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Numãrul 2 al revistei Eu-Ro Funcþionar, de 
altfel un mijloc modern de þinut pasul cu 
vremurile,  îmi oferã ocazia de a vã adresa câteva 
cuvinte. Aºadar, profitând de apropierea pe care 
acest canal de comunicare a creat-o între Agenþie 
ºi dumneavoastrã, doresc sã reafirm rolul ºi 
importanþa instituþiei pe care o reprezint. 

Prin tot ceea ce facem ne propunem sã 
creºtem performanþa serviciului public  ºi  în 
egalã mãsurã a oamenilor care îl alcãtuiesc, 
aducând în prim-plan rezultatele remarcabile ale 
acestora. 

Vã suntem alãturi în toate proiectele 
profesionale, ne manifestãm deschiderea faþã de toate iniþiativele care pot genera succes ºi vã sprijinim 
în toate demersurile de promovare a acestora. 

Vã invitãm doar sã rãspundeþi implicãrii noastre, prin implicare!  

Vã doresc sã aveþi spor în tot ceea ce faceþi  ºi sã aveþi cât mai des posibilitatea sã fiþi mândri de 
rezultatele  profesionale  ºi,  îndeosebi,  de  calitatea  de  funcþionar public !

Cuvânt înainte
Dragi colegi,

Carmen DRÃGAN
Secretar General

Agenþia Naþionalã a Funcþionarilor Publici





Editorial 2

Vã aºteptãm alãturi de noi în numãrul 3 al revistei!

Florina Dragoº, funcþionar public

Ave?i în fa?ã un nou numãr al revistei Eu-Ro Func?ionar, un 
demers fãcut din suflet, cu ºi pentru func?ionarii publici. Nu vã 
ascund faptul cã drumul “de la idee la proiect” este, cu fiecare 
numãr, la fel de dificil – o muncã grea, nu neapãrat prin prisma 
efortului depus  pentru editare ºi tehnoredactare, cât mai ales prin 
acela depus  în a colecta materiale ºi a respecta termene. 

ªtiam de la început cã nu va fi uºor, cã va trebui sã depãºim 
bariere ºi sã luptãm cu prejudecã?ile ºi cu lipsa de implicare a unor 
oameni cu o activitate deja supradimensionatã. Dar nu ne-am dat 
bãtu?i, mergem înainte cu pasiune ºi cu credin?a cã “sfânta” 
consecven?ã face minuni …

Aºadar, vã propun sã rãsfoi?i numãrul 2  al revistei, cu materiale 
interesante ºi utile care, puse cap la cap, aruncã o altfel de luminã 

asupra oamenilor din funcþia publicã. 

ªi pentru cã tot ne aflãm în perioada în care toatã lumea îºi face bilan?ul, o sã regãsi?i în 
paginile revistei informa?ii despre un an de muncã la ANFP, despre proiecte vechi cu care ne 
mândrim – Conferin?a interna?ionalã inova?ie ºi calitate în sectorul public, ajunsã la a VI-a edi?ie, 
despre proiecte noi care ne motiveazã – realizãri prin intermediul fondurilor cu finan?are 
externã, dar o sã lua?i contact ºi cu alte informa?ii care vã pot fi ghid în activitatea de zi cu zi sau 
vã pot readuce în memorie valoarea propriei munci.

Optimismul a fost mereu o constantã în via?a mea, aºa cã, firesc, aleg sã vã spun cã a mai 
venit un an, nu cã a mai trecut unul! 

Vã doresc un 2014 în care sã vi se întâmple doar lucruri frumoase ºi mai ales, sã aveþi 
puterea de a le spune ºi altora!

                                                                                              

Bine v-am regãsit! 



