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1. AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI –  

CADRUL INSTITUŢIONAL, NORMATIV ŞI STRATEGIC 

 

 Conform prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu dispoziţiile Hotărârii 

Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 

(ANFP) este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea 

Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene. 
 Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ANFP 

“asigură aplicarea strategiei şi a Programului de Guvernare în domeniul managementului 

funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, precum şi în domeniul formării profesionale a 

personalului din administraţia publică, îndeplinind atribuţii în următoarele domenii: 

 Reglementarea funcţiei publice, prin asigurarea unui cadru normativ coerent şi unitar 

aplicabil funcţiei publice şi funcţionarilor publici; 

 Realizarea managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, prin asigurarea 

condiţiilor necesare implementării unor instrumente manageriale moderne şi performante 

în domeniul funcţiei publice; 

 Perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici, în scopul dezvoltării de competenţe 

şi aptitudini necesare eficientizării activităţii funcţionarilor publici; 

 Formarea profesională în administraţia publică, prin susţinerea permanentă a proceselor 

de instruire de tip formare specializată, în scopul dezvoltării, la nivelul sistemului 

administraţiei publice, a acelor competenţe şi abilităţi necesare exercitării prerogativelor de 

putere publică de către funcţionarii publici; 

 Gestionarea de programe în domeniul funcţiei publice, destinate dezvoltării unei 

administraţii publice la standarde europene şi a profesionalizării funcţiei publice în scopul 

furnizării de servicii de calitate pentru cetăţean; 

 Monitorizarea, controlul activităţilor referitoare la funcţia publică şi funcţionarii 

publici, precum şi exercitarea tutelei administrative pentru asigurarea implementării şi a 

respectării prevederilor legale în domeniul specific de competenţă, pe baza unor indicatori 

de monitorizare şi evaluare specifici; 

 Reprezentarea instituţiei, ca partener activ în spaţiul public – privat, precum şi în raport cu 

reprezentanţii autorităţilor şi instituţiilor publice. 

 În anul 2016, direcţiile de acţiune instituţionale au fost stabilite prin raportare atât la 

direcţiile de acţiune şi obiectivele Programului de Guvernare 2013 – 2016 cât şi la dispoziţiile 

documentelor programatice aprobate la nivel naţional, coroborat cu atribuţiile curente, prevăzute 

prin cadrul normativ de reglementare a organizării şi funcţionării instituţiei. 

  Astfel, la nivelul ANFP au fost stabilite pentru anul 2016 următoarele obiective: 

Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea capacităţii ANFP necesară asigurării managementului funcţiei 

publice şi al funcţionarilor publici  

Obiectiv specific 1.1: Eficientizarea procesului de management al funcţiei publice şi al 

funcţionarilor publici la nivel strategic, instituţional şi legislativ 

Obiectiv specific 1.2: Dezvoltarea de programe de formare specializată şi perfecţionare 

profesională care să răspundă cerinţelor de reformă ale administraţiei publice româneşti 

Obiectiv specific 1.3: Continuarea procesului de gestionare a fondurilor externe în vederea 

modernizării managementului funcţiei publice precum şi a îmbunătăţirii calităţii serviciilor 

publice furnizate de administraţia publică 

Obiectiv strategic 2: Consolidarea imaginii ANFP ca partener de încredere la nivel naţional şi 

internaţional 

Obiectiv specific 2.1: Consolidarea comunicării interinstituţionale 

Obiectiv specific 2.2: Promovarea rolului şi a atribuţiilor ANFP 
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2. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA A.N.F.P. ÎN ANUL 2016 

 

 În anul 2016, potrivit dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 1000/2006, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al ANFP, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul instituţiei au funcţionat: 

 

a) La nivel de direcţie generală: 

 

 Direcţia generală managementul funcţiei publice, cu următoarele structuri funcţionale: 

Direcţia gestionarea procedurilor administrative şi Direcţia evidenţa, monitorizarea 

şi controlul salarizării; 

 Direcţia generală reglementare, monitorizare şi contencios, cu următoarele structuri 

funcţionale: Direcţia reglementare, dezvoltare şi implementare şi Serviciul contencios. 

 

b) La nivel de direcţie: 

 

 Direcţia economic, resurse umane, achiziţii, administrativ şi protocol cu următoarele 

structuri funcţionale: Serviciul achiziţii publice, patrimoniu şi administrativ, Serviciul 

financiar – contabilitate, Compartimentul resurse umane şi Compartimentul achiziţii 

publice; 

 Direcţia programe cu finanţare externă cu următoarele structuri funcţionale: Serviciul 

monitorizare proiecte şi Compartimentul dezvoltare implementare proiecte; 

 Direcţia comunicare şi relaţii internaţionale cu următoarele structuri funcţionale: 

Serviciul inovaţie, relaţii internaţionale şi proiecte şi Compartimentul comunicare, 

informare şi relaţii publice; 

 Direcţia reglementare, dezvoltare şi implementare cu următoarele structuri funcţionale: 

Serviciul dezvoltare şi reglementare şi Serviciul juridic, monitorizare şi evaluare. 

  

 În subordinea directă a Preşedintelui ANFP funcţionează Cabinetul preşedintelui, Corpul 

de control – organizat la nivel de birou şi Compartimentul audit public intern. 

 În subordinea ANFP şi în coordonarea Direcţiei coordonare centre regionale, evaluare 

şi perfecţionare profesională funcţionează 4 centre regionale de formare continuă pentru 

administraţia publică locală, cu sediul la Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara. 

 În anul 2016, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, ANFP a avut alocat un număr de 198 de posturi, inclusiv demnitarii şi 

posturile aferente cabinetului preşedintelui, aparatul propriu şi instituţiile publice subordonate. 
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3. ACTIVITATEA AGENŢIEI NAŢIONALE A FUNCŢIONARILOR PUBLICI  

ÎN ANUL 2016 

 

 

3.1. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL REGLEMENTĂRII FUNCŢIEI PUBLICE 

 

 În vederea realizării obiectivelor specifice în domeniul reglementării funcţiei publice, la 

nivelul ANFP, în anul 2016, au fost desfăşurate activităţi specifice, în următoarele domenii 

principale:  

 

 I. analiza şi avizarea proiectelor de acte normative elaborate de alte autorităţi şi 

instituţii publice şi care conţin prevederi referitoare la funcţia publică şi funcţionarii publici;  

 II. formularea de observaţii şi propuneri cu privire la actele normative elaborate în 

domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici şi elaborarea de puncte de vedere cu 

privire la întrebări şi interpelări;  

 III. elaborarea proiectelor de documente de politici publice şi planuri de acţiune în 

domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici;  

 IV. elaborarea proiectelor de acte normative din domeniul funcţiei publice şi al 

funcţionarilor publici;  

 V. elaborarea studiilor, rapoartelor, analizelor şi prognozelor în domeniul funcţiei 

publice.  

 

I. – II. Analiza şi avizarea proiectelor de acte normative/Formularea de observaţii şi 

propuneri cu privire la proiecte de acte normative elaborate în domeniul funcţiei 

publice/Elaborarea de puncte de vedere cu privire la întrebări şi interpelări 

 

 În cursul anului 2016 au fost transmise pentru observaţii şi propuneri şi/sau pentru avizare 

un număr de 185 proiecte de acte normative, din care 79 de proiecte pentru observaţii şi 

propuneri şi 106 de proiecte pentru avizare.  

 

 

Figura 1. Situaţia proiectelor de acte normative transmise pentru obsevaţii şi propuneri şi/sau avizare ANFP în 2016 

Din totalul de 106 de proiecte de acte normative transmise pentru avizare au fost 

avizate favorabil 86 de proiecte şi au fost restituite ca fiind neavizate (aviz negativ) 20 de 

proiecte de acte normative. 

 

79106

Proiecte acte normative transmise pentru observaţii şi 

propuneri şi/sau avizare ANFP în anul 2016

proiecte pentru observații şi propuneri

 proiecte pentru avizare
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Figura 2. Situaţia repartizării proiectelor de acte normative după modul de avizare 

 

Din totalul de 86 de proiecte de acte normative avizate favorabil un număr de 58 de 

proiecte au fost avizate cu observaţii şi un număr de 28 de proiecte au fost avizate fără 

observaţii.  

 

Figura 3. Situaţia proiectelor avizate de ANFP în 2016 

 

Repartizarea pe tipul de acte normative este următoarea: 19 proiecte de Lege; 59 proiecte 

de Ordonanţe de urgenţă ale Guvernului; 3 proiecte de Ordonanţe ale Guvernului; 104 de proiecte 

de Hotărâri de Guvern. 

 
 

86

20

Repartizarea proiectelor de acte normative

după modul de avizare

proiecte avizate favorabil proiecte neavizate

58

28

Proiecte avizate de ANFP în anul 2016

proiecte avizate cu observații

proiecte avizate fără observații
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Figura 4. Situaţia repartizării pe tipuri de proiecte de acte normative la nivelul ANFP în 2016 

 

Din totalul de 106 proiecte de acte normative transmise spre avizare au fost adoptate şi 

publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I un număr de 53 de acte normative. 

 

 

Figura 5. Evidenţa publicării actelor normative în Monitorul Oficial 

 

În cursul anului 2016 au fost primite spre analiză 16 propuneri legislative iniţiate de 

către senatori şi/sau deputaţi.  

Din cele 16 propuneri legislative transmise spre analiză 4 au vizat modificarea şi/sau 

completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

19

59

3

104

Repartizare pe tipuri de proiecte de acte 

normative

L OUG OG HG

5353

Evidenţa publicării actelor normative în 

Monitorul Oficial

acte publicate acte nepublicate
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Figura 6. Situaţia proiectelor de acte normative în funcţie de obiectul propunerilor legislative 

  

În cursul anului 2016 au fost formulate de către deputaţi şi senatori un număr de 7 

întrebări şi 3 interpelări. 

 

III. Elaborarea proiectelor de documente de politici publice şi planuri de acţiuni în domeniul 

funcţiei publice şi al funcţionarilor publici 

 

III.1. Elaborarea proiectelor de documente de politici publice 

  

 În anul 2016, ANFP a asigurat îndeplinirea obiectivelor strategice stabilite în domeniul 

specific de competenţă, asumate prin Planul de acţiuni pentru îndeplinirea condiţionalităţii ex-

ante privind existenţa unui cadru strategic de politică pentru consolidarea eficienţei 

administrative a statelor membre, inclusiv reforma administraţiei publice şi Strategia pentru 

Consolidarea Administraţiei Publice (SCAP) 2014-2020. 

 De asemenea, în perioada de raportare, la nivelul ANFP au fost elaborate proiectele a două 

documente de politici publice, respectiv proiectul Strategiei privind dezvoltarea funcţiei publice 

2016-2020 (condiţionalitate) şi proiectul Strategiei privind formarea profesională 2016-2020 

(prevăzut în SCAP şi condiţionalităţi), documentele fiind ulterior aprobate prin acte normative. 

  

 Evoluţia celor două proiecte de strategii poate fi sintetizată după cum urmează: 

 

a) Proiectul Strategiei privind dezvoltarea funcţiei publice 2016 – 2020: 

 

 În perioada menţionată, s-au continuat demersurile pentru elaborarea proiectului de 

strategie. Astfel, s-a constituit un grup de lucru în vederea definitivării formei juridice a 

proiectului de strategie. Din grupul de lucru au făcut parte reprezentanţi ai ANFP, MDRAPFE şi 

ai Cancelariei Primului-Ministru. În urma întâlnirilor grupului de lucru proiectul Strategiei privind 

dezvoltarea funcţiei publice 2016-2020 a fost finalizat şi înaintat pe circuitul de avizare şi ulterior, 

spre adoptare, în şedinţa Guvernului din data de 27.07.2016. 

 

b) Proiectul Strategiei privind formarea profesională pentru administraţia publică 2016-2020: 

  

 În anul 2016, ANFP a intensificat acţiunile de documentare şi analiză, în scopul 

fundamentării unei noi viziuni strategice asupra gestionării procesului de formare şi perfecţionare 

profesională a funcţionarilor publici. Proiectul strategiei a fost finalizat şi aprobat în şedinţa de 

Guvern din data de 08.09.2016. 

 

4

12

Obiectul propunerilor legislative

Legea nr. 188/1999 Altele
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IV. Elaborarea proiectelor de acte normative din domeniul funcţiei publice şi al 

funcţionarilor publici 

 

 Proiecte iniţiate de ANFP în 2016 

 

 În perioada 01.01.2016 - 31.12.2016, la nivelul ANFP au fost iniţiate un număr de 6 

proiecte acte normative. Din totalul de 6 proiecte de acte normative, au fost adoptate şi 

publicate în Monitorul Oficial un număr de 5 proiecte, iar 1 este încă pe circuitul de avizare. 

 

 

Figura 7. Proiecte de acte normative iniţiate de ANFP ÎN 2016 

 

Proiecte adoptate şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I 

 

Nr. 

crt. 

Denumire act normativ Stadiul în 2016 

1. Hotărârea Guvernului nr. 466/2016 privind 

aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din 

cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din 

administraţia publică centrală pentru anul 2016 

Publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, Nr. 527 din 13 

iulie 2016 

2. Hotărârea Guvernului nr. 525/2016 pentru 

aprobarea Strategiei privind dezvoltarea funcţiei 

publice 2016-2020  

Publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, Nr. 700 din 08 

septembrie 2016 

3. Hotărârea Guvernului nr. 650/2016 pentru 

aprobarea Strategiei privind formarea profesională 

pentru administraţia publică 2016-2020  

Publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, Nr. 777 din 04 

octombrie 2016 

4. Ordin al preşedintelui ANFP nr. 964/2016 privind 

aprobarea numărului comisiilor de concurs şi al 

comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, componenţei 

nominale a acestora, tematicii pentru concurs, 

calendarului de desfăşurare a concursului şi a 

modalităţilor pentru plata taxei de participare la 

concursul naţional de admitere la Programul de 

formare specializată pentru ocuparea unei funcţii 

publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari 

publici pentru anul 2016  

Publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, Nr. 289 din 15 

aprilie 2016 

5. Ordin al preşedintelui ANFP nr. 1423/2016 privind Publicat în Monitorul Oficial al 

5

1

Situaţia proiectelor de acte normative iniţiate de 

ANFP în anul 2016

proiecte adoptate proiecte pe circuit
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aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de 

formare specializată pentru ocuparea unei funcţii 

publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari 

publici pentru anul 2016  

României, Partea I, Nr. 428 din 7 

iunie 2016 

Tabel 1. Proiecte adoptate şi publicate în Monitorul Oficial al României în 2016 

 

Proiecte aflate pe circuitul de avizare 

 

Nr. 

crt. 

Denumire proiect de act normativ 

1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 

1000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, proiect elaborat ca urmare a 

intrării în vigoare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea 

Institutului Naţional de Administraţie. 

Tabel 2. Proiecte aflate pe circuitul de avizare în 2016 
 

 Din totalul de 6 proiecte de acte normative iniţiate de ANFP, 4 sunt Hotărâri ale 

Guvernului, iar 2 sunt Ordine ale preşedintelui ANFP. 
 

 
Figura 8. Situaţia proiectelor iniţiate de ANFP în 2016, pe categorii de acte normative 

 

 În cursul anului 2016, la nivelul ANFP a fost constituit un sub-grup de lucru pentru 

elaborarea unui pachet integrat de soluţii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. În urma şedinţelor grupului de lucru ANFP a elaborat o formă a proiectului de lege de 

modificare şi completare a Legii nr. 188/1999 republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare pe care a transmis-o MDRAPFE, spre analiză. La începutul lunii noiembrie 2016 

MDRAPFE a publicat în transparenţă decizională proiectul Codului Administrativ al României, 

care cuprinde şi o formă a proiectului de lege de modificare şi completare a Legii nr. 188/1999 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

  

De asemenea, în perioada de referinţă, în contextul implementării dispoziţiilor Ordinului 

Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 

Hotărârii Guvernului nr. 583/2016 au fost elaborate şi avizate 3 ordine ale preşedintelui ANFP 

cu caracter intern. 

 

4

2

Situaţie proiecte ANFP pe categorii de acte 

normative

proiect de HG proiect de  Ordin
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1. Ordin al preşedintelui ANFP nr. 3206/06.12.2016 pentru aprobarea componenţei 

Grupului de lucru pentru prevenirea corupţiei la nivelul Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici 

2. Ordin al preşedintelui ANFP nr. 3207/06.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Echipei de gestionare a riscurilor la nivelul Agenţiei Naţionale 

a Funcţionarilor Publici 

3. Ordin al preşedintelui ANFP nr. 3174/29.11.2016 pentru aprobarea Metodologiei 

privind identificarea riscurilor şi a vulnerabilităţilor la corupţie la nivelul Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici 
Tabel 3. Ordine cu caracter intern elaborate în 2016, în implementarea O.s.g.g. nr. 400/2015 şi H.G. nr. 583/2016 

 

V. Elaborarea studiilor, rapoartelor, analizelor şi prognozelor în domeniul funcţiei publice 

 

 În luna martie 2016, la nivelul ANFP a fost constituit un grup de lucru pentru elaborarea 

unei analize de impact (Regulatory Impact Analysis) privind reconfigurarea sistemului de ocupare 

în domeniul funcţiei publice în administraţia publică centrală din România. Iniţiativa a fost 

derulată în cadrul proiectului Dezvoltarea capacităţii administraţiei publice centrale de a realiza 

studii de impact (cod SIPOCA 25), proiect implementat de Secretariatul General al Guvernului 

(SGG), Cancelaria Primului-Ministru (CPM), Banca Mondială (BM) şi ANFP.  

