum ~i pentru modificarea şi comptetarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernu[ui nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru eLaborarea
PtanuLui naţionaL de redresare şi rezitienţă necesar României pentru accesarea de fonduri
externe rambursabiLe şi nerambursabiLe Tn cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă,
aprobată cu modificări ~i compLetări prin Legea nr. 178/2022;

- prevedertle Qrdonanţei de urgenţă a Guvernutui nr. 70/2022 privind prevenirea,
verificarea şi constatarea nereguLilor/dublei finanţări, a nereguLitor grave apărute Tn
obţinerea şi utiLizarea fonduritor externe nerambursabite/rambursabite aLocate României
prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă ~i/sau a fonduriLor pubLice naţionaLe aferente
acestora şi recuperarea creanţelor rezuLtate, rectificată;

- prevederiLe Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normetor
metodoLogice de apLicare a prevederiLor Ordonanţei de urgenţă a GuvernuLui nr. 124/2021
privind stabiLirea cadrului instituţionaL ~i financiar pentru gestionarea fondurilor europene
alocate României prin MecanismuL de redresare şi reziLienţă, precum şi pentru modificarea
~i compLetarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernutui nr. 155/2020 privind unete măsuri
pentru etaborarea PLanuLui naţionaL de redresare ~i rezilienţă necesar României pentru
accesarea de fonduri externe rambursabite ~i nerambursabiLe Tn cadrut MecanismuLui de
redresare şi rezilienţă;

- prevederiLe Hotărârii Guvernu[ui nr. 785/2022 privind organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Naţionate a Funcţionaritor Pubtici;

- prevederite Legii nr. 500/2002 privind finanţete pubLice, cu modificăriLe ~i compLetăriLe
utterioare;

- prevederite OrdinuLui ministrutui finanţelor pubLice nr. 1792/2002 pentru aprobarea
Normetor metodoLogice privind angajarea, Lichidarea, ordonanţarea ~i pLata chettuieLiLor
instituţiiLor pubtice, cu modificărite şi compLetăriLe utterioare;

- ACOrdUL de finanţare privind impLementarea reformeLor şilsau investiţiiLor finanţate
prin Ptanut naţionat de redresare şi rezitienţă aL României nr. 38921/05.04.2022, încheiat
Tntre Agenţia NaţionaLă a FuncţionariLor Pubtici şi MiriisteruL Investiţiitor ~i ProiecteLor
Europeno;

- Ghidut pentru etaborarea proceduritor naţionate La niveLut coordonatoriLor de reforme
şilsau investiţii, Ediţia 1 versiunea (0), eLaborat de MinisteruL InvestiţiiLor şi Proiectetor
Europene;



- Nota Direcţiei proiecte cu finanţare externă nr. 33127/2022 privind aprobarea
comp[etării ReguLamentu[ui privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei NaţionaLe a
Funcţionari[or Publici, aprobat prin Ordinul pre~edinteLui Agenţiei Naţiona[e a
FuncţionariĹor Publici nr. 361/2020 ~i pentru delegarea catităţii de ordonator terţiar de
credite, în condiţiiĹe [egii, secretarutui generaL, prin ordin care va preciza LimiteLe şi
condiţiite deLegării;

Tn temeiul: art. 400 aLin. (2) teza a Il-a din Ordonanţa de urgenţă a GuvernuLui
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificărite şi completărite uLterioare şi aL
art.12 aLin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 785/2022 privind organizarea şi funcţionarea
Agenţiei NaţionaLe a FuncţionariLor PubLici,

preşedinteie Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
emite prezentut ordin.

Art. I. - ReguLamentuL privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei NaţionaLe a
FuncţionariLor Pubtici, aprobat prin OrdinuL pre~edinteLui Agenţiei Naţionale a
Funcţionaritor PUĎLiCI nr. 361/2020, cu modificărite şi completăriLe utterioare, se
comptetează după cum urmează:

1. La articolul 8 alineatul (1), după litera r) se introduce o nouă Iiteră, litera s),
Cu următorul cuprins:

,,s) îndepLine~te roLul de coordonator de reforme ~i/sau investiţii ~i asigurä, în
caLitate de beneficiar, implementarea directă a reformetor, investiţiiLor şi obiectivelor
specifice componenteLor din PlanuL NaţionaL de redresare şi reziLtenţă aL României aflate în
responsabiLitatea sa.”

2. La articolul 11, după alineatul (6) se introduc trel noi alineate, alineatele (7),
(8) şi (9), cu următorul cuprins:

,,(7) In apticarea LegisLaţiei specifice privind gestionarea implementării reformeLor,
investiţiitor şi obiectiveLor specifice componenteLor din PLanut naţionaL de redresare ~i
rezilienţă al României, afLate în responsabilitatea Ágenţiei, preşedinte[e Agenţiei poate
deLega caLitatea de ordonator tertiar de credite, în condiţiiLe Legii, secretaruLui generaL
prin ordin care va preciza Limitete ~i condiţiiLe deLegării.

(8) In aplicarea [egis[aţiei specifice privind gestionarea impLementării reformeLor,
invesliţiiloi ~i obiectiveLor specifice componentelor din PLanuL naţionaL de redresare ~i
rezi[ienţă aL României, aflate în responsabilitatea Agenţiei, pre~edintete Agenţiei:

a) constitute, prin ordin un grup de Lucru pentru îndeplinirea atribuţiiLor structurii
CU rol do coordonare, monitorizare şi autorizare ptăţi din PLanuL naţionaL de redresare ~i
reziLienţă al României;

b)constituie, pe baza propuneriLor conducătoriLor direcţiiLor
generaLe/direcţiiLor/serviciiLor prin ordin echipe de proiect pentru implementarea
reformeLor, investiţiiLor şi obiectiveLor specifice componenteLor din PLanuL Naţional de
redresare şi reziLienţă aL României afLate în responsabilitatea Agenţiei în vederea atingerii
jaLoaneLor ~i a ţinteLor.

(9) Atribuţiile echipelor de proiect constituite potrivit aLin. (8) şi sumeLe se
stabiLesc prin ordin at pre~edinteLui Agenţiei.”



3. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu
următorul cuprins:

,,(4) In aplicarea tegis[aţiei specifice privind gestionarea implementării reformelor,
investiţiitor ~i obiectiveLor specifice componentelor din P[anu[ naţiona[ de redresare ~i
rezi[ienţă al României, aflate în responsabilitatea Agenţiei, secretaru[ general coordonează
implementarea activităţilor specifice componente[or din Planul Naţionat de redresare ~i
rezil.ien;ă a[ României aflate în responsabititatea Agenţiei în vederea atingerii jaloanetor şi a
ţinte[or, precum şi echipele de proiect constituite potrivit art. 11 aIm. (8) [it. b), Cu
suportul tehnic a[ Direcţiei programe Cu finanţare externăi’

Art. II. - Direcţia genera[ă reg[ementare, monitorizare şi contendos va aduce [a
cuno~tinţa persona[utui Agenţiei Naţiona[e a FunCţionaritor Pubtici dispoziţiite prezentu[ui
ordin.

PREŞEDINTE
Va -Felix COZMA

Bucureşţi
Nr. ..‘.)JÝ din .1).