Legislaţ ie

În general, când vorbim despre eticã ºi conduitã în exercitarea funcþiilor, vorbim despre limite acceptate ºi  
comportamente considerate corespunzãtoare. De cãtre conducere, de cãtre colegi, de cãtre persoanele cu care 
interacþioneazã funcþionarul ºi, în general, de cãtre oricine aduce în discuþie subiectul. Altfel spus, când vorbim 
despre eticã ºi conduitã în exercitarea funcþiilor vorbim despre echivalentul celor 7 ani de-acasã la serviciu.

În primul rând, poate ar fi bine de clarificat un lucru – când vorbim despre funcþionari publici nu vorbim 
despre orice persoanã care-ºi desfãºoarã activitatea la orice ghiºeu. ªi nu vorbim nici despre oameni politici, 
despre magistraþi, sau despre personalitãþile menþionate de presã în ultimul timp. Vorbim despre acele 
persoane care îºi desfãºoarã activitatea în autoritãþi ºi instituþii publice ºi cu care, de cele mai multe ori, 
cetãþenul nici nu interacþioneazã direct. Vorbim despre persoanele care au sarcina de a fundamenta tehnic 

Despre funcþionari publici, eticã ºi conduitã

sau 
ce facem atunci când regula nu este respectatã ?

Diana Lupescu, manager public ANFP
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deciziile guvernanþilor ºi care au sarcina asigurãrii aplicãrii acestora în aºa fel încât rezultatele sã fie cele dorite.
 Aceste persoane au, în exercitarea funcþiilor lor, obligaþia de a acþiona într-un mod profesionist, imparþial, 

cinstit, corect, integru ºi transparent. Pentru aceste persoane existã definite prin lege reguli referitoare la 
asigurarea unui serviciu public de calitate, la loialitatea faþã de Constituþie, lege ºi angajator, la asigurarea 
menþinerii prestigiului corpului profesional din care fac parte. Tot pentru aceste persoane existã definite, prin 
aceeaºi lege, limitãri în exercitarea unor drepturi – nu pot desfãºura activitãþi ce ar putea fi intepretate ca 
reprezentând sprijin acordat unui partid ori unui candidat politic, sau nu pot desfãºura activitãþi ce ar putea fi 
interpretate ca utilizare a numelui sau imaginii proprii în acþiuni publicitare pentru promovarea de activitãþi 
comerciale ori în scopuri electorale. 

De asemenea, deºi în cele mai multe situaþii ipotezele prevãzute de lege sunt general valabile ºi general 
acceptate ca normale, existã dispoziþii exprese privind interdicþia privind acceptarea cadourilor, serviciilor ºi 
avantajelor, ori cea a folosirii prerogativelor de putere publicã în scopuri ºi interese particulare sau de naturã a 
intra în contradicþie cu interesul public. Toate acestea, ºi nu numai, sunt cuprinse în legea pe care orice 
funcþionar public o cunoaºte sub numele de Cod de conduitã a funcþionarilor publici – Legea nr. 7/2004. 
Pentru persoanele interesate, tot acolo se regãsesc ºi obligaþiile autoritãþilor ºi instituþiilor publice în ceea ce 
priveºte asigurarea aplicãrii corespunzãtoare a normelor de conduitã, responsabilitãþile cu privire la aplicarea, 
monitorizarea, evaluarea ºi actualizarea Codului de conduitã, precum ºi unele mecanisme destinate facilitãrii 
înþelegerii ºi respectãrii prevederilor legale de cãtre funcþionari – informarea ºi consilierea.

Iar pentru cã de cele mai multe ori, atunci cînd se vorbeºte despre conduitã, apare invariabil ºi 
întrebarea  poate ar fi bine de menþionat ce spune 
legea ºi din acest punct de vedere. 

O altã întrebare legitimã care apare atunci când se vorbeºte despre conduitã este ºi 
. 

 “ce facem atunci când regula nu este respectatã?”,

“ce facem 
atunci când nu suntem siguri cã regula este respectatã?”