 În vederea elaborării analizei de impact, au fost întreprinse o serie de acţiuni care au vizat, 

în principal întâlniri de consultare cu factorii interesaţi asupra problematicii abordate în analiza de 

impact, organizarea de focus grupuri cu factorii interesaţi pentru analiza multicriterială a 

variantelor de politici publice propuse pentru soluţionarea problemei identificate, reuniuni ale 

grupului de lucru din cadrul ANFP, consultanţi ai Băncii Mondiale, reprezentanţi ai Cancelariei 

Prim - Ministrului şi ai Secretariatului General al Guvernului. De asemenea, având în vedere 

rezultatele întâlnirilor de lucru şi focus grupurile cu factorii interesaţi au fost elaborate secţiunile 

analizei de impact în limba română la nivelul ANFP pe baza metodologiei specifice.  
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3.2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI FUNCŢIEI PUBLICE ŞI AL 

FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 

  

 În vederea îndeplinirii atribuţiei ANFP de realizare a managementului funcţiei publice din 

România, în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 

1000/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul anului 2015, 

activităţile s-au desfăşurat pe următoarele direcţii principale: 

 I. Actualizarea sistemului informatic integrat de management al funcţiilor şi funcţionarilor 

publici, astfel încât să oglindească cu acurateţe sistemul funcţiei publice din România; 

 II. Implementarea, dezvoltarea şi monitorizarea sistemului de semnătură electronică în 

procesul de elaborare şi transmitere a documentelor ANFP; 

 III. Gestionarea, prin intermediul sistemului informatic integrat, a corpului de rezervă al 

funcţionarilor publici, organizarea testărilor pentru funcţionarii publici din corp precum şi 

realizarea redistribuirilor în funcţii publice a acestora; 

 IV. Acordarea de avize în procesul de stabilire sau modificare a structurii de funcţii publice; 

 V. Acordarea de avize privind mobilitatea în funcţii publice de execuţie, de conducere şi din 

categoria înalţilor funcţionari publici; 

 VI. Organizarea, avizarea şi/sau monitorizarea concursurilor de recrutare şi promovare în 

funcţii publice de conducere şi execuţie, precum şi a celor din categoria înalţilor funcţionari 

publici; 

 VII. Monitorizarea situaţiei disciplinare a funcţionarilor publici şi acordarea de caziere 

administrative, în cazurile expres prevăzute de Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 VIII. Realizarea monitorizării şi controlului salarizării funcţionarilor publici în urma 

solicitărilor primite de la autorităţile/instituţiile publice sau de la persoanele fizice; 

 IX. Gestionarea corpului de manageri publici şi desfăşurarea procedurilor privind cariera 

acestora; 

 X. Gestionarea datelor transmise de autorităţile şi instituţiile publice în privinţa comisiilor de 

disciplină, a comisiilor paritare şi a acordurilor colective, în temeiul dispoziţiilor Hotărârii 

Guvernului nr. 1344/2007 privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină, cu 

modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 833/2007 privind organizarea şi 

funcţionarea comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, cu modificările şi completările 

ulterioare şi a Ordinului preşedintelui ANFP nr. 1496/2009 pentru aprobarea formatului standard, 

a termenelor şi modalităţii de transmitere a datelor privind comisiile paritare şi acordurile 

colective; 

 XI. Centralizarea datelor comunicate de ordonatorii principali de credite în vederea 

elaborării Planului de ocupare a funcţiilor publice din administraţia publică centrală, conform 

procedurilor prevăzute de Anexa la Ordinul preşedintelui ANFP nr. 7660/2006 privind aprobarea 

Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice; 

 XII. Gestionarea evidenţei informatizate cuprinzând dispozitivele sentinţelor judecătorești 

prin care se dispune interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de 

stat, trimise ANFP. 

 În realizarea competenţelor specifice stabilite prin lege, ANFP administrează evidenţa 

naţională a funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici, pe baza datelor transmise de autorităţile şi 

instituţiile publice. Aceste date sunt transmise de către responsabilii de resurse umane prin 

intermediul portalului de management al funcţiilor şi funcţionarilor publici şi integrate în sistemul 

naţional de evidenţă.  
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 I. În cursul anului 2016, numărul autorităţilor şi instituţiilor publice ale căror structuri de 

funcţii publice au fost gestionate prin intermediul sistemului informatic integrat de 

management al funcțiilor și funcționarilor publici s-a menținut aproximativ constant la 4.363 

(față de 4361 la 31 decembrie 2015). Datele referitoare la funcțiile și funcționarii publici sunt 

cuprinse în Secţiunea 3.3. 

 În perioada de referinţă, a fost efectuat un număr de 387.648 de operaţiuni pentru 

actualizarea sistemului informatic integrat (baza de date), în urma transmiterii datelor de către 

autorităţile şi instituţiile publice, respectiv o medie de 2,5 operațiuni la o funcție publică. Treptat, 

sistemul a fost eficientizat prin scăderea numărului de operațiuni efectuate de către personalul 

ANFP și creșterea accesului autorităților și instituțiilor publice la baza de date, prin efectuarea 

direct de către acestea, prin intermediul portalului de management, a operațiunilor de modificare a 

structurii organizatorice. 

 

 II. Sistemul privind semnătura electronică a fost implementat la nivelul Agenţiei încă din 

cursul anului 2012 și a fost utilizat continuu de la acest moment. Astfel, în anul 2016 au fost 

transmise de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici către autorităţile şi instituţiile 

publice, prin intermediul portalului de management, un număr de 37.001 documente semnate 

electronic, conform Tabelului nr. 4. 

 

 

Tabel 4. Situaţie documente semnate electronic în anul 2016 

 

 III. În anul 2016, ANFP a organizat un număr de 82 de testări profesionale pentru 

funcţionarii publici din corpul de rezervă. Testările au fost organizate pentru un număr de 139 

funcţii publice vacante şi temporar vacante, conform Tabelului 5. Totodată, ANFP a emis un 

număr de 48 de ordine de redistribuire din corpul de rezervă. La data raportării, în secţiunea 

“corp de rezervă” a sistemului informatic integrat erau înregistraţi un număr de 9 funcţionari 

publici. 

 

 

 

 

 

Raport  

DOCUMENTE SEMNATE ELECTRONIC  

transmise de ANFP în perioada: 01.01.2016 - 31.12.2016 

Lună Număr documente 

Ianuarie 2.829 

Februarie 3.569 

Martie 3.274 

Aprilie 2.951 

Mai 2.810 

Iunie 2.374 

Iulie 2.719 

August 2.690 

Septembrie 3.373 

Octombrie 3.686 

Noiembrie 3.630 

Decembrie 3.096 

TOTAL 37.001 
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Raport  

TESTĂRI PROFESIONALE PENTRU FUNCŢIONARII PUBLICI DIN CORPUL DE REZERVĂ  

organizate de ANFP în perioada 01.01.2016 - 31.12.2016 

Lună Număr testări Pentru număr funcţii publice 

Ianuarie 2 2 

Februarie 46 78 

Martie 20 40 

Aprilie 4 5 

Mai 6 9 

Iunie 2 2 

Iulie 0 0 

August 1 1 

Septembrie 0 0 

Octombrie 1 2 

Noiembrie 0 0 

Decembrie 0 0 

TOTAL 82 139 

Tabel 5. Situaţia testărilor profesionale pentru corpul de rezervă organizate de ANFP în 2016 

 

Raport  

ORDINE DE REDISTRIBUIRE FUNCŢIONARI PUBLICI DIN CORPUL DE REZERVĂ  

emise de ANFP în perioada 01.01.2016 - 31.12.2016 

Lună Număr ordine de redistribuire Pentru număr funcţii publice 

Ianuarie 4 4 

Februarie 16 16 

Martie 11 11 

Aprilie 7 7 

Mai 3 3 

Iunie 0 0 

Iulie 1 1 

August 1 1 

Septembrie 1 1 

Octombrie 0 0 

Noiembrie 2 2 

Decembrie 2 2 

TOTAL 48 48 

Tabel 6. Situaţia ordinelor de redistribuire emise de ANFP în 2016 

 

 IV. Acordarea de avize în procesul de stabilire sau modificare a structurii de funcţii publice 

în conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, s-a realizat pe parcursul anului 2016 prin acordarea unui număr de 1.672 

avize pentru stabilirea funcţiilor publice din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, conform 

Tabelului 7. 
 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Raport  

AVIZE PRIVIND STRUCTURA FUNCŢIILOR PUBLICE  

transmise electronic de ANFP în perioada 01.01.2016 - 31.12.2016 

Lună Număr avize 

Ianuarie 110 

Februarie 182 

Martie 155 

Aprilie 129 

Mai 144 

Iunie 119 

Iulie 107 

August 110 

Septembrie 131 

Octombrie 161 

Noiembrie 166 

Decembrie 158 

TOTAL AVIZE 1.672 

Tabel 7. Situaţia avizelor privind structura de funcţii publice transmise electronic de ANFP în 2016 

  

 V. În ceea ce privește avizele privind mobilitatea în funcții publice, acordate în 

conformitate cu art. 89 şi art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situația se prezintă astfel: 

 Pentru exercitarea cu caracter temporar a funcţiilor publice de conducere vacante, 

precum şi a celor din categoria înalţilor funcţionari publici, vacante și temporar vacante, în anul 

2016 au fost acordate 2.232 avize pentru exercitarea cu caracter temporar a 3.080 funcţii 

publice de conducere şi corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici în cadrul 

autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală, ale serviciilor deconcentrate 

ale ministerelor, precum şi din administraţia publică locală, conform raportului sinteză cuprins în 

Tabelul 8. 

În ceea ce privește avizele privind mobilitatea între funcții publice generale și cele cu 

statut special, ANFP a emis un număr de 18 avize, pentru un număr de 42 funcții publice, 

conform raportul sinteză cuprins în Tabelul 8 . 

 

 

 

 

 

 

 



17 

Raport  

AVIZE MOBILITATE ÎN FUNCŢII PUBLICE INCLUSIV A CELOR DIN CATEGORIA ÎNALŢILOR FUNCŢIONARI PUBLICI  

acordate de ANFP în perioada 01.01.2016 - 31.12.2016 

 

Raport  

AVIZE EXERCITARE CU CARACTER TEMPORAR A UNEI FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE SAU CORESPUNZĂTOARE CATEGORIEI DE ÎNALT FUNCȚIONAR 

PUBLIC  

acordate de ANFP în perioada: 01.01.2016 - 31.12.2016 

  Număr total avize Număr funcţii Număr funcţii Număr funcţii Număr funcţii Număr funcţii TOTAL 

    

ÎNALȚI 

FUNCȚIONARI 

PUBLICI 

DIRECTORI ȘI 

FUNCȚII ASIMILATE 

SECRETARI 

U.A.T. 

ȘEFI SERVICIU ȘI 

FUNCȚII 

ASIMILATE 

ȘEFI BIROU ȘI 

FUNCȚII 

ASIMILATE 

FUNCȚII 

PUBLICE 

Ianuarie 362 7 267 8 262 71 615 

Februarie 302 10 122 37 119 78 366 

Martie 137 3 51 13 76 27 170 

Aprilie 145 7 63 14 76 38 198 

Mai 137 3 51 13 76 27 170 

Iunie 161 8 68 12 94 65 247 

Iulie 148 3 69 17 80 37 206 

August 138 10 43 17 81 23 174 

Septembrie 142 4 51 12 82 23 172 

Octombrie 163 12 45 11 67 31 166 

Noiembrie 139 3 63 5 77 25 173 

Decembrie 258 2 139 18 208 56 423 

TOTAL AVIZE/LUNĂ 2.232 72 1.032 177 1.298 501 3.080 

 

Tabel 8. Situaţie avize mobilitate în funcţii publice pe anul 2016
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Raport  

AVIZE MOBILITATE ÎNTRE FUNCȚII PUBLICE 

GENERALE ȘI CELE CU STATUT SPECIAL 

acordate de ANFP în perioada 01.01.2016 - 31.12.2016 

  Număr avize Număr funcţii avizate 

Ianuarie 1 1 

Februarie 3 3 

Martie 4 4 

Aprilie 3 6 

Mai 1 1 

Iunie 1 1 

Iulie 3 4 

August 2 2 

Septembrie 4 5 

Octombrie 3 3 

Noiembrie 2 2 

Decembrie 4 10 

TOTAL AVIZE 31  

TOTAL 

FUNCŢII 

PUBLICE 

 42 

Tabel 9. Situaţie avize mobilitate între funcţii publice generale şi cele cu statut special în 2016 

 

 VI. Pe parcursul anului 2016, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a avizat, respectiv 

a aprobat un număr de 9.987 concursuri de recrutare, respectiv promovare în gradul 

profesional imediat superior celui deținut, desfăşurate în afara Agenţiei, iar în cadrul Agenţiei 

au fost organizate un număr de 1.246 de concursuri de promovare și recrutare, conform 

raportului sinteză cuprins în Tabelele 10 - 16. Facem precizarea că toate concursurile organizate 

de ANFP pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere au fost gestionate prin intermediul 

sistemului informatic integrat, cu extragerea automată și aleatorie a subiectelor privind funcţia 

publică, asigurându-se astfel condiţiile necesare pentru obiectivitatea şi integritatea procedurilor 

de concurs. 

 În perioada de raportare, la nivelul ANFP nu au fost organizate concursuri de recrutare în 

funcţiile publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici. 
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Raport  

ORGANIZARE CONCURSURI DE RECRUTARE/PROMOVARE ÎN FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE 

în perioada 01.01.2016 - 31.12.2016 

  

Număr 

concursuri de 

RECRUTARE 

în funcții 

publice de 

conducere 

Număr funcții 

publice de 

conducere supuse 

procedurii de 

RECRUTARE 

Număr concursuri 

de 

PROMOVARE în 

funcţii publice de 

conducere 

Număr funcții 

publice de 

conducere supuse 

procedurii de 

PROMOVARE 

Număr concursuri 

de RECRUTARE 

în funcţii publice 

de conducere 

Număr funcții 

publice de 

conducere supuse 

procedurii de 

RECRUTARE 

Număr concursuri 

de 

PROMOVARE în 

funcţii publice de 

conducere 

Număr funcții 

publice de 

conducere 

supuse 

procedurii de 

PROMOVARE 

  

CONCURSURI CU 

COMPETENȚĂ DE 

ORGANIZARE - ANFP 

CONCURSURI CU COMPETENȚĂ 

DE ORGANIZARE - ANFP 

CONCURSURI CU COMPETENȚA 

DE ORGANIZARE - AUTORITĂȚI / 

INSTITUȚII PUBLICE 

CONCURSURI CU 

COMPETENȚA DE 

ORGANIZARE - AUTORITĂȚI / 

INSTITUȚII PUBLICE 

Ianuarie 48 92 23 30 17 20 7 10 

Februarie 46 64 16 18 11 11 14 15 

Martie 65 76 24 24 24 32 8 10 

Aprilie 70 113 25 29 28 31 11 17 

Mai 80 120 22 24 27 29 31 35 

Iunie 62 89 41 54 25 29 18 27 

Iulie 72 87 39 68 29 31 4 5 

August 59 74 35 45 28 33 11 11 

Septembrie 51 69 17 17 23 33 10 10 

Octombrie 60 69 26 29 29 35 12 13 

Noiembrie 90 99 36 45 38 50 9 9 

Decembrie 61 79 21 31 37 46 20 30 

TOTAL 

CONCURSURI 
764  325  316  155 

 

TOTAL FUNCȚII 

PUBLICE 
 1.031  414  380 

 
192 

 

Tabel 10. Situaţia organizării concursurilor de recrutare/promovare în funcţii publice de conducere în 2016 
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Raport  

CONCURSURI DE RECRUTARE ÎN FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE 

în perioada 01.01.2016 - 31.12.2016 

  

Număr 

concursuri de 

RECRUTARE 

în funcții 

publice de 

execuţie 

Număr funcţii 

publice de 

execuție supuse 

procedurii de 

RECRUTARE 

Număr 

concursuri de 

RECRUTARE 

în funcții 

publice de 

execuție 

Număr funcţii 

publice de 

execuție supuse 

procedurii de 

RECRUTARE 

  

CONCURSURI CU 

COMPETENȚĂ DE 

ORGANIZARE - ANFP 

CONCURSURI CU 

COMPETENȚĂ DE 

ORGANIZARE - AUTORITĂȚI 

/ INSTITUȚII PUBLICE 

Ianuarie 9 11 483 875 

Februarie 9 11 841 1042 

Martie 18 19 325 1442 

Aprilie 30 47 613 1426 

Mai 13 17 709 2362 

Iunie 11 11 509 1101 

Iulie 10 15 437 1206 

August 8 9 570 1158 

Septembrie 2 12 622 1559 

Octombrie 7 9 667 1376 

Noiembrie 15 26 859 1715 

Decembrie 11 12 802 1819 

TOTAL 

CONCURSURI 
143  7.437  

TOTAL 

FUNCȚII 

PUBLICE 

 199  17.081 

Tabel 11. Situaţia organizării concursurilor de recrutare în funcţii publice de execuţie în 2016 
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Raport 

CONCURSURI DE PROMOVARE ÎN GRADUL PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR 

CELUI DEȚINUT DE FUNCȚIONARII PUBLICI DE EXECUȚIE 

în perioada: 01.01.2016 - 31.12.2016 

  

Număr concursuri de 

PROMOVARE ÎN GRAD - 

funcționari publici de execuție 

Număr concursuri de PROMOVARE 

ÎN GRAD - funcționari publici de 

execuție 

  

CONCURSURI CU 

COMPETENȚĂ DE 

ORGANIZARE - ANFP 

CONCURSURI CU 

COMPETENȚĂ DE 

ORGANIZARE - AUTORITĂȚI / 

INSTITUȚII PUBLICE 

Ianuarie 1 76 

Februarie 0 122 

Martie 1 208 

Aprilie 3 169 

Mai 3 179 

Iunie 1 144 

Iulie 2 103 

August 0 182 

Septembrie 1 143 

Octombrie 0 189 

Noiembrie 0 207 

Decembrie 2 357 

TOTAL 

CONCURSURI 
14 2.079 

Tabel 12. Situaţia organizării concursurilor de promovare în funcţii publice de execuţie în 2016 
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Număr 

concursuri 

organizate 

Număr funcţii 

publice supuse 

procedurii 

Raport organizare concursuri de recrutare în funcţii publice corespunzătoare 

categoriei înalţilor funcţionari publici organizate de ANFP în perioada 

01.01.2016 - 31.12.2016 

  0 0 

Raport organizare concursuri de recrutare/promovare în funcţii publice de 

conducere în perioada 01.01.2016 - 31.12.2016 

concursuri de RECRUTARE în funcţii publice de conducere - 

CONCURSURI CU COMPETENŢĂ DE ORGANIZARE - ANFP 
764 1.031 

concursuri de PROMOVARE în funcţii publice de conducere - 

CONCURSURI CU COMPETENŢĂ DE ORGANIZARE - ANFP 
325 414 

concursuri de RECRUTARE în funcţii publice de conducere - 

CONCURSURI CU COMPETENŢĂ DE ORGANIZARE - 

AUTORITĂŢI/INSTITUŢII PUBLICE 

316 380 

concursuri de PROMOVARE în funcţii publice de conducere - 

CONCURSURI CU COMPETENŢĂ DE ORGANIZARE - 

AUTORITĂŢI/INSTITUŢII PUBLICE 

155 192 

Raport concursuri de recrutare în funcţii publice de execuţie în perioada 

01.01.2016 - 31.12.2016 

concursuri de RECRUTARE în funcţii publice de execuţie -

CONCURSURI CU COMPETENŢĂ DE ORGANIZARE - ANFP 
143 199 

concursuri de RECRUTARE în funcţii publice de execuţie -

CONCURSURI CU COMPETENŢĂ DE ORGANIZARE - 

AUTORITĂŢI/INSTITUŢII PUBLICE 

7.437 17.081 

TOTAL   9.140 19.297 

Raport concursuri de promovare în gradul profesional imediat superior celui 

deţinut de funcţionarii publici de execuţie în perioada 01.01.2016 - 

31.12.2016 

concursuri de PROMOVARE ÎN GRAD - funcţionari publici de 

execuţie - CONCURSURI CU COMPETENŢĂ DE ORGANIZARE - 

ANFP 

14  

concursuri de PROMOVARE ÎN GRAD - funcţionari publici de 

execuţie - CONCURSURI CU COMPETENŢA DE ORGANIZARE - 

AUTORITĂŢI/INSTITUŢII PUBLICE 

2.079  

TOTAL   2.093  

TOTAL CONCURSURI ORGANIZATE DE ANFP   1.246  

TOTAL CONCURSURI ORGANIZATE DE INSTITUŢII PUBLICE   9.987  

    11.233  

Tabel 13. Situaţia concursurilor organizate de ANFPşi de autorităţi şi instituţii publice în 2016 
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 VII. Atribuțiile ANFP impun monitorizarea situației sancțiunilor disciplinare aplicabile 

funcționarilor publici, pe baza documentelor transmise de către autoritățile și instituțiile publice 

prin intermediul portalului de management. Pe baza acestor date, în anul 2016, s-a emis un număr 

de 3.685 caziere administrative, conform raportului sinteză cuprins în Tabelul 14.  

 

Raport  

CAZIERE  

emise de ANFP în perioada 01.01.2016 - 31.12.2016 

Lună Număr caziere 

Ianuarie 219 

Februarie 266 

Martie 223 

Aprilie 248 

Mai 291 

Iunie 287 

Iulie 336 

August 198 

Septembrie 266 

Octombrie 377 

Noiembrie 627 

Decembrie 347 

TOTAL 3.685 

Tabel 14. Situaţia cazierelor administrative emise de ANFP în 2016 

 VIII. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici asigură realizarea monitorizării şi 

controlului salarizării funcţionarilor publici în urma solicitărilor primite de la 

autorităţile/instituţiile publice sau de la persoanele fizice, cu problematicile cuprinse în Tabelul 15. 

Totodată, la solicitarea instituțiilor publice ANFP asigură expertiza la elaborarea actelor normative 

în domeniul salarizării funcționarilor publici. 

Raport  

PETIȚII PENTRU ACORDAREA DE PUNCTE DE VEDERE ÎN DOMENIUL SALARIZĂRII 

în perioada 01.01.2016 - 31.12.2016 

LUNĂ 
PERSOANE 

JURIDICE 

PERSOANE 

FIZICE 

TOTAL / 

LUNĂ 
PROBLEMATICĂ 

Ianuarie 20 23 43 

aplicare Legea nr. 71/2015 

majorare cu 12% a salariului de bază 

acordare spor pentru titlul de doctor 

Februarie 20 22 42 

salarizare personal cu atribuţii asistenţă 

socială 

majorare cu 10% a salariului de bază 

aplicare Legea nr. 71/2015 

Martie 18 17 35 

acordare spor titlul științific de doctor  

majorare cu 10% a salariului de bază 

aplicare Legea nr. 71/2015 

Aprilie 19 29 48 

acordare spor titlul științific de doctor 

salarizare personal asistenţă socială 

salarizare la mutare 

Mai 12 12 24 
salarizare la promovare în grad şi treaptă 

salarizare personal asistenţă socială 
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aplicare majorări salariale 

Iunie 5 12 17 

salarizare la mutare, promovare în grad 

şi treaptă 

aplicare OUG 20/2016 

aplicare majorari salariale 10%, 12%, 

25% 

Iulie 33 11 44 aplicare OUG 20/2016 

August 44 19 63 aplicare OUG 43/2016 

Septembrie 55 33 88 aplicare OUG 43/2016 

Octombrie 25 29 54 
aplicare OUG 43/2016 

verificare stabilire salariu de bază 

Noiembrie 9 24 33 
aplicare OUG 43/2016 

verificare stabilire salariu de bază 

Decembrie 16 14 30 
aplicare OUG 43/2016 

verificare stabilire salariu de bază 

TOTAL 276 245 521 
 

Tabel 15. Situaţia petiţiilor cuprinzând puncte de vedere ale ANFP în domeniul salarizării funcţionarilor publici 

 IX. În anul 2016, ANFP a monitorizat aplicarea prevederilor legale în ceea ce privește 

cariera managerilor publici, gestionând evidența absolvenţilor programelor de formare în funcţii 

publice specifice de manager public, potrivit actelor normative în vigoare. În anul 2016 figurau în 

evidențele gestionate de ANFP un număr de 332 de absolvenți care ocupau funcții publice 

specifice de manager public. 

 X. În temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare 

şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii 

Guvernului nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi 

încheierea acordurilor colective şi Ordinului preşedintelui ANFP nr. 1496/2009 pentru aprobarea 

formatului standard, a termenelor şi modalităţii de transmitere a datelor privind comisiile paritare 

şi acordurile colective, instituţiile publice au comunicat în anul 2016 date conform Tabelului 

16. 

 

Raport  

privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină, organizarea şi funcţionarea comisiilor 

paritare şi încheierea acordurilor colective transmise in perioada 01.01.2016-31.12.2016 

  
Instituţii 

publice locale 

Instituţii publice 

teritoriale 

Instituţii 

publice 

centrale 

Total 

Comisii de disciplină  10 11 3 24 

Comisii paritare 53 50 17 120 

Încheierea acordurilor 

colective  
3 1 

0 4 

Total 66 62 20 148 

Tabel 16. Situaţia instituţiilor publice care au comunicat date despre constituirea comisiilor de disciplină, a 

comisiilor paritare precum şi cu privire la încheierea de acorduri colective, în anul 2016 

 XI. În temeiul Ordinului președintelui ANFP nr. 7660/2006, la nivelul ANFP s-a realizat 

centralizarea datelor comunicate de un număr de 39 de ordonatori principali de credite în vederea 

elaborării Planului de ocupare a funcţiilor publice din administraţia publică centrală. 

 XII. La data de 01.02.2014 a intrat în vigoare Legea nr. 253/2013 privind executarea 

pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele 

judiciare în cursul procesului penal. Potrivit dispozițiilor art. 29 alin.(1) lit. b) din acest act 

normativ, în cazul interzicerii dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de 

stat, judecătorul delegat cu executarea trimite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici o copie 

de pe dispozitivul sentinței judecătorești. ANFP gestionează evidența informatizată a actelor mai-
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sus menționate, prin intermediul unei secțiuni create în cadrul sistemului integrat de management 

al funcțiilor publice și funcționarilor publici. 

 Astfel, în anul 2016 s-au transmis în vederea înregistrării în sistemul electronic de evidența 

a funcțiilor publice și funcționarilor publici un număr de 11.060 de hotărâri judecătorești – 

conform Tabelului 17. 
 

Raport  

DOCUMENTE TRANSMISE DE INSTANŢELE DE JUDECATĂ  

în perioada 01.01.2016 - 31.12.2016 

Lună Nr. hotărâri judecătoreşti transmise de instanţe 

Ianuarie 155 

Februarie 1.263 

Martie 1.638 

Aprilie 1.463 

Mai 614 

Iunie 1.263 

Iulie 538 

August 626 

Septembrie 349 

Octombrie 101 

Noiembrie 1.693 

Decembrie 1.357 

TOTAL 11.060 

Tabel 17. Situaţia documentelor transmise de către instanţele de judecată în 2016 
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3.3. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL GESTIONĂRII EVIDENŢEI INFORMATIZATE A 

FUNCŢIEI PUBLICE ŞI A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 

La 31 decembrie 2016, 4.363 de autorităţi şi instituţii publice din România au raportat 

situaţia funcţiilor publice şi funcţionarilor publici, după cum rezultă din tabelul de mai jos: 

 

Numărul total de funcţii publice la 31.12.2016 era de 166.605 din care: 

 126.741 - funcții publice ocupate; 

 4.039 - funcții publice temporar ocupate; 

 6.655 - funcții publice temporar vacante; 

 29.170 - funcții publice vacante. 

 

Situaţia detaliată a funcţiilor publice, pe categorii: 
Tabel 18. Situaţie funcţii publice în 2016 (I) 

Categorii de 

funcţii publice 

Ocupate (inclusiv temporar 

ocupate şi temporar vacante)  

   

Ocupate şi 

temporar 

ocupate (1) 

Temporar 

vacante (2) 

Total 

ocupate 

(1) + (2) 

Vacante 

(3) 

Total funcţii 

(1) + (2) +(3) 

Funcţii publice 

structuri 

centrale și 

teritoriale 

62.940 3.159 66.099 7.019 73.118 

Funcţii publice 

structuri locale 

67.840 3.496 71.336 22.151 93.487 

TOTAL 130.780 6.655 137.435 29.170 166.605 

 

Tabel 19. Situaţie funcţii publice în 2016 (II) 

Categorii de 

funcţii publice 

Ocupate (inclusiv temporar 

ocupate şi temporar vacante)  

   

Ocupate şi 

temporar 

ocupate (1) 

Temporar 

vacante (2) 

Total 

ocupate 

(1) + (2) 

Vacante 

(3) 

Total funcţii 

(1) + (2) +(3) 

Funcţii publice 

din categoria 

înalţilor 

funcţionari 

publici 

176 8 184 20 204 

Funcţii publice 

de conducere 

15.287 530 15.817 2.818 18.635 

Funcţii publice 

de execuţie 

115.317 6.117 121.434 26.332 147.766 

TOTAL 130.780 6.655 137.435 29.170 166.605 
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3.4. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL MONITORIZĂRII RESPECTĂRII 

PREVEDERILOR LEGALE PRIVIND FUNCŢIA PUBLICĂ ŞI FUNCŢIONARII 

PUBLICI 

 

 La nivelul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în anul 2016, monitorizarea 

modului de aplicare a legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici din cadrul 

autorităţilor şi instituţiilor publice s-a realizat prin: monitorizarea şi controlul modului de 

aplicare a legislaţiei, formulare propuneri privind acţiuni de control, propuneri privind exercitarea 

tutelei administrative sau note privind verificarea suplimentară a situaţiilor juridice identificate pe 

baza petiţiilor, coordonare metodologică cu privire la aplicarea prevederilor legale din domeniu, 

acordarea coordonării metodologice compartimentelor de resurse umane din cadrul autorităţilor şi 

instituţiilor publice.  

La nivelul anului 2016 au fost soluţionate la nivelul ANFP un număr de 4.566 de petiţii. 

Rezultatul activităţii de monitorizare îl constituie asigurarea interpretării corecte a 

normelor legale incidente, asigurarea coordonării metodologice necesare autorităţilor şi 

instituţiilor publice în vederea unei respectării întocmai a prevederilor legale din domeniul funcţiei 

publice şi al funcţionarilor publici, formularea punctelor de vedere solicitate, verificarea aspectelor 

semnalate şi întreprinderea măsurilor legale care se impun. 

 3.4.1. Sinteza activităţii de monitorizare generală:  

 Principalele domenii în care ANFP a fost solicitată pentru acordarea de îndrumări de 

specialitate şi coordonare metodologică în domeniul funcţiei publice au vizat drepturile şi 

obligaţiile funcţionarului public, perfecţionarea profesională, recrutarea şi promovarea în 

funcţia publică, evaluarea performanţelor profesionale individuale, comisii paritare şi de 

disciplină, răspunderea funcţionarului public, mobilitatea, suspendarea şi încetarea 

raportului de serviciu, reorganizarea şi obligaţiile instituţiei publice. 

 În realizarea activităţii de mai sus, s-au formulat adrese de răspuns, s-au efectuat demersuri 

suplimentare pentru lămurirea aspectelor supuse analizei, s-a propus efectuarea unor acţiuni de 

control de către ANFP sau de exercitare a tutelei administrative. 

 

Figura 9. Situaţia petiţiilor, după modul de soluţionare a acestora, în 2016 
 

Analizând categoriile de personal vizate în solicitările adresate ANFP în vederea acordării 

îndrumărilor şi clarificărilor de specialitate în domeniul funcţiei publice, se constată că majoritatea 

petiţiilor se referă la funcționari publici de execuție. 
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Reprezentarea grafică este prezentată în următoarele imagini: 

 
Figura 10. Număr ce vizează categoria de personal 

 

 Repartiţia teritorială pe judeţe a petenţilor exprimată în valori nominale este prezentată 

în următoarea diagramă: 
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Figura 11. Valori nominale ale repartiţiei teritoriale 

 

  

 

 

 

 

 

ARAD; 25

ARGEȘ; 102

BACĂU; 71

BIHOR; 72

BISTRIȚA-NĂSĂUD; 60

BOTOȘANI; 45

BRĂILA; 68

BRAȘOV; 94

BUCUREȘTI; 1612

BUZĂU; 71

CĂLĂRAȘI; 23

CARAȘ-SEVERIN; 42

CLUJ; 87

CONSTANȚA; 82

COVASNA; 17

DÂMBOVIȚA; 97

DOLJ; 85

GALAȚI; 83

GIURGIU; 47

GORJ; 77

HARGHITA; 49

HUNEDOARA; 44

IALOMIȚA; 31

IAȘI; 125

ILFOV; 63

MARAMUREȘ; 56

MEHEDINȚI; 72

MUREȘ; 41

NEAMȚ; 55

OLT; 31

PRAHOVA; 126

SĂLAJ; 27

SATU-MARE; 35

SIBIU; 61

SUCEAVA; 97

TELEORMAN; 60

TIMIȘ; 121

TULCEA; 55

VÂLCEA; 81

VASLUI; 63

VRANCEA; 32

NESPECIFICAT; 334

Număr petiţii

Încadrare geografică



30 
 

 Principalele domenii în care ANFP a fost solicitată pentru acordarea de îndrumări de 

specialitate, clarificări şi soluţionări legale în domeniul funcţiei publice au fost următoarele: 

 

 
Figura 12. Domeniile în care ANFP a fost solicitată (valori procentuale) 

 

 3.4.2. Sinteza activităţii de monitorizare specială a respectării normelor de conduită  

 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 s-a aprobat Strategia naţională anticorupţie pe 

perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi 

măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă 

instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de 

publicare a informaţiilor de interes public (SNA). 

 Potrivit SNA, ANFP este responsabilă alături de alte instituții publice pentru realizarea 

unor acțiuni principale în cadrul următoarelor obiective: 

 Obiectiv general 2 - Creşterea integrităţii instituţionale prin includerea măsurilor de 

prevenire a corupţiei ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale şi evaluarea lor 

periodică ca parte integrantă a performanţei administrative - Obiectiv specific 2.2 - 

Creşterea eficienţei măsurilor preventive anticorupţie prin remedierea lacunelor şi a 

inconsistenţelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecţia avertizorului în 

interes public şi interdicţiile post-angajare (pantouflage-ul).  
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 Obiectiv general 3 - Consolidarea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de 

corupţie în sectoare şi domenii de activitate prioritare - Obiectiv specific 3.6 - Creşterea 

integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în domeniul achiziţiilor 

publice. 

 Obiectiv general 4 - Creşterea gradului de cunoaştere şi înţelegere a standardelor de 

integritate de către angajaţi şi beneficiarii serviciilor publice - Obiectiv specific 4.1 - 

Creşterea gradului de educaţie anticorupţie a personalului din cadrul autorităţilor şi 

instituţiilor publice de la nivel central şi local. 

 

 Principalele concluzii rezultate din activitatea de monitorizare a respectării normelor de 

conduită de către funcționarii publici și implementarea procedurilor disciplinare sunt următoarele: 

 

Indicatorul evaluat Concluzii asupra evoluţiei indicatorului 

RELEVANŢA 

RAPORTĂRII 

În cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice care au transmis 

rapoarte, la nivelul semestrului I 2016* erau încadraţi 68.356 de 

funcţionari publici. Prin raportare la numărul total de funcţionari 

publici încadraţi la nivel naţional la data de 31.12.2015 funcţionari 

publici, eşantionul pe care a fost realizată evaluarea este considerat 

ca fiind reprezentativ, ținând cont că sistemul de raportare a fost 

modificat, prin operaționalizarea platformei on-line. 

 

*Datele referitoare la semestrul al II-lea al anului 2016 pot fi 

disponibile numai în luna aprilie 2017, în contextul definitivării 

Raportului privind monitorizarea normelor de conduită de către 

funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare 

pentru semestrul al II-lea al anului 2016.  