În primul rând, legea spune cã nerespectarea ale persoanei vinovate cu 5-20% pe o perioadã de 
normelor de conduitã constituie abatere pânã la 3 luni, la afectarea dreptului la promovare pe 
disciplinarã ºi se sancþioneazã. o perioadã de la 1 la 3 ani, la retrogradarea în funcþia 

publicã pe o perioadã de pânã la un an ºi, mai rar ºi Sancþiunea depinde de cauzele ºi gravitatea 
doar în situaþii considerate foarte grave, la nerespectãrii regulilor, de împrejurãrile în care fapta 
destituirea din funcþia publicã. Cercetarea faptelor ºi a fost sãvârºitã, de gradul de vinovãþie ºi consecinþe, 
împrejurãrilor, precum ºi propunerea de sancþiuni de comportarea generalã a funcþionarului în timpul 
se face nu de cãtre conducerea instituþiilor, aºa cum ser viciului ,  precum ºi  de existenþa unor 
în mod greºit este perceput de un numãr foarte antecedente, însã ea poate merge de la o simplã 
mare de persoane, ci de o comisie special mustrare scrisã (similarã cumva avertismentului 
constituitã.primit de ºoferi), la diminuarea drepturilor salariale 

Din fericire, ºi aici legea oferã rãspuns, chiar luãrii unei decizii cu privire la acþiunea sau 
dacã unora li se pare incomplet sau nesatisfãcãtor. inacþiunea în anumite situaþii ce þin de eticã, de 
Dacã eºti cetãþean ºi-þi pui aceastã întrebare, o poþi reguli ºi de obligaþii privind conduita în exercitarea 
adresa în scris ºi instituþia este obligatã sã-þi de funcþii publice. ªi spun “suportul necesar” pentru 
rãspundã. Dacã eºti funcþionar public, ai la cã decizia, în ultimã instanþa, aparþine tot 
dispoziþie mai multe modalitãþi de a te lãmuri, însã funcþionarului, aºa cum ºi rãspunderea pentru 
cea mai indicatã este solicitarea de consiliere din alegerile sale îi aparþine în întregime, alãturi de 

consecinþe. Iar dacã eºti consilier de eticã ºi ai nevoie partea aºa-numitului consilier de eticã. 
de suport, te poþi adresa Agenþiei Naþionale a Cel puþin în teorie, fiecare autoritate ºi instituþie 
Funcþionarilor Publici, în calitate de instituþie publicã are desemnat un funcþionar responsabil cu 
coordonatoare a domeniului, ca parte integrantã consilierea pe probleme ce þin de aplicarea Codului 
din managementul funcþiei publice ºi  al de conduitã. Persoana respectivã este nu doar 
funcþionarilor publici.obligatã, ci ºi instruitã sã ofere suportul necesar 
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Fonduri externe

Un nou proiect ANFP 
Alina Sandu, expert ANFP

Agenþia Naþionalã a Funcþionarilor 
Publici (ANFP) deruleazã în perioada ianuarie 
2 0 1 3  –  d e c e m b r i e  2 0 1 4  p r o i e c t u l  
„Îmbunãtãþirea dialogului social pentru 
funcþionarii publici”.

Proiectul, implementat de cãtre Agenþia 
Naþionalã a Funcþionarilor Publici în 
parteneriat cu Asociaþia Autoritãþilor Locale ºi 
Regionale din Norvegia (KS) ºi Asociaþia 
Municipiilor din România (AMR), este finanþat 
printr-un grant acordat de cãtre Guvernul 
Norvegiei prin intermediul Granturilor 
Norvegiene 2009-2014, în cadrul Programului 
Muncã Decentã ºi Dialog Tripartit, având o 
valoare de 351.778 Euro, din care 301.948 Euro 
grant ºi 49.830 Euro co-finanþare (asiguratã de 
cãtre ANFP, KS ºi AMR).