ACTIVITATEA DE 

CONSILIERE ETICĂ 

Principalele probleme care au constituit obiectul consilierii etice s-

au axat pe unul din următoarele subiecte:  

 Utilizarea resurselor publice; 

 Cadrul relațiilor în exercitarea funcției publice; 

 Libertatea opiniilor; 

 Asigurarea unui serviciu public de calitate; 

 Loialitatea față de instituția publică; 

 Regimul juridic al incompatibilităților și conflictelor de 

interese; 

 Obligația de a nu aduce atingere onoarei, reputației și 

demnității persoanelor din cadrul autorității sau instituției 

publice precum și persoanelor cu care intră în legătură în 

exercitarea funcției publice; 

 Asigurarea confidențialității informațiilor la care funcționarii 

publici au acces în exercitarea atribuțiilor; 

 Transparență administrativă. 

CELE MAI 

IMPORTANTE 

CAUZE ALE 

NERESPECTĂRII 

CODULUI DE 

CONDUITĂ ŞI CEL 

MAI FRECVENT 

ÎNTÂLNITE 

CONSECINŢE ALE 

ÎNCĂLCĂRII 

NORMELOR DE 

Din datele colectate de la autorităţile şi instituţiile publice, 

principalele cauze nominalizate ale nerespectării normelor de 

conduită, au fost următoarele:  

 Necunoașterea prevederilor legale; 

 Absențe nemotivate de la serviciu; 

 Comportament neadecvat în relația cu beneficiarii 

serviciului public; 

 Nerespectarea dispozițiilor superiorului ierarhic; 

 Nerespectarea procedurilor de lucru stabilite la nivelul 

instituției publice. 
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CONDUITĂ 

MODALITĂŢILE DE 

PREVENIRE ŞI 

MĂSURILE PRIVIND 

REDUCEREA SAU 

ELIMINAREA 

CAZURILOR DE 

NERESPECTARE A 

NORMELOR DE 

CONDUITĂ LA 

NIVELUL 

AUTORITĂŢILOR 

SAU INSTITUŢIILOR 

PUBLICE 

 

În urma sintetizării informaţiilor primite de la autorităţile şi 

instituţiile publice care au transmis rapoarte în perioada de referinţă, 

putem enumera următoarele modalităţi de prevenire semnalate:  

 Activități de prevenire prin informare și instruire privind 

normele de conduită și faptele de corupție; 

 Afișarea pe site-ul instituției a legislației specifice; 

 Transmiterea de către consilierul de etică a unor materiale 

informative către personalul din cadrul instituției publice; 

 Transmiterea spre completare a unor chestionare care au 

cuprins și întrebări care au vizat etica și integritatea; 

 Identificarea domeniilor de activitate sau a activităților cu 

risc ridicat de expunere la vulnerabilități care ar putea 

conduce la încălcarea normelor de conduită; 

 Stabilirea și diseminarea unei proceduri privind desfășurarea 

ședințelor de consiliere etică; 

 Analiza mediului organizațional intern; 

 Monitorizarea riscurilor la nivelul instituției şi elaborarea 

procedurilor de lucru; 

 Acțiuni de informare a funcţionarilor publici cu privire la 

normele codului de conduită, dezbateri și informări 

periodice privind respectarea normelor; 

 Monitorizarea realizării obiectivelor. 

MĂSURI 

ADMINISTRATIVE 

ADOPTATE PENTRU 

ÎNLĂTURAREA 

CAUZELOR SAU 

CIRCUMSTANŢELOR 

CARE AU 

FAVORIZAT 

ÎNCĂLCAREA 

NORMELOR DE 

CONDUITĂ 

Conform datelor colectate de la autorităţile şi instituţiile publice, în 

perioada de raportare se pot evidenţia următoarele măsuri 

administrative adoptate:  

 Buna funcționare a comisiei de disciplină și aplicarea de 

către persoana care are competența legală a sancțiunilor 

disciplinare propuse; 

 Monitorizarea riscurilor şi elaborarea procedurilor de lucru; 

 Implementarea sistemelor de monitorizare și control al 

riscurilor; 

 Organizarea unor ședințe de consultare cu caracter de 

prevenție. 

RESPECTAREA 

NORMELOR DE 

CONDUITĂ 

Din datele transmise de către autorităţile şi instituţiile publice rezultă 

că cele mai multe sesizări disciplinare sunt formulate de către 

conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea 

funcţionarul public sau de către funcționarii publici. 

MOTIVELE 

SESIZĂRILOR 

Sesizările adresate comisiilor de disciplină au vizat în principal 

următoarele:   

 neglijența în efectuarea lucrărilor; 

 îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu; 

 nerespectarea regimului juridic al incompatibilităților; 

 comportament neadecvat; 

 absenţe nemotivate de la serviciu; 

 nerespectarea programului de lucru; 

 atitudine necorespunzătoare față de beneficiarii serviciului 

public; 

 soluționarea directă a unei solicitări, fără a fi înregistrată în 

cadrul instituției; 

 neglijență în efectuarea lucrărilor. 
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 Din analiza datelor transmise de către autorităţile şi instituţiile publice către ANFP pentru 

semestrul I al anului 2016**, au fost raportate ca fiind finalizate un număr de 360 de sesizări 

adresate comisiei de disciplină cu privire la un număr de 514 funcţionari publici. Dintre acestea, 

comisiile de disciplină au formulat propuneri de clasare pentru 234 de sesizări adresate împotriva 

funcţionarilor publici și au fost aplicate 139 de sancţiuni disciplinare.  

 

**Datele referitoare la semestrul al II-lea al anului 2016 pot fi disponibile numai în luna aprilie 

2017, în contextul definitivării Raportului privind monitorizarea normelor de conduită de către 

funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare pentru semestrul al II-lea al 

anului 2016. 
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3.5. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL FORMĂRII ŞI PERFECŢIONĂRII 

PROFESIONALE 

 

În vederea realizării obiectivelor specifice în domeniul formării şi perfecţionării 

profesionale, în anul 2016, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a derulat o serie de activităţi 

specifice pe următoarele direcţii principale: 

 

 I. Dezvoltarea şi implementarea programelor de formare specializată şi de 

perfecţionare profesională; 

 II. Coordonarea, monitorizarea şi controlul activităţii Centrelor Regionale de 

Formare Continuă din Administraţia Publică Locală; 

 III. Dezvoltarea colaborării inter şi intra - instituţionale în domeniul formării şi 

perfecţionării profesionale. 

 Programele de perfecţionare profesională au fost organizate în acord cu nevoile 

instituţionale specifice, având de partea noastră experienţa implicării permanente în demersuri 

care ţin de dezvoltarea capitalului uman. 

În cursul anului 2016 s-a realizat actualizarea cadrului contractual, strategic şi 

organizatoric în vederea dezvoltării şi implementării eficiente a programelor de formare 

profesională/perfecţionare prin elaborarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici, şi anume: 

 

 1. OPANFP nr. 358/2016 privind modificarea OPANFP nr. 269/04.02.2015 privind 

contractele de parteneriat, constituirea Registrului partenerilor de formare 

profesională/perfecționare ai Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, aprobarea conținutului 

dosarelor de evidență a programelor de formare profesională/perfecționare desfășurate și a 

indicatorilor specifici activității de formare, cu modificările şi completările ulterioare; 

 2. OPANFP nr. 359/2016 privind modificarea OPANFP nr. 1103/08.05.2015 privind unele 

măsuri organizatorice și pentru coordonarea metodologică a programelor de formare 

profesională/perfecționare la nivelul Agenției și Centrelor Regionale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 3. OPANFP nr. 360/2016 privind modificarea OPANFP nr. 270/04.02.2015 pentru 

aprobarea documentației de conformitate administrativă și de îndeplinire a standardelor minimale 

privind capacitatea tehnico-logistică și didactică în derularea programelor de formare 

profesională/perfecționare, cu modificările şi completările ulterioare; 

 4. OPANFP nr. 361/2016 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a proceselor de 

formare derulate în baza contractelor de parteneriat cu partenerii de formare. 

 

 Numărul partenerilor de formare: Pe parcursul anului 2016, activitatea de formare 

profesională/perfecţionare s-a derulat în baza contractelor de parteneriat cu un număr de 22 de 

parteneri de formare conform Registrului partenerilor de formare profesională/perfecţionare 

ANFP. 

 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, prin Comisia de selecţie a partenerilor de 

formare, a aplicat procedura de selecţie a partenerilor de formare pe baza documentaţiei de 

conformitate administrativă și de îndeplinire a standardelor minimale privind capacitatea tehnico -

logistică și didactică în derularea programelor de formare profesională/perfecționare pentru un 

număr de 26 dosare de parteneriat. 

 Din totalul de 26 dosare de parteneriat primite în vederea încheierii de contracte de 

parteneriat au fost declaraţi „admis” 22 parteneri de formare şi au fost respinse 4 dosare de 

parteneriate care nu îndeplineau standardele minimale privind capacitatea tehnico-logistică și 

didactică în derularea programelor de formare profesională/perfecționare. 

 Din totalul de 22 parteneri de formare, 17 sunt societăţi comerciale cu răspundere 

limitată, 4 asociaţii şi o fundaţie. 
 

http://www.anfp.gov.ro/R/Doc/2015/Formare/Ordin%20nr.%20270-04.02.2015.pdf
http://www.anfp.gov.ro/R/Doc/2015/Formare/Ordin%20nr.%20270-04.02.2015.pdf
http://www.anfp.gov.ro/R/Doc/2015/Formare/Ordin%20nr.%20270-04.02.2015.pdf
http://www.anfp.gov.ro/R/Doc/2015/Formare/Ordin%20nr.%20270-04.02.2015.pdf
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Figura 13. Distribuţia partenerilor de formare în 2016 

 

Numărul programelor de formare profesională/perfecţionare desfăşurate: 

  

 În anul 2016, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a organizat în parteneriat cu 

partenerii de formare un număr de 503 programe de formare profesională/perfecţionare, 

numărul total al participanţilor fiind de 7.551, toate programele de formare 

profesională/perfecţionare organizate în parteneriat cu partenerii de formare fiind în sistem clasic 

learning.  

 Au fost transmise în vederea avizării un număr de 1.534 programe de formare 

profesională/perfecţionare, din care 1.824 programe de formare profesională/perfecţionare în 

cadrul ofertelor de formare şi 170 programe de formare profesională/perfecţionare pentru avizare 

la cererea partenerilor de formare şi/sau beneficiarilor de formare.  

 Din totalul de 1.824 programe de formare profesională/perfecţionare transmise pentru 

avizare în cadrul ofertelor de formare au fost avizate favorabil 856 programe de formare 

profesională/perfecţionare şi nu au fost avizate 968 de programe de formare 

profesională/perfecţionare. 

 Programele de formare profesională/perfecționare au fost organizate în urma promovării 

ofertei de formare cuprinzând grila programelor de formare profesională/perfecţionare – 341 

programe de formare profesională/perfecţionare şi în urma solicitărilor primite de la partenerii de 

formare şi/sau beneficiarii de formare – 162 programe de formare profesională/perfecţionare. 

 

Denumire partener de formare 

Cod intern de 

identificare şi 

număr de 

înregistrare 

atribuit 

Programe de 

formare 

profesională/ 

perfecţionare 

propuse spre 

avizare 

Programe de 

formare 

profesională/ 

perfecţionare 

avizate 

Programe de 

formare 

profesională/ 

perfecţionare 

neavizate 

Programe de 

formare 

profesională/ 

perfecţionare 

avizate la 

cerere 

Asociaţia Colegiul de 

Administraţie 
A-CDA-001 6 4 2 0 

Public Research SRL A-PRS-002 27 26 1 10 

Trivento SRL A-TRV-003 100 77 23 12 

Asociaţia Centrul Naţional de 

Training „EDUEXPERT” 
A-EDX-004 41 24 17 0 

Saral Expert Consult SRL  A-SAR-005 135 77 58 17 

Formatica SRL A-FOR-007 144 132 12 18 

Centrul de Formare Continuă 

SRL 
A-CFC-008 32 15 17 9 

Harrison Training Partener 

SRL 
A-HTP-009 35 16 19 2 

Inspire Partener SRL A-ISP - 010 40 24 16 6 

77%

18%

5%

Distribuţia partenerilor de formare în 2016

Societăţi comerciale cu răspundere limitată Asociaţii Fundaţii
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Fundaţia "Camera de Arbitraj 

şi Mediere" 
A-CAM-011 67 20 47 7 

As Training Solutions SRL A-AST-012 43 40 3 8 

Neiriama Training Solutions 

SRL 
A-NEI-013 40 21 19 1 

Adminpedia SRL A-ADP-014 316 179 137 19 

Masters Advisory SRL A-MAS-015 36 27 9 14 

Asociația Centrul de Formare 

Continuă și Evaluare a 

Competențelor în Asistență 

Socială 

A-CAS-016/2016 

11 8 3 3 

Chindia Form Consulting 

SRL 

A-CHI-017/2016 
168 7 161 0 

Silena Consulting SRL-D A-SLN-018/2016 60 10 50 1 

Regional Center for European 

Studies SRL 

A-REC-019/2016 
33 19 14 0 

Olimp Net SRL A-OLN-020/2016 189 60 129 3 

Argo Professional Training 

SRL-D 

A-APT-021/2016 
97 29 68 21 

Asociația Română pentru 

Transparență 

A-ART-022/2016 
114 41 73 6 

Dast Training Center SRL A-DTC-023/2016 90 0 90 5 

TOTAL 
 

1.824 856 968 162 

Tabel 20. Situaţia programelor de formare profesională/perfecţionare avizate/neavizate pe parteneri de 

formare în anul 2016 

 Conform prevederilor OANFP nr. 1103/2015, Comitetul Tehnic Coordoantor a avizat 

ofertele de formare transmise de către Responsabilii de formare desemnați la nivelul fiecărui 

Centru Regional conform criteriilor stabilite în procedura opertațională ”Organizarea programelor 

de formare profesională/perfecționare”: 

Denumire Centru 

Regional 

Programe de 

formare 

profesională/ 

perfecţionare 

propuse spre avizare 

Programe de formare 

profesională/ 

perfecţionare avizate 

Programe de 

formare 

profesională/ 

perfecţionare 

neavizate 

CRFCAPL Bucureşti 422 265 157 

CRFCAPL Cluj-Napoca 84 19 65 

CRFCAPL Iaşi 17 9 8 

CRFCAPL Timişoara 380 205 175 
Tabel 21. Situaţia programelor pe centre regionale 

 Ca urmare a evaluării nevoilor şi cerinţelor de formare pentru autorităţile şi instituţiile 

publice din administraţia publică centrală şi locală, pe baza planurilor anuale de perfecţionare, 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a emis OPANFP nr. 762/31.03.2015 stabilind 

domeniile prioritare de formare profesională pentru administrația publică: managementul 

serviciilor publice şi de utilitate publică, politici publice şi planificare strategică, sistemul de 

control intern/managerial în entităţile publice, managementul resurselor umane, management 

financiar-bugetar şi al patrimoniului, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, dreptul 

integrităţii publice şi politici anticorupţie, legislaţia Uniunii Europene, comunicare, relaţii publice, 

transparenţă decizională, informaţii – date publice/clasificate/cu caracter personal şi procedură 

civilă şi contencios administrativ. 

D1 Managementul serviciilor publice şi de utilitate publică 

D2 Politici publice şi planificare strategică 

D3 Sistemul de control intern/managerial în entităţile publice 

D4 Managementul resurselor umane 
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D5 Management financiar-bugetar şi al patrimoniului 

D6 Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului 

D7 Dreptul integrităţii publice şi politici anticorupţie 

D8 Legislaţia Uniunii Europene 

D9 Comunicare, relaţii publice, transparenţă decizională, informaţii-date publice/clasificate/cu 

caracter personal   

D10 Procedură civilă şi contencios administrativ. 

 

 Situaţia programelor de formare profesională/perfecţionare pe domenii prioritare de 

formare profesională pentru administraţia publică este redată în figura de mai jos: 

 

 
Figura 14. Situaţia programelor de formare profesională/perfecţionare pe domenii prioritare  

de formare profesională în anul 2016 

 

Numărul total al zilelor de formare / orelor de formare 

Procesul de formare pentru anul 2016 a însemnat un număr de 2.533 zile de formare totalizând 

15.068 de ore de formare. 

Numărul total al personalului utilizat în procesul de formare 

În cadrul sesiunilor de formare, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici împreună cu partenerii 

de formare a utilizat personal specializat, astfel: 151 de formatori, 27 cadre didactice şi 5 

persoane-resursă. 

Sume/vărsăminte la bugetul de stat 

Pentru anul 2016, ANFP a virat la bugetul de stat suma de 310.889,75 lei reprezentând încasările 

de 5% din valoarea programelor de formare profesională/perfecţionare dată de produsul aritmetic 

între numărul de participanți la program înmulțit cu tariful de participare la program stabilit 

conform ofertei de formare aprobată. 

În ceea ce priveşte programele de formare specializată, ANFP gestionează Programul de formare 

specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari 

publici. 

Tematica abordată în cadrul celor 8 module de formare - 3 zile (18 ore de formare)/modul - 

vizează domenii, precum: managementul resurselor umane în administraţia publică, administraţie 

publică modernă şi eficientă, comunicare şi imagine publică, administraţia publică în contextul 

integrării în UE, management strategic şi politici publice, management public şi abilităţi 

manageriale, management de proiect şi fonduri structurale şi management financiar şi bugetar. 
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Număr programe formare profesională/perfecţionare/ 
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Evaluarea participanţilor la acest program constă în opt evaluări intermediare, corespunzătoare 

modulelor de formare – evaluare intermediară şi elaborarea şi susţinerea unui proiect de absolvire 

– evaluare finală. 

Astfel, prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice 

nr. 274/2016 au fost aprobate cifra anuală de şcolarizare şi taxa de participare la Programul 

de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor 

funcţionari publici pentru anul 2016. Modalitatea de desfăşurare a Programului a fost aprobată 

prin Ordinul preşedintelui ANFP nr. 1.423/2016. Modulele de formare s-au derulat în perioada 

06.07.2016 – 21.10.2016. Programul a fost absolvit de către 97 de participanţi. 

Veniturile încasate la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii 

publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2016 au totalizat 
219.800 lei. 

 În cadrul procesului de coordonare, monitorizare şi control al activităţii Centrelor 

Regionale de Formare Continuă din Administraţia Publică Locală, ANFP: 

- a organizat întâlniri de lucru având ca tematică stabilirea unui cadru unitar de lucru la nivelul 

ANFP şi al Centrelor Regionale; 

- a solicitat informări săptămânale privind organizarea programelor de formare 

profesională/perfecţionare de către Centrele Regionale; 

- a solicitat informaţii privind activitatea desfăşurată de către Centrele Regionale şi a întocmit 

informări lunare privind activitatea acestora; 

- a transmis procedurile elaborate/ modificate/ actualizate şi aprobate la nivelul ANFP privind 

activitatea de formare profesională/perfecţionare Centrelor regionale informare şi aplicare 

unitară; 

- a asigurat comunicarea permanentă cu Centrele Regionale pentru implementarea eficientă a 

programelor de formare profesională/perfecţionare și pentru derularea în bune condiţii a 

celorlalte activităţi desfăşurate de către acestea. 

 În cadrul dezvoltării colaborării inter şi intra - instituţionale în domeniul formării şi 

perfecţionării profesionale, ANFP a asigurat: 

 implementarea Planului de acțiuni pentru punerea în aplicare a protocolului de cooperare cu 

Şcoala Naţională de Administraţie (ENA), prin facilitarea participării în calitate de lector a 

unui expert ENA la susținerea unei prelegeri pentru cursanții români participanți la Programul 

de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei 

înalţilor funcţionari publici pentru anul 2016; 

 implementarea Planului multianual de formare în limba franceză a diplomaţilor şi 

funcţionarilor publici români - Iniţiativa Francofonă Naţională, organizat în cooperare cu 

Organizaţia Internaţională a Francofoniei, în baza programului OIF „Limba franceză în 

relațiile internaționale”. Planul este coordonat de către Ministerul Afacerilor Externe, în 

cooperare cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Institutul Francez şi Delegaţia 

Comunităţii Franceze din Belgia şi a Regiunii Valone, din România. 

 ANFP a primit din partea MAE invitația de a se implica în coordonarea tehnică a Programelor 

de formare în limba franceză, pentru a deveni coordonatorul tehnic național al Inițiativei 

Francofone Naționale, alături de MAE, care este coordonatorul politic național, prin preluarea 

atribuțiilor aferente de la Institutul Francez din București, acțiuni preconizate pentru anul 2017. Pe 

parcursul anului 2016, ANFP a facilitat acțiunile de derulare a cursurilor lingvistice de limbă 

franceză care s-au derulat la sediul acesteia, participând, de asemenea, la reuniunea Comitetului de 

orientare 2016 cu privire la Inițativele Francofone Naționale şi la desfășurarea programului 

Organizației Internaționale a Francofoniei „Limba franceză în relațiile internaționale”. 
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3.6. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL PROGRAMELOR CU FINANŢARE EXTERNĂ 

 

 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a continuat și în anul 2016 desfăşurarea de 

activităţi menite a contribui la îndeplinirea scopului propus de a îmbunătăţi gradul de absorbţie şi 

capacitatea de a gestiona fondurile externe nerambursabile în vederea modernizării 

managementului funcţiei publice şi a funcţionarilor publici precum şi creşterii standardelor de 

furnizare a serviciilor publice oferite de administraţia publică. 

 

I. PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE/CONTRACTARE 

 

 În ceea ce priveşte activitatea de implementare a proiectelor cu finanţare externă, la nivelul 

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în anul 2016, situaţia este următoarea:  

 

- valoarea totală a proiectelor aflate în implementare la nivelul ANFP a fost de 17.080.134,62 

lei; 

- valoarea totală a proiectelor aflate în perioada de contractare a fost de 10.881.950 lei. 

 

1. Proiectul ”Instruire în ceea ce priveşte aplicarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat 

pentru beneficiarii FESI de la nivel local”, cod SMIS 1.1.005, (proiect finanţat din POAT 2014 

- 2020 în care ANFP are calitatea de beneficiar). Contractul de finanțare nr. CTRF 

1.1.005/24.06.2016 a fost semnat în data de 24.06.2016, proiectul are o valoare totală de 

1.155.246,00 lei și urmează a fi implementat pe o perioadă de 15 luni, respectiv în perioada 

cuprinsă între 01 iunie 2016 și 31 august 2017. 

2. Proiectul „Dezvoltarea capacităţii administraţiei publice centrale de a realiza studii de 

impact”, Sursa de finanţare POCA 2014 - 2020, Cod SIPOCA 25, Beneficiar - Secretariatul 

General al Guvernului şi Partener – Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. Agenția 

Națională a Funcționarilor Publici a devenit partener în cadrul acestui proiect în baza Acordului de 

parteneriat nr.1/29.03.2016 (nr. ANFP 18646/30.03.2016), anexă la Cererea de finanțare 

nr.10/30.03.2016. Valoarea totală a proiectului este 13.377.282 lei, din care bugetul partenerului 

ANFP are valoarea de 51.259,04 lei. 

3. Proiectul „Legislaţie, Economie, Competiţie şi Administraţie – Dezvoltarea unei abordări 

multidisciplinare în combaterea fraudei în achiziţiile publice” - ANFP participă în calitate de 

partener al Freedom House România la implementarea proiectului, care este finanţat din granturile 

CIPS/ISEC 2013 ale Comisiei Europene şi a avut o valoare de 1.827.426,60 lei. Proiectul a fost 

finalizat în luna decembrie 2016. 

4. Proiectul “Guvernare incluzivă” - Scopul proiectului a fost reducerea riscului excluziunii 

sociale şi prevenirea discriminării grupurilor dezavantajate în judeţele Buzău, Călăraşi, Cluj, Dolj, 

Mureş, prin colaborarea dintre autorităţi publice şi societatea civilă. Proiectul a fost finalizat în 

luna iunie 2016 şi a avut o valoare de 720.180,02 lei. 

 

REZULTATELE RELEVANTE OBŢINUTE ÎN CADRUL PROIECTELOR FINANŢATE 

DIN FONDURI EUROPENE ÎN 2016 

 

 În anul 2016, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici s-a axat pe elaborarea/depunerea 

de cereri de finanțare, implementarea în cadrul exercițiului bugetar 2014-2020 precum și 

asigurarea sustenabilității și activității ex-post pentru proiectele finalizate finanțate din fonduri 

externe nerambursabile 2007-2013. 

 Un alt demers a constat în participarea reprezentanţilor ANFP la diverse grupuri de lucru, 

stabilite la nivelul ANFP – cum este cazul participării la exercițiul de pilotare a analizei de impact 

(RIA) pe tematica Recrutarea în sistemul public/în funcția publică din România, sau la nivel inter-
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instituțional la întâlnirile grupului de lucru privind elaborarea proiectului Strategiei de Formare 

Profesională 2016-2020 și a aspectelor legate de forma și conținutul proiectului de ordonanță 

referitor la înființarea Institutului Național pentru Administrație. 

 ANFP a asigurat suportul în vederea realizării evaluării /etapelor de monitorizare ex 

post în cadrul celor 9 vizite de verificare / monitorizare / control primite din partea structurilor de 

control abilitate pentru proiectele cod SMIS 22857, 32582, 35032, 4376, 36675, 48106, 48159. 

 Au fost pregătite un număr de 4.393 certificate tip ANFP pentru participanții din cadrul 

proiectului cod SMIS 48159 „Instruire aplicată pentru continuarea întăririi capacității 

instituționale a administrației publice din România pentru o gestionare eficientă a fondurilor 

structurale” şi un număr de 754 certificate tip ANFP pentru participanții din cadrul proiectului 

cod SMIS 48106 “Creşterea eficacităţii aplicării legislaţiei Uniunii Europene în ceea ce priveşte 

ajutoarele de stat, prin formarea aplicată a experţilor implicaţi în gestionarea fondurilor europene”. 

Aceste certificate au fost transmise către un număr total de 1.314 instituții și autorități publice 

de la nivel central și local, respectiv ministere, agenții/unități din subordinea ministerelor, 

prefecturi, consilii județene, unități teritorial administrative. Până în prezent, de la instituțiile 

enumerate s-a primit un total de 860 procese verbale de primire a certificatelor.  

 Au fost derulate activități privind asigurarea sustenabilității proiectelor PHARE/2006/018-

147.01.03.01.01 - Continuarea asistenței acordate Institutului Național de Administrație și 

Centrelor Regionale de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală în vederea 

dezvoltării unui corp profesionist de funcționari publici și a competențelor necesare pentru 

sprijinirea administrației publice din România ca stat membru UE, și PHARE RO 2006/018-

147.01.02.01.05 – Adaptarea Schemei Tinerilor Profesioniști la nevoile de reformă ale funcției 

publice, derulat în perioada 8 decembrie 2008 – 30 noiembrie 2009 și care a avut drept beneficiar 

direct Agenția Națională a Funcționarilor Publici și Institutul Național de Administrație. 

 A fost asigurată formarea profesională în cadrul proiectelor gestionate de ANFP a unui 

număr de 185 de magistrați și ofițeri operativi români, magistrați și ofițeri operativi bulgari și 

funcționari publici români din administrația județeană din 31 de judeţe şi din administrația 

centrală din Bucureşti, în special din autoritățile de management al diverselor fonduri europene, în 

domeniul combaterii fraudei în achizițiile publice. 

 A fost tipărit și lansat Ghidul pentru practicienii din domeniul achizițiilor publice, ediția a II-

a. 

 Au fost organizate 8 evenimente dedicate discuțiilor și dezbaterilor pe marginea noii 

legislații în achizițiile publice, care au reunit un număr de peste 400 de factori interesați. 

 Au fost organizate 4 dezbateri publice privind reducerea riscului excluziunii sociale și 

prevenirea discriminării grupurilor dezavantajate în judeţele Călărași, Dolj, Mureș și Cluj. A fost 

realizat un Toolkit care conţine strategii, planuri de acțiuni privind incluziunea socială. 

 

II. PROIECTE AFLATE ÎN PERIOADA DE CONTRACTARE 

 Pentru a răspunde obiectivului de a atrage Fonduri Europene Structurale și de Investiții 

2014-2020, conform obiectivelor anuale ale ANFP și a priorităților stabilite prin documente 

programatice, au fost depuse 2 cereri de finanțare spre evaluare/contractare la Autoritatea de 

Management POAT. Cererile de finanțare au fost revizuite în urma observațiilor și clarificărilor 

primite din partea autorității de management, urmând ca în perioada următoare să înceapă 

implementarea acestora la nivelul ANFP. 

 

1. Cererea de finanțare pentru proiectul ”Instruire pentru structurile din cadrul sistemului de 

coordonare, gestionare şi control al FESI în România, pe tematici prioritare pentru dezvoltarea 

capacităţii manageriale pentru sistemul de coordonare, gestionare și control al FESI, Sursa de 

finanțare POAT – Cod SMIS 3.1.028, cu o valoare de 4.477.440 lei 
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Obiectivul acestui proiect îl reprezintă dezvoltarea capacității manageriale a structurilor cu rol de 

coordonare, gestionare și control al FESI. Astfel, în cadrul proiectului vor fi organizate și derulate 

3 module de formare pentru un număr de aproximativ 1.000 de persoane din cadrul structurilor cu 

rol de coordonare, gestionare și control al FESI. Tematicile modulelor de formare sunt: achiziții 

publice – noul pachet legislativ/noul sistem de verificare; managementul fraudelor și neregulilor în 

contractele finanțate din FESI, aplicarea corecțiilor financiare; prevenirea și combaterii faptelor de 

corupție și promovarea standardelor de etică și integritate. 

 

2. Cererea de finanțare pentru proiectul ”Instruire orizontală pentru potențialii beneficiari și 

beneficiarii FESI, precum și instruire specifică pentru beneficiarii POAT”, Sursa de finanțare 

POAT – Cod SMIS 1.1.031, cu o valoare de 6.404.510 lei 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de consolidarea capacității beneficiarilor 

implicați în gestionarea FESI, precum și dezvoltarea capacității potențialilor beneficiari și 

beneficiarilor POAT de a implementa proiecte și gestiona fonduri europene nerambursabile. 

Astfel, în cadrul proiectului vor fi organizate și derulate module de formare pentru un număr de 

aproximativ 1.680 de persoane selectate din cadrul instituțiilor și autorităților din administrația 

publică centrală și locală beneficiare și potențial beneficiare FESI. Tematicile modulelor de 

formare sunt: achiziții publice – noul pachet legislativ/noul sistem de verificare; elaborarea 

cererilor de finanțare pentru proiectele finanțate din POAT; elaborarea cererilor de rambursare și a 

rapoartelor de progres pentru proiectele finanțate din POAT; conflictul de interese și 

incompatibilități; prevenirea neregulilor și a fraudei. 

 

III. PROPUNERI DE PROIECTE  

 

 Întărirea capacității instituționale a ANFP în contextul unei mai bune reglementări a 

managementului resurselor umane; 

 Modernizarea sistemului funcției publice – managementul resurselor umane bazat pe 

competențe (Competence-based management); 

 eANFP2 - Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în vederea asigurării unui 

management performant al funcţiei publice şi funcţionarilor la nivelul administraţiei publice 

centrale şi al serviciilor publice din subordinea/coordonarea autorităţilor publice centrale şi 

locale prin implementarea de instrumente inovatoare; 

 Eficientizarea comunicării interne în ANFP – condiţie pentru îmbunătăţirea imaginii externe; 

 Continuarea întăririi capacităţii administraţiei publice de a gestiona procesele de recrutare, 

selecţie şi evaluare a funcţionarilor publici în contextul creşterii gradului de responsabilizare a 

administraţiei publice privind gestionarea funcţiei publice în perioada programatică 2014-

2020; 

 Crearea unui corp de funcționari publici specialişti; 

 Dezvoltarea capacității instituționale a M.A.I., M.J. și S.R.I. în perspectiva pregătirii, preluării 

și exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în anul 2019 

(proiect în parteneriat cu MAI, în care MAI – solicitant, ANFP – partener); 

 Instruirea și perfecționarea specialiștilor IT&C din administrația publică; 

 Formarea consilierilor din cabinetele demnitarilor; 

 Dezvoltarea unui sistem integrat şi unitar de integritate în funcţia publică; 

 I.D.E.A.S. – Inclusion.DiversityEquality.Awareness.Success, fișă de proiect depusă în 

parteneriat cu APDD – Agenda 21, Forumul pentru Comunicare Internaţională, Slovenia și 

Croaţia pe apelul JUST/2015/RDIS/AG/DISC – Comisia Europeană – proiectul a fost aprobat 

pentru finanţare în luna septembrie 2016; 

 Depăşirea provocărilor în domeniul lucrătorilor detaşaţi prin cooperarea partenerilor 

sociali din sectorul public din Programul european pentru ocuparea forței de muncă și 

inovare socială (EaSI), fişă de finanţare proiect depusă alături de Federaţia Naţională a 
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Sindicatelor din Administrație (FNSA) și de alți parteneri internaționali – proiectul a fost 

aprobat pentru finanţare. 

 Transnational Capacity Building and Cooperation for Enhanced Employability of Young 

People from Marginalized Ethnic Minorities, fişă de finanţare proiect depusă de Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) alături de parteneri din Germania, 

Austria, Bulgaria, Ungaria, Bosnia Herzegovina, Serbia – proiectul a fost aprobat pentru 

finanțare, dar partenerii germani s-au retras din consorțiu înainte de semnarea contractului; 

 Good Industrial relations – step towards decent working conditions and high-quality public 

services in Europe (Depăşirea provocărilor în domeniul lucrătorilor detaşaţi prin cooperarea 

partenerilor sociali din sectorul public), fisă de finanţare proiect depusă alături de Federaţia 

Naţională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) și de alți parteneri internaționali – proiectul 

nu a fost aprobat pentru finanţare; 

 Capacity Building for Development Cooperation at Local Level, cerere de finanţare depusă în 

parteneriat cu APDD – Agenda 21 pentru o linie de finanţare a Ministerului Afacerilor Externe 

al României, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare – proiectul a fost respins de la 

finanţare în luna septembrie 2016; 

 Achiziţii publice realizate cu responsabilitate socială = servicii de calitate ≠ muncă precară şi 

salarii mici din Programul european pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI), 

fişă de finanţare proiect depusă alături de Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administrație 

(FNSA) și de alți parteneri internaționali – proiectul nu a fost aprobat pentru finanţare 

 

 Comitetul European de Dialog Social pentru Administraţia Publică Centrală (SDC-CGA), 

în care ANFP este reprezentantul statului român ca angajator al funcţionarilor publici încă din 

2010, implementează în perioada 2016-2017 proiectul Bunăstarea, Sănătatea şi Securitatea la 

locul de muncă în administraţiile publice centrale: abordarea riscurilor psihosociale. 
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3.7. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII ŞI AL RELAŢIILOR 

INTERNAŢIONALE 

  

 Un prim obiectiv în anul 2016 legat de activitatea ANFP în domeniul relaţiilor 

internaţionale este reprezentat de consolidarea relaţiilor internaţionale ale ANFP în domeniul 

managementului funcţiei publice şi al formării profesionale a funcţionarilor publici.  

În perioada de referinţă, ANFP a continuat cooperarea bilaterală în baza acordurilor de 

cooperare cu Şcoala Naţională de Administraţie Publică din Franţa (ENA), Academia de 

Administrare Publică (AAP) din Republica Moldova, Comisia Funcţiei Publice (CFP) din 

Azerbaidjan. 

  

  În primul semestrul al anului 2016, ANFP a dezvoltat relaţiile de cooperare cu 

organizații de la nivel internațional, organizând întâlniri de lucru, workshopuri, participări la 

conferinţe ori semnând acorduri cadru. Principalii parteneri ai ANFP sunt reprezentanţi de: 

Reţeaua Europeană de Administraţie Publică (EUPAN), Reţeaua Directorilor Institutelor şi 

Şcolilor de Administraţie Publică (DISPA), Parteneriatul Estic (PaE), Reţeaua Institutelor şi 

Şcolilor de Administraţie Publică din Europa Centrală şi de Est (NISPAcee), Institutul 

European de Administraţie Publică (EIPA), Comitetul European de Dialog Social pentru 

Administraţia Publică Centrală (SDC CGA), Organizaţia Internațională a Francofoniei 

(OIF), Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO), Reţeaua Europeană de 

Pregătire Reciprocă (ERT), Ordinul Experților Internaționali (OEI), Ambasada Japoniei la 

Bucureşti, Institutul Naţional de Administraţie Publică (INAP) din Spania. 