O b i e c t i v u l  p r o i e c t u l u i  v i z e a z ã  
îmbunãtãþirea structurilor ºi practicilor 
specifice dialogului social pentru funcþionarii 
publici, respectiv întãrirea rolului comisiilor 
paritare din cadrul autoritãþilor ºi instituþiilor 
publice. Activitãþile proiectului sunt 
implementate în parteneriat cu 15 instituþii ºi 
autoritãþi publice pilot din municipiul 
Bucureºti ºi din judeþele Braºov, Galaþi, Iaºi, 
Timiºoara, precum ºi cu asociaþia APDD – 
Agenda 21.

Grupul þintã este reprezentat de 
membrii comisiilor paritare ºi alþi funcþionari publici din cadrul instituþiilor prefectului, consiliilor judeþene, 
primãriilor municipiilor reºedinþã de judeþ.

ANFP, ca ºi promotor de proiect, asigurã executarea contractului de finanþare, managementul de proiect, 
gestionarea bugetului ºi rãspunde de bunul mers al implementãrii, de monitorizare ºi raportare.

Menþionãm cã în data de 1 noiembrie 2013 a avut loc conferinþa de lansare a proiectului, eveniment ce s-a 
bucurat de prezenþa ES Tove Bruvik Westberg, ambasadorul Regatului Norvegiei la Bucureºti ºi a reunit 
partenerii din cadrul proiectului, reprezentanþi ai finanþatorului, reprezentanþi ai administraþiei publice 
centrale ºi locale, ai partenerilor sociali, ai organizaþiilor neguvernamentale ºi ai mass-media. 

Este o premierã pentru ANFP derularea de proiecte cu finanþare din fonduri norvegiene ºi se prefigureazã 
cã acest prim demers se va constitui într-un punct de plecare pentru iniþiative ulterioare. De asemenea, prin 
implementarea acestui proiect, ANFP îºi reafirmã rolul de partener de încredere în sprijinul dialogului social, în 
beneficiul factorilor implicaþi în derularea activitãþii în sectorul public.
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Fonduri externe

Analiza ºi promovarea performanþei
în administraþia publicã Corina Chitea

consilier ANFP

Ghidul Angajatorului în func?ia publicã abordeazã unele dintre cele mai importante 
teme ale managementului resurselor umane (recrutarea, evaluarea, formarea etc) din 
perspectiva Angajatorilor din administra?ia publicã româneascã, descriind principiile ºi regulile 
generale de planificare ºi desfãºurare a diverse procese de resurse umane, susþinute fiind ºi de 
prezentarea unor exemple practice. Scopul acestui Ghid este de a aduce în aten?ia angajatorilor 
din administra?ia publicã româneascã indicatorii generali care definesc rela?ia lor cu angaja?ii – 
funcþionari publici, fundamentul unei bune practici de resurse umane care genereazã beneficii 
ambelor pãr?i ale raportului de muncã.

Ghidul func?ionarilor publici nou intra?i în sistemul administra?iei publice 
abordeazã unele dintre cele mai importante teme ale managementului resurselor umane (integrarea la locul de muncã, 
evaluarea, formarea, promovarea etc) din perspectiva angajatului care debuteazã în func?ia publicã, descriind principiile 
ºi bunele practici de gestiune a carierei care sã îl ajute în adaptarea ºi dezvoltarea personalã la noul loc de muncã. Ghidul 
con?ine exemple practice care sã îl îndrume pe noul angajat în valorificarea oportunitã?ilor oferite sau care pot fi puse la 
dispozi?ie de sistemul de gestiune a func?ionarilor publici din administra?ia publicã. Ghidul este relevant atât pentru 
func?ionarii publici aflaþi la primul loc de muncã cât ºi pentru func?ionarii publici care au deja vechime profesionalã. De 
asemenea, Ghidul poate fi util nu doar funcþionarilor publici, dar ºi angajaþilor contractuali din cadrul administraþiei 
publice prin specificul general al tematicii.