 

 Cel de-al doilea obiectiv din domeniul activităţii de relaţii internaţionale a fost reprezentat de 

colaborarea cu departamentele de specialitate din cadrul altor instituţii naționale care 

gestionează relaţiile de colaborare cu parteneri externi, în realizarea căruia, în anul 2016, 

ANFP a continuat colaborarea cu Ministerul Afacerilor Externe privind Programul Naţional de 

Reformă sau Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), Asistenţa Oficială pentru 

Dezvoltare (AOD) şi Preşedinţia Română a Consiliului UE. 

  

 Pentru promovarea inovării şi a iniţiativelor internaţionale în domeniul formării 

profesionale a funcţionarilor publici şi facilitarea schimbului de bune practici în 

administraţia publică, ANFP s-a implicat în promovarea iniţiativelor mai multor instituţii de 

formare internaţionale (Şcoala Naţională de Administraţie din Franţa, Academia de Administrare 

Publică din Republica Moldova, Şcoala Europeană de Administraţie şi alte şcoli de administraţie 

care organizează cursuri prin Reţeaua Europeană de Pregătire Reciprocă - ERT) şi în facilitarea 

schimbului de bune practici în administraţia publică la nivel internaţional prin participarea cu 

experţi la evenimente internaţionale organizate de instituţii cum ar fi Institutul de Administraţie 

Publică din Spania, care a organizat seminarul „Spania şi peisajul său social, economic şi politic în 

cadrul Uniunii Europene”, din cadrul reţelei ERT. 

 De asemenea, ANFP a asigurat gestionarea stagiilor de practică în contextul colaborării cu 

UK European Fast Stream, Civil Service Resourcing şi cu Kennesaw State University din Statele 

Unite ale Americii.  

 În vederea iniţierii unei colaborări în cadrul unui proiect, a fost asigurată colaborarea cu 

Asociația Națională a Autorităților Locale din Ungaria (Hungarian National Association of Local 

Authorities) TÖOSZ. De asemenea, a fost organizată întâlnirea președintelui ANFP cu 

Ambasadorul Malaysiei în România pentru pregătirea Conferinţei internaţionale privind Strategia 

pentru un Ocean Albastru. 
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Figura 15. Relaţiile internaţionale în 2016, în cifre 

  

  

ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII  

 

 În anul 2016, în vederea îndeplinirii obiectivului de consolidare a procesului de 

comunicare instituţională, la nivelul ANFP s-au realizat următoarele acţiuni: 

 

 Pentru consolidarea comunicării interne, zilnic se realizează Revista presei iar până la 

finele anului 2016 au fost monitorizate 18 publicaţii, inclusiv principalele agentii de presă şi site-

urile specializate precum şi circa 361 articole de presă în care s-a făcut referire la ANFP. 

Principalele teme care au suscitat interesul mass – media au vizat: desfăşurarea concursurilor 

pentru ocuparea funcţiilor publice, a IX-a ediţie a Conferinţei Inovaţie şi Calitate în sectorul 

public, activități specifice proiectelor derulate de ANFP, parteneriate, conferinţe, evenimente 

internaţionale, aspecte legislative privind funcţia publică şi funcţionarii publici. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Număr apariţii ale ANFP în presa scrisă pe parcursul anului 2016 

 

 

 În vedererea consolidării comunicării externe, la nivelul ANFP a fost asigurată 

continuitatea activităţilor specifice, prin:  
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Organizarea şi promovarea de evenimente tematice naţionale şi internaţionale, dintre care 

menţionăm: organizare conferinţă de încheiere a proiectului Guvernare Incluzivă; eveniment de 

lansare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice 

corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici; desfăşurarea Competiţiei celor mai bune 

practici din administraţia publică din România, ediţia a IX-a; organizare seminar Ethical 

Decision Making in the United States Government în parteneriat cu Centrul de Resurse Juridice 

(CRJ) și Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucureşti; participarea la întâlnirile DigiGov 

referitoare la Memorandumul privind creșterea transparenței și standardizarea informațiilor de 

interes public și la modificarea și completarea normelor de aplicare a Legii nr. 544/2001; 

organizarea seminarului regional Carieră și etică în funcția publică, Târgu-Mureş; asigurarea 

suportului pentru organizarea Conferinței de lansare a proiectului ”Instruire în ceea ce privește 

aplicarea legislației în domeniul ajutorului de stat pentru beneficiarii FESI de la nivel local” Cod 

1.1.005. 

 

Gestionarea activităţilor privind practica studenţilor din cadrul protocoalelor de colaborare 

cu Universitatea „Nicolae Titulescu”, Academia de Studii Economice şi Universitatea din 

Bucureşti, rezultatul anului în curs fiind reflectat de gestionarea activităţii de practică pentru un 

număr de 92 de studenţi, precum şi de încheierea a 92 de convenţii - cadru pentru aceştia. De 

asemenea, a fost asigurată sprijinirea Programului de Intership al Guvernului României, prin 

gestionarea activităţii a trei stagiari. 

 

Elaborarea de materiale de promovare a activităţii specifice Începând cu luna iunie 2016, 

ANFP a lansat primul număr al newsletter-ului INFO ANFP, cu apariție lunară, material care 

cuprinde informaţii despre evenimente, proiectele dezvoltate, colaborări, noutăţi etc. Newsletter-ul 

are, în prezent, 1084 abonaţi. Au fost elaborate pe parcursul anului 2016, 4 buletine informative 

interne - INFO ANFP şi 8 newslettere ANFP. EU-RO Funcționar - a fost elaborat şi diseminat 

numărul 6 al revistei. 

 

Gestionarea activităţii de publicare a datelor deschise pe portalul data.gov.ro: Au fost 

identificate seturile de date deschise şi au fost postate pe Portalul (www.data.gov.ro) 13 seturi 

de date. A fost actualizată lista de seturi de date pentru a fi postate în anul 2016 și transmise către 

MDRAPFE. 

 

Gestionarea paginii web, a Reţelei comunicatorilor din administraţia publică, gestionarea 

canalelor social media: (5.960 aprecieri, 126 solicitări, 12.298 persoane implicate în discuţii, 172 

de membri în Reţeaua comunicatorilor, 57 informări transmise către membrii reţelei; gestionarea 

paginii de Facebook) 

 

Pentru îndeplinirea obiectivului privitor la consolidarea imaginii ANFP a fost continuat demersul 

instituţional de consolidare a relaţiei cu partenerii şi beneficiarii precum şi a relaţiei cu mass 

– media. 

 

În perioada de raportare au fost dezvoltate/gestionate acorduri de parteneriat cu Fundaţia 

Română pentru persoanele cu handicap vizual, SC Addvances Strategic Solutions SRL, Asociaţia 

Română pentru Reciclare – RoRec, SC Oameni şi Companii, Asociaţia Europeană pentru 

Siguranţă şi Antidrog, Societatea Română de Radiodifuziune, Asociaţia Comunelor din România, 

Programul de Internship Guvernul României, Agenţia pentru Agenda Digitală a României, 

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Asociaţia Europeană pentru Siguranţă şi 

Antidrog. 

 

Dezvoltarea mecanismelor de consultare a beneficiarilor s-a realizat prin elaborarea şi 

transmiterea de chestionare către partenerii ANFP (actuali şi potenţiali), în contextul îmbunătățirii 

cadrului de colaborare şi elaborarea ulterioară a Raportului sintetic privind consultarea partenerilor 

ANFP, prelucrarea rezultatelor Competiţiei celor mai bune practici în administraţia publică din 

http://www.data.gov.ro/
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România, elaborarea chestionarului de evaluare a seminarului organizat în cadrul PaE 2016 şi a 

raportului de evaluare PaE 2016. Conform Memorandumului privind Creșterea transparenței și 

standardizarea afișării informațiilor de interes public au fost repoziționate meniuri, create meniuri 

noi şi au fost postate noi informații de interes public pe website-ul ANFP. Site-ul ANFP s-a 

menţinut și pe parcursul anului 2016 pe primele locuri ale clasamentului Instituţii Publice, 

clasament prin intermediul cărora sunt contorizate peste 100 de site-uri ale instituţiilor şi 

autorităţilor publice din România. 
 
 

 
Figura 17. Evoluţia lunară a numărului de vizitatori ai site-ului ANFP în 2016 

 

Figura 18. Evoluţia lunară a poziţionării site-ului ANFP în clasamentul general în 2016 
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Figura 19. Evoluţia lunară a poziţionării site-ului ANFP în clasamentul instituţiilor publice în anul 2016 

 

În vederea consolidării relaţiei cu mass – media, în perioada de referinţă a fost actualizată baza 

de date cu reprezentanţii mass – media, fiind înregistrate 51 de contacte mass media. Pe 

parcursul anului 2016, au fost transmise către mass – media 10 comunicate de presă, 48 de ştiri, 

au fost elaborate 9 discursuri şi punctaje, precum şi Analiza de imagine a ANFP pentru anul 

2015 şi cea trimestrială aferentă anului 2016. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Dinamica lunară a comunicatelor de presă elaborate de ANFP în 2016 
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Figura 21. Dinamica lunară a ştirilor elaborate de ANFP în 2016 

 

Pentru consolidarea activităţilor de relaţii cu publicul și apropierea de cetățean, au fost 

înregistrate în sistemul de gestiune electronică a documentelor un număr de aproximativ 70.206 

documente reprezentând adrese, fax-uri, email-uri de la instituţii publice sau cetăţeni şi au fost 

soluţionate 144 de solicitări, dintre care menţionăm: 46 solicitări din partea reprezentanţilor mass 

– media; 84 de solicitări din partea persoanelor fizice; 14 solicitări din partea persoanelor juridice, 

asigurându-se, totodată şi elaborarea şi publicarea raportului anual privind solicitările în baza 

Legii nr. 544/2001. A fost elaborat raportul semestrial de soluţionare a petiţiilor la nivelul ANFP 

şi a fost amenajat şi actualizat permanent punctul de informare şi spaţiul destinat preluării 

dosarelor de concurs. 

 
 

3.8. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL CONTROLULUI 

 

Controlul administrativ de specialitate exercitat de către ANFP este un control de 

legalitate al actelor administrative din domeniul funcţiei publice, nefiind un control axat pe 

raporturi de subordonare, ci pe o tutela administrativă impusă de legea contenciosului 

administrativ. Anularea actelor administrative controlate nu poate fi hotărâtă decât de instanţa de 

contencios administrativ. Prin activitatea de control specializat, ANFP are dreptul de a stabili 

măsuri şi acţiuni corective, îndrumări de specialitate obligatorii pentru autoritățile și instituțiile 

publice controlate, inclusiv cu privire la restabilirea legalităţii actelor administrative emise şi de a 

emite puncte de vedere şi recomandări. 

 În anul 2016 ANFP a efectuat 59 activităţi de control. În cursul anului 2016, au fost 

elaborate şi aprobate 56 rapoarte de control. În 24 de cazuri autorităţile sau instituţiile publice 

controlate au transmis adrese în care au precizat că au implementat cerinţele rapoartelor de control 

ori au contestat aceste măsuri. În cadrul procesului de monitorizare, au fost efectuate un număr de 

20 de reveniri. În cursul anului 2016 au intrat în lucru un număr de 120 de adrese corespunzătoare 

activităţii de monitorizare a funcţiei publice ca răspuns la solicitarea unor autorităţi sau instituţii 

publice, persoane fizice, persoane juridice de drept privat precum şi pentru asigurarea 

implementării măsurilor ori recomandărilor din rapoartele de control ale Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici.  

 Controalele tematice au fost efectuate ca urmare a unor reclamaţii şi sesizări ale unor 

persoane fizice sau juridice, ca urmare a unor informaţii prezentate de mass-media sau din 

iniţiativa Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Pentru efectuarea celor 59 

activităţi de control, au fost necesare un număr de cca. 110 de zile de deplasare la 

autorităţile/instituţiile publice controlate. 

Dinamica lunară a ştirilor elaborate în anul 2016 

0

1

2

3

4

5

6

6

3

5 5

2

6

2

3

5 5

3 3



49 
 

 Principalele constatări făcute de echipele de control cu referire la modul de aplicare a 

actelor normative care privesc domeniul funcţiei publice, au fost următoarele: 

 Neactualizarea organigramelor şi a statelor de funcţii şi lipsa avizelor favorabile acordate de 

ANFP privind stabilirea funcţiilor publice. 

 Minimalizarea nejustificată a importanţei dosarului profesional, şi anume: 

 nerespectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 432/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare, în ceea ce priveşte întocmirea şi gestionarea dosarului profesional 

al funcţionarilor publici; 

 lipsa fişelor de post actualizate; 

 lipsa rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau elaborarea lor 

incompletă, pentru anul 2015; 

 lipsa declaraţiilor de avere/interese ale funcţionarilor publici şi nerespectarea regimului 

juridic al incompatibilităţilor. 

 Management incoerent al funcţiilor publice cauzat de neînţelegerea noţiunii de funcţie publică; 

nerespectarea prevederilor art. 2 alin (3) din Legea nr. 188/1999 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul ocupării unor posturi cu atribuţii de funcţii publice de către 

personal contractual. 

 Numirea unor funcţionari publici fără respectarea procedurii de organizare şi desfăşurare a 

concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor publice, prevăzută de Hotărârea 

Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare şi fără respectarea 

dispoziţiilor legale. 

 Existenţa unor posturi vacante pentru secretarii unităţilor administrativ teritoriale. 

 Ocuparea unor funcţii publice de conducere prin promovare temporară cu nerespectarea 

prevederilor legale. 

 Nerespectarea prevederilor legale cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 Nerespectarea prevederilor legale cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 833/2007, cu 

modificările ulterioare. 

 Acordarea unor drepturi băneşti fără respectarea prevederilor legale în vigoare. 

 Nerespectarea legislaţiei privind elaborarea, aprobarea şi transmiterea planului anual de 

ocupare a funcţiilor publice, pentru anul 2016. 

 Nerespectarea legislaţiei privind elaborarea, aprobarea şi transmiterea planului de perfecţionare 

a funcţionarilor publici, pentru anul 2016. 

 Nerespectarea prevederilor legale (Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare) privind încetarea de drept a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor 

publici. 

 Nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a 

funcţionarilor publici, republicată. 

 Nerespectarea regimului juridic al incompatibilităţilor şi al conflictului de interese, prevăzut de 

lege. 

 Nerespectarea prevederilor legale cu privire la promovarea funcţionarilor publici în clasă/în 

grad profesional. 

 Nerespectarea prevederilor legale cu privire la existenţa şi completarea registrelor speciale 

pentru înscrierea declaraţiilor de avere şi de interese. 

 Nerespectarea prevederilor legale cu privire la transmiterea către ANI a declaraţiilor de avere şi 

de interese. 

 Nerespectarea prevederilor legale privind reorganizarea autorităţilor şi instituţiilor publice. 

 Nerespectarea prevederilor legale privind acordarea drepturilor salariale ale funcţionarilor 

publici. 

  

 În urma activităţii de control au fost stabilite cerinţe (puncte de vedere, recomandări, 

îndrumări de specialitate, acţiuni corective sau măsuri), cum sunt: 
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 Întreprinderea demersurilor legale în vederea acordării avizelor favorabile acordate de Agenţia 

Naţională a Funcţionarilor Publici privind stabilirea funcţiilor publice. 

 Respectarea prevederilor legale (Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 

611/2008, cu modificările și completările ulterioare H.G. nr. 432/2004, cu modificările și 

completările ulterioare) în ceea ce priveşte întocmirea şi gestionarea dosarului profesional al 

funcţionarilor publici, elaborarea fişelor de post, elaborarea rapoartelor de evaluare a 

performanţelor profesionale individuale, completarea declaraţiilor de avere şi de interese, 

transmiterea acestora către ANI cât şi respectarea regimului juridic al incompatibilităţilor. 

Completarea dosarului profesional al funcţionarilor publici cu documentul care să ateste 

depunerea jurământului de către funcţionarii publici. 

 Transformarea posturilor contractuale care presupun exercitarea prerogativelor de putere 

publică. 

 Eliberarea din funcţia publică a funcţionarilor publici care au fost numiţi în funcţie în urma 

unor concursuri organizate/desfăşurate fără respectarea prevederilor legale şi atacarea în 

contenciosul administrativ a actelor administrative de numire. 

 Iniţierea procedurilor legale pentru ocuparea posturilor vacante de secretar al unităţilor 

administrativ teritoriale precum şi a altor posturi aferente funcţiilor publice de conducere. 

 Încetarea exercitării unor funcţii publice de conducere prin promovare temporară sau, în cazul 

refuzului expres şi nejustificat al autorităţilor /instituțiilor publice de aplicare a dispoziţiilor 

legale, atacarea în contenciosul administrativ a actelor administrative de promovare în funcţiile 

publice de conducere. 

 Recuperarea de către instituţia publică controlată a sumelor primite ca plată nedatorată de către 

funcţionarii publici, ca urmare a controlului Curţii de Conturi. 

 Respectarea prevederilor legale (H.G. nr.1344/2007, cu modificările și completările ulterioare) 

privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină. 

 Respectarea prevederilor legale (H.G. nr.833/2007, cu modificările și completările ulterioare) 

privind organizarea şi funcţionarea comisiilor paritare. 

 Sesizarea Curţii de Conturi şi demararea procedurii de atacare în contenciosul administrativ a 

actelor administrative emise  cu nerespectarea prevederilor legale. 

 Elaborarea, aprobarea şi transmiterea planului anual de ocupare a funcţiilor publice cu 

respectarea legislaţiei în vigoare. 

 Elaborarea, aprobarea şi transmiterea planului de perfecţionare a funcţionarilor publici cu 

respectarea legislaţiei în vigoare.  

 Respectarea prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a 

funcţionarilor publici, republicată prin desemnarea unui funcţionar public, de regulă din cadrul 

compartimentului de resurse umane, pentru consiliere etică şi monitorizarea respectării 

normelor de conduită. 

 Iniţierea procedurilor pentru organizarea şi desfășurarea concursurilor/examenelor pentru 

promovarea funcţionarilor publici.  

 Respectarea prevederilor legale privind reorganizarea autorităţilor/instituţiilor publice.  

 Respectarea prevederilor legale privind acordarea drepturilor salariale ale funcţionarilor 

publici. 

 Încetarea de drept a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici, în cazul în care aceştia 

îndeplinesc condiţiile legale (pensionare). 

 

Rezultatele activităţii de control pot fundamenta unele propuneri de modificare şi 

completare a legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici, de natură a 

îmbunătăţi această legislaţie. 
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3.9. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL APĂRĂRII INTERESELOR ANFP ÎN FAȚA 

INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI SAU A ORGANELOR JURISDICȚIONALE 

 

 În anul 2016, situaţia proceselor aflate pe rolul instanţelor de judecată în care Agenţia 

Naţională a Funcţionarilor Publici a avut calitatea de reclamant sau pârât a fost următoarea: 

 Totalul dosarelor în care ANFP a avut calitatea de parte în anul 2016 a fost de 219. Dosarele 

care s-au soluţionat au fost în număr de 102. Dosarele aflate pe rol sunt în număr de 117, pentru 

52 dintre acestea ANFP având calitatea de reclamant sau intervenient, iar în 65 de dosare având 

calitatea de pârât. 

 

 

Figura 22. Situaţia dosarelor gestionate de ANFP în 2016 

 

 Dosarele câştigate de ANFP în această perioadă au fost în număr de 84, în 31 dintre 

acestea ANFP având calitatea de reclamant, iar în 53 calitatea de pârât. 

 

 
Figura 23. Situaţia dosarelor câştigate de ANFP în 2016 

 

 Numărul total de dosare pierdute este de 18, în 15 dintre acestea ANFP având calitatea de 

reclamant, iar în celelalte 3, calitatea de pârât. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi-a 

exercitat tutela administrativă în 34 de cauze în această perioadă. 
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3.10. ACTIVITATEA ANFP ÎN DOMENIUL CONTROLULUI INTERN/MANAGERIAL 

 

 În 2016, ANFP a implementat dispoziţiile Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 

400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 Pentru eficientizarea activităţii de control intern la nivelul ANFP au fost elaborate şi 

aprobate două ordine ale Preşedintelui ANFP, respectiv OPANFP nr. 1796/19.07.2016 privind 

constituirea Comisiei de Monitorizare a ANFP şi OPANFP nr. 1797/19.07.2016 privind 

constituirea Echipei de gestionare a riscurilor la nivelul ANFP, acestea reprezentând cadrul 

normativ cu caracter intern necesar asigurării reprezentării tuturor structurilor ANFP, prin 

intermediul decidenţilor acestora. 

 A fost asigurată operaţionalizarea structurilor, au fost organizate şedinţe de lucru şi a fost 

asigurată implementarea prevederilor referitoare la gestionarea procesului de control intern, în 

ansamblul său precum a procesului de management al riscurilor. 

 În anul 2016, prin structura anterioară existentă la nivelul ANFP precum şi ulterior, prin 

Comisia de Monitorizare, au fost realizate activităţi de elaborare şi aprobare, atât la nivelul ANFP 

cât şi al centrelor regionale, a Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial 

la nivelul ANFP pe anul 2016 precum şi de elaborare a situaţiilor centralizatoare 

semestriale/anuale privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial atât 

pentru ANFP cât şi pentru instituţiile din subordine dar şi colectare a datelor şi informaţiilor 

necesare realizării activităţii de autoevaluare a stadiului implementării sistemului de control 

intern/managerial la nivelul ANFP. Echipa de gestionare a riscurilor la nivelul ANFP a asigurat 

condiţiile necesare centralizării datelor necesare elaborării Registrului de riscuri al ANFP pe anul 

2016, precum şi elaborarea proiectelor de ordine ale preşedintelui ANFP de constituire a grupului 

de lucru pentru prevenirea corupţiei la nivelul ANFP, precum şi de aprobare a Metodologiei 

privind identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie la nivelul ANFP, devenite ulterior 

OPANFP nr. 3206/06.12.2016 şi OPANFP nr. 3174/29.11.2016. 
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4. Suportul tehnic al activităţii ANFP 
 

4.1. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI 
 

 În perioada de referinţă, la nivelul ANFP, în vederea realizării unui sistem unitar din punct de 

vedere IT&C şi pentru asigurarea securităţii acestuia, au fost derulate următoarele activităţi: 

 Înzestrarea tehnică cu echipamente şi soluţii de asigurare a securităţii informatice printr-un 

acord de cooperare încheiat cu SRI, precum şi proiectarea reţelei de date în concordanță cu 

noile tehnologii utilizate; 

 Acordarea de asistenţă şi consultanţă de specialitate în cadrul probelor suplimentare IT 

susţinute pe platforma e-Learning a ANFP, precum şi instituţiilor publice, cu referire la 

utilizarea semnăturii electronice; 

 Pregătirea site-ului web și lansarea ediției a 8-a a Conferinței internaționale a celor mai bune 

practici din administrației publice; 

 Dezvoltarea internă a unui modul de înregistrare a ordinelor emise de către președintele ANFP; 

 Îmbunătăţirea soluțiilor software dezvoltate de către specialiștii din cadrul ANFP, soluții 

inovatoare privind activitatea ANFP şi asigurarea mutării bazelor de date, specifice gestiunii 

funcției publice, pe un server mai performant. 

 Sistem integrat de management al funcției publice și al funcționarilor publici; 

 Dezvoltare de noi funcționalități: Sistem integrat de management al funcției publice și al 

funcționarilor publici; eRegistratură – prin care instituțiile publice pot transmite documente 

semnate electronic către ANFP; gestiunea fișelor de post; integrare cu noul sistem de 

management al documentelor din cadrul ANFP; implementarea de noi operații care să fie 

realizate direct de către reprezentanții instituțiilor publice; realizarea de noi rapoarte pentru 

instituțiile publice; 

 Acordarea de suport tehnic de specialitate personalului ANFP, pe categorii de solicitări; 

 Achiziția unui server performant în vederea mutării unor servere virtualizate pentru 

îmbunătățirea 

 Virtualizarea serverelor critice în vederea asigurării securității acestora și eficientizarea 

utilizării resurselor hardware. 
  

Nr. total Email Computer Imprimanta Telefonie Servere Utilizator Altele MigBook 

1.435 18 1.128 83 22 57 14 78 27 

Tabel 22. Activitatea de asistenţă tehnică a ANFP pe anul 2016, în cifre 
 

 

Figura 24. Activitatea de asistenţă tehnică a ANFP pe anul 2016, în procente (%) 
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4.2. ACTIVITATEA ANFP ÎN DOMENIUL FINANCIAR - CONTABILITATE 

 

Activităţile desfăşurate de ANFP în perioada 01.01.2016-31.12.2016 au avut ca sursă de 

finanţare alocaţiile bugetare din capitolul 51.01 „ Autorităţi Publice şi Acţiuni Externe”şi capitolul 

80.08 “Acţiuni Generale Economice, Comerciale și de Muncă”. Angajamentele legale s-au 

încadrat în creditele bugetare aprobate. La capitolul 51.01 „Autorităţi Publice şi Acţiuni Externe” 

creditele bugetare aprobate pentru anul 2016, au fost în sumă totală de 31.284.270 lei, repartizate 

astfel: 

 

 Cheltuieli de personal        8.648.620 lei 

 Cheltuieli materiale        2.771.650 lei 

 Proiecte cu finanţare din fonduri 

externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020   19.343.000 lei 

 Alte cheltuieli-burse             271.000 lei 

 Cheltuieli de capital             250.000 lei 

 

 La sfârşitul anului 2016, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a înregistrat plăţi nete 

de casă în valoare totală de 11.702.018 lei, după cum urmează:  

 -lei- 

Denumire indicator Cod Credite bugetare 

aprobate 

Plăţi efectuate 

Cheltuieli totale 51.01 31.284.270 11.620.462 

Cheltuieli curente 51.01.01 31.034.270 11.416.569 

Cheltuieli de personal 51.01.10 8.648.620 8.474.878 

Cheltuieli materiale 51.01.20 2.771.650 2.537.653 

Proiecte cu finanţare din fonduri 

externe nerambursabile aferente 

cadrului financiar 2014-2020 

51.01.58 19.343.000 139.518 

Alte cheltuieli-burse 51.01.59 271.000 264.520 

Cheltuieli de capital 51.01.70 250.000 203.893 
Tabel 23. Situaţia plăţilor nete de casă la sfârşitul anului 2016 

 La capitolul 80.08 “Acţiuni Generale Economice, Comerciale și de Muncă” creditele 

bugetare aprobate au fost în sumă totală de 112.000 lei aferente proiectelor: 

- „Programul de bune practici în administrația publică locală” şi „Legislaţie, Economie, 

Competiţie şi Administraţie – Dezvoltarea unei abordări multidisciplinare în combaterea 

fraudei în achiziţiile publice”. 

 Plăţile aferente capitolului 80.08 “Acţiuni Generale Economice, Comerciale şi de Muncă” 

în anul 2016, au fost de 81.556 lei. 

 -lei- 

Denumire indicator Cod Credite bugetare 

aprobate 

Plăţi efectuate 

Acțiuni Generale Economice, 

Comerciale și de Muncă 
80.08 112.000 0 

Programul Norvegian pentru 

Creștere Economică și Dezvoltare 

Durabilă 

56.18 0 0 
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Finanțare externă nerambursabilă 56.18.02 0 0 

Proiecte cu finanțare din fonduri 

externe nerambursabile aferente 

cadrului financiar 2014-2020 

58.16 112,000 0 

Finanțare externă nerambursabilă 58.16.02 112.000 81.556 

Tabel 24. Situaţia plăţilor aferente capitolului 80.08 “Acţiuni Generale Economice, Comerciale şi 

de Muncă” în anul 2016 

 În perioada anului 2016 ANFP a încasat şi virat la Bugetul de Stat venituri în sumă totală de 

538.610 lei din care: 

 venituri încasate de la parteneri pentru cursurile de scurtă durată = 318.810 lei 

 venituri încasate în cadrul programului de formare specializată destinat înalţilor funcţionari 

publici = 219.800 lei.  

 Cheltuielile cu plata formatorilor din cadrul programului de formare specializată destinat 

înalţilor funcţionari publici, efectuate până în anul 2016 = 43.200 lei 

 În ceea ce priveşte politicile contabile aplicate, acestea respectă principiile de bază ale 

contabilităţii de angajamente, astfel încât informaţiile furnizate prin situaţiile financiare sunt: 

 relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor economice, 

 credibile 

 În perioada 01.01 – 31.12.2016 nu au avut loc modificări ale politicilor contabile.  

 Contabilitatea Agenţiei a fost organizată şi condusă cu respectarea strictă a principiilor de 

bază ale contabilităţii, conform prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, Ordinul ministrului finanţelor nr.1.917/2005 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor 

publice, operaţiunile economico-financiare, privind exerciţiul bugetar încheiat, fiind consemnate 

în documente legale şi contabilizate corect. 

 Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei s-a efectuat cu respectarea 

prevederilor Legii nr. 500/11.07.2002 privind finanţele publice, precum şi a Ordinului MF nr. 

1.792/24.12.2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare. 

 

TABEL privind execuţia bugetară a centrelor regionale de formare continuă pentru perioada 

01.01.2016-31.12.2016 

-lei- 

Nr. 

Crt 

Denumire Centru 

Regional de 

Formare Continuă 

pentru 

Administrația 

Publica Locală 

Cheltuieli 

de personal 

Cheltuieli 

bunuri și 

servicii 

Cheltuieli proiecte 

cu finanțare din 

fonduri externe 

nerambursabile 

Alte 

cheltuieli 
Total 

Venituri 

virate la 

bugetul 

statului la 

31.12.2016 

0 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. Bucureşti 592.881 183.153 80.835 0 856.869 31.920 

2. Cluj Napoca 235.149 109.522 0 0 344.671 7.795 

3. Iaşi 182.930 45.513 0 0 228.443 7.343 

4. Timişoara 278.195 98.819 0 141.054 518.068 12.036 

 TOTAL 1.289.155 437.007 80.835 141.054 1.948.051 59.094 

Tabel 25. Situaţia execuţiei bugetare a centrelor regionale de formare continuă pentru anul 2016 
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4.3. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE 

 

 Activitatea de resurse umane a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici a presupus 

desfăşurarea unor activităţi specifice, care au vizat, în principal, întocmirea lunară a statelor de 

personal precum şi a actelor necesare desfăşurării activităţii ANFP, respectiv proiecte de ordine 

privind structura organizatorică, stabilirea funcţiilor publice, numirea/ încadrarea personalului, 

suspendarea/ modificarea/încetarea raporturilor de serviciu/muncă, promovarea în grad 

profesional/în funcţia publică, stabilirea clasei de salarizare şi a salariului de bază pentru 

activitatea desfăşurată de membrii echipei de implementare a proiectelor gestionate de ANFP, 

stabilirea cuantumului salariilor de bază, conform prevederilor O.U.G. nr. 20/2016 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele 

măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, avansarea în 

gradația corespunzătoare vechimii în muncă, etc. 

 De asemenea, a fost asigurată evidenţa fişelor de post şi a rapoartelor de evaluare, 

gestionarea dosarelor profesionale şi personale ale salariaţilor, întocmirea de situaţii/raportări către 

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene şi către Institutul 

Naţional de Statistică precum şi actualizarea bazei de date gestionate. 

 În ceea ce priveşte recrutarea şi promovarea funcţionarilor publici, ANFP a asigurat 

gestionarea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante, 

precum şi gestionarea organizării a două concursuri pentru promovarea în grad profesional a 

funcţionarilor publici. 

Totodată, au mai fost efectuate şi alte activităţi cu caracter permanent: asigurarea 

implementării prevederilor legale privind declaraţiile de interese şi declaraţiile de avere pentru 

persoanele care au obligaţia depunerii acestora; eliberarea adeverinţelor privind plata contribuţiei 

de asigurări sociale pentru întocmirea dosarului de pensie, a contribuţiei la bugetul asigurărilor 

pentru şomaj şi a contribuţiei la bugetul asigurărilor sociale de sănătate; eliberarea adeverinţelor 

privind vechimea în muncă; gestionarea evidenţei efectuării concediilor de odihnă, a concediilor 

pentru incapacitate temporară de muncă, a altor tipuri de concedii; a participării la acţiunile 

dispuse de conducere (cursuri, instructaje, etc.), participarea în comisiile de concurs şi de 

soluţionare a contestaţiilor; întocmirea/actualizarea procedurilor specifice. 

 
 

4.4. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE, PROTOCOL ŞI 

ADMINISTRATIV 

 

În domeniul achiziţiilor publice obiectivul principal al activităţii ANFP pentru anul 2016 a 

fost realizarea achiziţiilor stabilite prin Strategia anuală de achiziții publice pe anul 2016 a 

Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și Programul anual al achiziţiilor publice. 

Obiectivele activităţii de achiziţie publică constau în a utiliza fondurile publice în condiţii 

de transparenţă şi eficienţă maximă, astfel încât achiziţiile să fie făcute la cel mai redus preţ 

posibil, comparativ cu cerinţele privind funcţionalitatea, calitatea şi termenul de realizare. 

Pe parcursul întregului proces al achiziţiilor publice, s-a avut în vedere respectarea 

următoarelor principii: nediscriminare, tratament egal, recunoaştere reciprocă, transparenţa, 

proporţionalitatea, eficienţa utilizării fondurilor publice şi asumarea răspunderii. 

Pentru atingerea acestor obiective la nivelul ANFP au fost realizate următoarele activităţi:  

 realizarea Strategiei anuale de achiziții publice pe anul 2016 în conformitate cu legislaţia 

în vigoare şi modificarea şi adaptarea acesteia la necesităţile obiective ale ANFP, cu 

respectarea prevederilor legislative şi încadrarea în bugetul alocat. La realizarea acesteia s-

a avut în vedere identificarea, evaluarea şi prioritizarea nevoilor cu atenţie, implicând toţi 

actorii interesaţi din cadrul autorităţii contractante şi ţinând cont de bugetul alocat. 
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 realizarea tuturor activităţilor/etapelor din cadrul procedurilor de atribuire a contractelor 

stabilite prin Programul anual al achiziţiilor publice, adaptarea permanentă conform 

modificărilor legislative apărute şi a notificărilor ANAP. 

 adaptarea și modificarea procedurilor operaționale conform modificărilor legislative din 

domeniu intervenite în timpul anului. 

 În perioada 01.01-31.12.2016, valoarea totală a achizițiilor publice realizate din 

bugetul de stat și din fonduri externe nerambursabile a fost de 1.548.868,7 lei fără TVA din 

care 1.429.690 lei fără TVA, achiziţii realizate prin mijloace electronice.  

 Pentru asigurarea funcţionalităţii tehnice şi administrative a ANFP, prin achiziţie directă au 

fost încheiate contracte de furnizare/prestări servicii /lucrări printre care amintim: servicii de 

asistenţă tehnică informatică de contabilitate; actualizare program informatic legislativ Lege 5; 

servicii de semnătură digitală; servicii de curăţenie; servicii de pază pentru sediul din str. EFORIE 

nr. 5, sector 5; furnizare bonuri valorice de carburant auto; servicii de întretinere si reparații a 

perifericelor informatice și a fotocopiatoarelor; abonament ”autentic-monitor” flexibil în rețea de 

5; servicii de telefonie fixă și mobilă; servicii de consultanță și asistență PSI; servicii externe de 

prevenire și protecție pe linia securității și sănătății în muncă; servicii de televiziune prin cablu; 

servicii de întreținere, reparații și supraveghere RSVTI pentru ascensoare; servicii de întreținere și 

reparații (mentenanță) pentru sistemele de control acces, supraveghere video, detecție la incendiu; 

servicii de medicina muncii; furnizare de servere de rețea și de stocare; servicii tipografice și 

conexe pentru realizarea certificatelor de absolvire a programelor de formare realizate de Agenție; 

servicii de mentenanță imobil. 