Astfel, în data de 6 decembrie 2013 a avut loc evenimentul de promovare ºi diseminare a celor trei materiale 
rezultate în urma derulãrii acestei componente în loca?ia Hotel Hilton, Bucureºti. Evenimentul a fost organizat în 
colaborare cu compania de consultan?ã ºi audit SC Deloitte România, în calitate de Consultant în cadrul proiectului mai 
sus amintit. La eveniment au participat reprezentanþi ai departamentelor de resurse umane de la nivelul administraþiei 
locale ºi centrale.

genþia Naþionalã a Funcþionarilor Publici integratã ºi unitarã a 3 module de formare în domeniile 
implementeazã în perioada decembrie 2012 – Managementul funcþiei publice, Managementul resurselor A
aprilie 2014 proiectul „Creºterea capacitãþii umane ºi al performanþelor ºi Formare de formatori. De 

administraþiei publice de a gestiona procesele de recrutare, asemenea, în urma finalizãrii uneia dintre cele mai mari 
selecþie ºi evaluare a funcþionarilor publici în contextul componente ale proiectului, au rezultat trei materiale 
creºterii gradului de responsabilizare a administraþiei livrabile în ceea ce priveºte sistemul administra?iei publice 
publice privind gestionarea funcþiei publice” Cod SMIS din România, respectiv „Raportul privind dificultã?ile 
35032. Scopul proiectului este de a specializa 1.500 de administra?iei publice locale în gestiunea proceselor de 
funcþionari publici responsabili în domeniul resurselor resurse umane”, „Ghidul Angajatorului în func?ia publicã” ºi  
umane, la nivel naþional, prin derularea într-o manierã „Ghidul noului func?ionar public”.

Raportul privind dificultãþile administraþiei publice locale este menit sã sprijine Agenþia Naþionalã a 
Funcþionarilor Publici în eforturile sale de a îmbunãtãþi organizarea ºi performanþa specialiºtilor în resurse umane din 
administraþia publicã, precum ºi modul în care se deruleazã procesele specifice gestiunii funcþionarilor publici. Este 
rezultatul unei ample activitã?i de cercetare cantitativã ºi calitativã, concluziile ºi recomandãrile cuprinse în acest 
document întemeindu-se pe opiniile ºi informa?iile strânse de echipa de consultan?i în urma:

1. Distribuirii în mediul online a unui chestionar de evaluare a managementului resurselor umane în 
administra?ia publicã localã în rândul a 1328 de specialiºti în resurse umane din administra?ia publicã localã ºi 
teritorialã (deconcentratã)

2. Derulãrii unor evenimente de tip masã rotundã/ focus grup cu reprezentanþi ai compartimentelor de resurse 
umane din administraþia publicã centralã, localã ºi deconcentratã. 
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Evenimente

Anneroze Bãdoiu, expert ANFP

cele mai bune practici 
ANFP a premiat pentru al VI-lea an consecutiv

din administraþia publicã din România

Agenþia Naþionalã a Funcþionarilor Publici a fost implicatã permanent în promovarea 
performanþei de la nivelul administraþiei publice româneºti. Astfel, în anul 2013 a desfãºurat cea 
de-a VI-a ediþie a „Competiþiei celor mai bune practici în administraþia publicã din România”. Devenitã deja o tradiþie ºi 
aºteptatã cu mare interes în sectorul public, competiþia s-a finalizat cu premierea celor mai bune practici în cadrul 
conferinþei internaþionale „Inovaþie ºi calitate în sectorul public” ºi cu diseminarea la nivel naþional a Ghidului de bune 
practici. 

Scopul acestei competiþii a fost acela de a identifica, evidenþia ºi disemina cele mai eficiente ºi inovative iniþiative 
din administraþia publicã, de a face cunoscute experienþa ºi rezultatele remarcabile ale autoritãþilor ºi instituþiilor publice 
din România. 