 Au fost achiziționate direct o serie de servicii și lucrări pentru dezafectarea instalațiilor de 

stingere cu gaz inergen, dezafectare instalații de climatizare - camera 603, revizii ale 

generatoarelor de backup Sibiu și înlocuirea bateriilor grupului electrogen de la sediul Agenției, 

verificare continuități la instalația electrică - PRAM din sediul ANFP, furnizarea sistemelor de 

arhivare și amenajarea spațiului de arhivă din str. Mendeleev nr.36-38, etaj 7. De asemenea, au 

fost achiziționate o serie de echipamente (scanere, imprimante etc.) necesare în desfășurarea 

activității curente a Agenției. 

S-au achiziționat servicii pentru reevaluarea mijloace fixe care se trec în categoria 

mijloacelor de inventar, servicii de consultanță privind întomirea notei de fundamentare privind 

necesitatea și oportunitatea consolidării sediului din str.Eforie sector 5, București și au fost 

realizate demersurile pentru obținerea Certificatului de urbanism pentru realizarea reparației 

generale, consolidării și modernizării sediului din str. Eforie nr.5. 

În urma aprobării participării Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici la "Programul de 

stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pe anul 2016" s-a procedat la demararea procedurilor 

specifice pentru achiziționarea a 4 autoturisme necesare în desfășurarea activității, fiind realizate 

în acest sens: 

- procedura de atribuire – procedura simplificată online, cu anunțul de participare nr. 

394104/18.10.2016, anulată conform art. 212 alin (1) lit a) din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice, pentru că nu a fost depusă nicio ofertă. 

- procedura de atribuire – procedura simplificată online, cu anunțul de participare nr. 

395946/11.11.2016, anulată în temeiul art.212 alin (1) lit a) din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice, pentru că nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă dintre cele două oferte 

depuse. 

Având în vedere anularea celor două proceduri realizate și pentru a putea beneficia, măcar 

parțial, de finanțarea acordată prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2016, 

au fost achiziționate, prin achiziție directă online, două autoturisme noi, respectiv, un autoturism 

de tip berlină și un autoturism tip MCV, în schimbul predării spre casare a autovehiculelor uzate.  

 

În vederea adaptării continue la nevoile de dezvoltare și performanță a activității ANFP și 

pentru realizarea obiectivelor generale și specifice ale ANFP au fost achiziționate produse/servicii 

sau lucrări, astfel:  
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o Servicii tipografice și conexe pentru realizarea materialelor de lucru pentru pentru 

participanții la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice 

corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici; 

o Servicii pentru evenimente – realizarea conferinței de deschidere respectiv de închidere și 

organizarea modulelor de formare pentru participanții la Programul de formare specializată 

pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari 

publici. 

 

Pentru organizarea diferitelor evenimente realizate de ANFP, printre care: Seminarul 

Regional „ Carieră și Etică în funcția Publică”, Reuniunea de lucru pentru prezentarea bilanțului 

de activitate pe anul 2016 privind activitatea de formare etc., au fost achiziționate servicii pentru 

evenimente, respectiv închirierea locațiilor, închiriere de echipamente pentru traducere, servicii de 

catering, etc. 

Pentru toate achiziţiile directe cu o valoare mai mare decât echivalentul a 5000 EURO, au 

fost realizate notificările pe site-ul www.e-licitaţie.ro, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare.  

Privitor la FONDURILE EXTERNE NERAMBURSABILE au fost realizate următoarele 

proceduri de achiziţie: 

 

 1) În cadrul proiectului „Legislaţie, economie, concurenţă şi administraţie – Dezvoltarea 

unei abordări interdisciplinare în lupta împotriva criminalităţii în achiziţiile publice” (LECA), 

finanțat de Comisia Europeană - Prevenirea şi combaterea criminalităţii (ISEC) 2013 – 

Criminalitatea Financiară şi economică (FINEC), conform contractului de finanțare a 

proiectului - HOME/2013/ISEC/AG/FINEC/4000005248 au fost realizate următoarele 

proceduri de achiziţii: 

o Achiziţie directă online– echipamente periferice necesare implementării activităţilor 

proiectului. 

o Achiziție directă – servicii organizare seminarii; 

o Achiziție directă online– servicii de interpretariat; 

o Achiziție directă online - servicii pentru evenimente – organizarea conferinței de 

închidere; 

o Achiziție directă online - Servicii tipografice și conexe pentru tipărirea Ghidului pentru 

practicienii în domeniul achizițiilor publice. 

 

 2) În cadrul implementării Programului de bune practici în administrația publică locală 

în cadrul Competiției celor mai bune practici din administrația publică din România, ediția 

2016, în conformitate cu Acordul de finanțare cu Consiliul Europei, înregistrat la ANFP cu nr. 

40717/02.08.2016 au fost realizate următoarele proceduri de achiziţii: 

o Achiziţie directă online - servicii tipografice si conexe pentru realizarea materialelor 

promotionale; 

o Achiziţie directă online – servicii pentru evenimente (inchiriere echipamente, catering, 

servicii de interpretariat etc.) – organizarea Conferinței internaţionale" Inovaţie şi calitate 

în sectorul public”; 

o Achiziţie directă online – servicii de cazare la hotel; 

o Achiziţie directă online de consumabile necesare activităților din cadrul proiectului. 

 

 3) În cadrul proiectului „Instruire în ceea ce privește aplicarea legislației în domeniul 

ajutorului de stat pentru beneficiarii FESI la nivel local” Cod 1.1.005 " au fost realizate 

următoarele proceduri de achiziţii: 

o Achiziţie directă online - servicii de promovare – publicare anunț privind activitățile 

proiectului; 

o Achiziţie directă online - servicii tipografice și conexe pentru realizarea materialelor 

promoționale; 

http://www.e-licitaţie.ro/
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o Achiziţie directă online - servicii pentru evenimente-organizare conferința de deschidere 

și conferința de închidere; 

o Procedura simplificată online cu anunțul de participare nr. 394109/18.10.2016 - pentru 

servicii de organizare programe de formare. 

 

 

4.5. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL AUDITULUI PUBLIC INTERN 

 

 Activitatea de audit public intern a ANFP în anul 2016 s-a desfăşurat în baza planului de 

audit al ANFP nr.59338/26.11.2015, actualizat cu Planul de audit nr.30351/01.06.2016, aprobat 

de Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi având ca fundamentare analiza 

riscurilor, conform referatului de justificare. 

 La selectarea misiunilor de audit cuprinse în Planul multianual de audit public intern 

pentru perioada 2017 – 2019 şi Planul de audit public intern pentru anul 2017, au fost avute în 

vedere activităţile auditabile identificate la nivelul ANFP; principiul prudenţial, conform căruia 

orice activitate sau operaţiune trebuie auditată cel puţin o dată la 3 ani; analiza de risc efectuată 

asupra activităţilor potenţial a fi auditate; respectarea termenelor stabilite de normele 

metodologice privind exercitarea auditului public intern în MDRAPFE. Planul multianual şi cel 

anual de audit public intern au fost elaborate ţinând cont de inventarul activităţilor auditabile din 

cadrul ANFP. 

 

 Misiunile de audit cuprinse în plan au avut ca scop auditarea activităţilor din următoarele 

domenii: 

 

- domeniul achiziţiilor publice: (1) Misiunea de audit public intern privind “Verificarea modului 

de organizare și desfãșurare a procesului de inventariere”. 

- activitatea privind domeniul resurselor umane: (1) Misiunea de audit public intern privind 

„Analizarea cererilor de concediu de odihnã, a cererilor de recuperare întocmite de salariați în 

anul 2015” 

- activitatea privind domeniul funcţiilor specifice entităţii: (1) Misiunea de audit public intern 

privind privind “Respectarea prevederilor legale privind analizarea documentației înaintată de 

autoritățile și instituțiile publice din administrația publică în vederea aplicării procedurilor 

administrative necesare și propunerea soluției în funcție de documentația înaintată (concursuri, 

examene, testãri profesionale, stabilire funcții publice, redistribuire, mobilitate, etc.)”. 

 

 (3) Misiunea de audit public intern privind privind „Modul de organizare și desfãșurare a 

evenimentelor publice care implicã participarea Agenției, a seminariilor tematice, în colaborare 

cu alte structuri funcționale ale acesteia” 

 

 Ad – hoc, respectiv în afara planului de audit, ai fost efectate următoarele misiuni: 

 

(1) Misiunea de audit public intern cu caracter excepțional ad-hoc privind activitatea de transport 

auto la nivelul Agenției și al Centrelor regionale - misiune ad – hoc în afara planului de audit. 

(2) Misiunea de audit public intern cu caracter excepțional ad-hoc privind “Analizarea situației 

prezentate în petiția nr. 40470/01.08.2016” - misiune ad – hoc în afara planului de audit. 

(3) Misiunea de audit public intern cu caracter excepţional ad-hoc privind activitatea Direcției 

Coordonare Centre Regionale, Evaluare și Perfecționare Profesională cu respectarea 

prevederilor legale din Regulamentul de Organizare și Funcționare, aprobat prin Ordinul 

Preşedintelui ANFP nr.4135/20.12.2013, cu modificãrile și completãrile ulterioare în perioada 

12.02.2016-22.02.2016 - misiune ad – hoc în afara planului de audit. 
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Din cele 5 misiuni prevăzute în planul anual de audit public intern pentru anul 2016, au 

fost finalizate doar 4 misiuni de audit de sistem, ceea ce corespunde unui grad de îndeplinire a 

planului de audit pe anul 2016 de 75%. Realizarea planului de audit într-o proporţie de numai 75% 

a fost determinată de necesitatea finalizării misiunilor cu caracter excepţional ad – hoc care au 

intervenit pe parcursul anului. În anul 2016, au fost realizate 3 misiuni ad-hoc.  

În luna noiembrie 2016 a fost aprobat Planul anual de audit intern al ANFP pe anul 

2017 (nr.48.257/2016). 

Pentru asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii activităţii de audit public intern, pentru perioada 

în care compartimentul a fost funcţional, s-a procedat la: prioritizarea misiunilor de audit în 

funcţie de nivelul de risc al activităţilor auditabile; găsirea soluţiilor optime de natură să contribuie 

la eficientizarea activităţii; observarea atentă a sistemului managerial general la nivelul instituţiei 

cu preîntâmpinarea posibilelor disfuncţionalităţi bazate pe analiza riscurilor. 
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5. Concluzii privind activitatea ANFP în anul 2016 

 

Prezentul raport reflectă activitatea ANFP în anul 2016, principalele rezultate putând fi 

sintetizate, astfel: 

 

 În ceea ce priveşte reglementarea funcţiei publice, s-a constatat accentul pus pe elaborarea 

cadrului strategic și normativ aferent domeniului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici. Au 

fost elaborate, în colaborare cu MDRAPFE şi SGG proiectul Strategiei privind dezvoltarea 

funcţiei publice 2016 – 2020 şi proiectul Strategiei privind formarea profesională 2016 – 2020, 

documente de politici publice care au fost aprobate, ulterior, prin Hotărâri de Guvern. 

 Referitor la gestiunea funcţiei publice şi a funcţionarilor publici, poate fi menţionată ca activitate 

de impact operaţionalizarea sistemului de semnătură electronică, ceea ce reprezintă premisă pentru 

eficientizarea comunicării interinstituţionale dintre ANFP şi autorităţile şi instituţiile publice, fiind 

totodată şi un element concret al debirocratizării funcţiei publice. A continuat procesul de 

actualizare a sistemului informatic integrat iar autorităţile şi instituţiile publice au primit acces, în 

vederea vizualizării propriului sistem, pe portalul de management al funcţiei publice şi al 

funcţionarilor publici. 

 În ceea ce priveşte activitatea de gestionare a proiectelor cu finanţare externă, s-a constatat că în 

anul 2016, numărul proiectelor în implementare s-a diminuat din cauza lipsei apelurilor de 

finanțare a proiectelor din anul precedent, care a împiedicat depunerea de noi proiecte, rămânând 

pentru finanțare doar proiectele începute în 2014 sau 2015. Totodată, se poate observa o creştere 

a ratei de depunere de noi proiecte spre finanțare datorată activităţii de identificare a unor noi 

oportunităţi/ linii de finanţare. 

 Activitatea de monitorizare a aplicării legislaţiei în domeniul funcţiei publice şi al 

funcţionarilor publici s-a realizat din două perspective: cea a monitorizării generale a respectării 

legislaţiei specifice în domeniul funcţiei publice şi cea a monitorizării speciale, reflectată în 

activitatea de analiză, monitorizare şi evaluare a respectării normelor de conduită în funcţia 

publică. 

 În ceea ce priveşte activitatea ANFP în domeniul relaţiilor internaţionale, pe lângă activitatea în 

cadrul Parteneriatului Estic, în SDC CGA şi în grupurile de lucru sau în cadrul EUPAN, ANFP a 

intensificat colaborarea cu OIF, EPSO, ERT, EIPA. Colaborarea cu Ministerul Afacerilor Externe 

s-a diversificat în anul 2016, incluzând pe lângă Programul Naţional de Reformă și alte domenii, 

cum ar fi Asistența Oficială pentru Dezvoltare, Strategia Dunării sau Președinția Română a 

Consiliului UE. În 2016, numărul evenimentelor internaţionale la care experții ANFP au luat parte 

a crescut faţă de anul precedent, datorită intensificării cooperării internaționale. 

 Referitor la activitatea de control realizată de către ANFP în anul 2016 este de menţionat că s-a 

desfăşurat o activitate comparabilă cu anul anterior, numărul de măsuri, acţiuni corective, 

îndrumări metodologice şi recomandări stabilite prin rapoartele de control fiind de aproximativ 

300 din care aproximativ 30 au fost puse în aplicare imediat, celelalte urmând a fi implementate 

pe parcursul procesului de monitorizare.  

 Sub aspectul activităţii de formare şi perfecţionare profesională a funcţionarilor publici, în anul 

2016, a continuat activitatea de reglementare, organizare şi derulare a Programului de formare 

specializată în vederea ocupării unei funcţii publice din categoria înalţilor funcţionari publici 

precum şi activitatea de asigurare a perfecţionării profesionale a funcţionarilor publici, pe baza 

grilei de programe, afişată pe site-ul ANFP. 

 Privitor la activitatea de apărare a drepturilor şi intereselor legitime ale ANFP în faţa instanţelor 

judecătoreşti de toate gradele, a organelor de urmărire penală, precum şi în faţa tuturor 

autorităţilor şi organelor administrative cu atribuţii jurisdicţionale, în anul 2016, s-a constatat o 

creştere a ponderii dosarelor ce vizează inclusiv plata daunelor morale şi materiale, cerute în sume 

considerabile de către reclamanţi. 
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6. Perspective ale activităţii ANFP în anul 2017 

 

În anul 2017, ANFP şi-a propus realizarea următoarelor activităţi: 

 

 Definitivarea şi aprobarea cadrului normativ şi instituţional în domeniul funcţiei publice şi al 

formării profesionale, din perspectiva Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2015 – 

2020, Strategiei privind dezvoltarea funcţiei publice 2016 – 2020 şi a Strategiei privind formarea 

profesională în administraţia publică 2016 - 2020; 

 Asigurarea funcţionalităţii ANFP, din perspectiva noului rol şi a mandatului extins, privitor la 

gestionarea personalului din administraţia publică, în contextul estimării adoptării proiectului 

Strategiei privind dezvoltarea funcţiei publice 2016 – 2020 precum şi a proiectului Strategiei 

privind formarea profesională în administraţia publică 2016 - 2020; 

 Continuarea implementării sistemului de arhivare electronică e-ANFP; 
 Actualizarea sistemului integrat de evidenţă a funcţiilor şi funcţionarilor publici în concordanţă 

cu desfăşurarea activităţii de avizare şi monitorizare în ceea ce priveşte funcţia publică precum şi 

continuarea gestionării concursurilor organizate de către ANFP prin intermediul acestui sistem 

actualizat. 

 Continuarea implementării proiectelor cu finanţare externă, a identificării precum şi 

întreprinderea măsurilor necesare în vederea creşterii gradului de absorbţie şi a consolidării 

capacităţii de gestionare a fondurilor externe necesare modernizării managementului funcţiei 

publice precum şi a îmbunătăţirii calităţii serviciilor publice furnizate de administraţia publică. 

 Consolidarea relaţiilor internaţionale în domeniul managementului funcţiei publice şi al 

perfecţionării profesionale prin participarea în cadrul grupurilor de lucru din Reţeaua Europeană 

de Administraţie Publică, coordonată de Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, din 

Parteneriatul Estic, coordonat de Comisia Europeană – Serviciul de Acţiune Externă, precum şi în 

cadrul Comitetului European de Dialog Social pentru Administraţia Publică Centrală. 

 Îmbunătăţirea capacităţii de monitorizare şi coordonare a implementării normelor de conduită a 

funcţionarilor publici la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice şi monitorizarea aplicării 

dispoziţiilor legale în vigoare în materia funcţiei publice şi a funcţionarilor publici. 

 Optimizarea activităţii de control prin implementarea dispoziţiilor legale existente cu referire la 

sistemul de aplicare a amenzilor. 

 Realizarea activităţilor de planificare şi coordonare a activităţii de perfecţionare profesională a 

funcţionarilor publici şi continuarea implementării programului de formare specializată în 

vederea ocupării unei funcţii publice din categoria înalţilor funcţionari publici, în concordanţă cu 

actele normative în vigoare; 

 Dezvoltarea de aplicaţii software inovatoare care să sprijine activitatea ANFP şi gestionarea 

aplicaţiilor existente. 

 Îmbunătăţirea modului de operare şi cunoaştere a sistemului de management al documentelor. 

 Optimizarea activităţii de management în cadrul ANFP, prin utilizarea instrumentelor 

manageriale adecvate şi a întăririi controlului intern/managerial. 

 