Proiectul a constat în formarea unui nucleu de 33 de 
specialiºti la nivelul judeþului Constanþa, instruiþi pe probleme de 
reformã a administraþiei publice ºi integrare europeanã, care 
asigurã accelerarea reformei administrative din judeþ, inclusiv 
identificarea oportunitãþilor de accesare a programelor de 
finanþare pentru autoritãþile publice rurale, prin utilizarea ºi 
dezvoltarea unui canal de comunicare modern, rapid ºi facil - reþea 
intrajudeþeanã tip extranet creatã în cadrul proiectului. Buna 
practicã a constat ºi în crearea capacitãþii necesare realizãrii 
transformãrilor specifice reformãrii administraþiei publice locale 
prin:
- organizarea de training-uri pe tematici selectate pentru 

pregãtirea special izatã a personalului  implicat  în 
implementarea reformei ºi perfecþionarea profesionalã a 

funcþionarilor publici cu atribuþii specifice în domeniul reformei ºi integrãrii europene;
- desfãºurarea unei campanii de promovare a proiectului ºi de informare asupra mecanismelor, procedurilor ºi 

instrumentelor specifice în mediul rural al judeþului, prin diseminarea pe scarã largã a acestor informaþii ºi prin 
încurajarea participãrii funcþionarilor publici, cetãþenilor, societãþii civile ºi mediului de afaceri la realizarea reformei;

- crearea reþelei intrajudeþene de modernizatori, pe structura unei reþele tip extranet (VPN), cu rol de catalizator al 
procesului de reformare a administraþiei publice la nivelul judeþului Constanþa, deservitã de 33 de specialiºti ºi formatã 
din 10 puncte de monitorizare a ritmului implementãrii procedurilor ºi mecanismelor reformei, corespunzãtoare celor 
6 primãrii pilot ale proiectului, 2 servicii publice deconcentrate, Consiliul Judeþean ºi Instituþia Prefectului;

- realizarea unei planificãri strategice de implementare a reformei pentru fiecare din cele 6 primãrii pilot, fixarea misiunii 
unei autoritãþi publice, a managementului resurselor, proiectelor ºi programelor, componente ale ciclului de politici 
publice.

Prezentãm în cele ce urmeazã proiectele câºtigãtoare ale premiului I, 
pe cei trei piloni ai competiþiei:

Proiectul Modernizarea administraþiei publice a Judeþului Constanþa – reþea judeþeanã, implementat de cãtre 
Instituþia Prefectului judeþul Constanþa a obþinut premiul I în cadrul pilonului Administraþia între constrângerile 
sistemice ºi dezvoltarea factorului uman
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Proiectul a vizat adaptarea proceselor de comunicare ale Consiliului 
Judeþean Cluj la realitãþile în continuã  schimbare, la tendinþele care 
influenþeazã în mod substanþial societatea ºi relaþia administraþie publicã - 
cetãþean. În actualul context, extrem de dinamic, autoritãþile nu pot rãmâne într-
un turn de fildeº, fãcând abstracþie de schimbãrile profunde din mediul care le 
înconjoarã. Întrucât raþiunea de a exista a oricãrei instituþii este aceea de a 
satisface nevoile ºi de a rãspunde aºteptãrilor beneficiarilor, acestea trebuie sã 
comunice în mod continuu, pentru a afla care sunt aceste aºteptãri, pentru a 
obþine un feed-back la soluþiile propuse, pentru a mediatiza rezultatele. În tot 
acest proces, a comunica intens, rapid, facil, complet, cu costuri cât mai reduse, 

cu un numãr cât mai mare de destinatari, devine un scop în sine. Ori, în contextul în care o bunã parte a publicului þintã - 
cetãþenii, se îndepãrteazã din ce în ce mai mult de canalele clasice de comunicare, soluþia nu o poate reprezenta decât 
adaptarea permanentã la noile realitãþi din domeniu - utilizarea instrumentelor social media. 

Pentru cã un numãr tot mai mare de cetãþeni aleg drept modalitate principalã de informare, comunicare 
Internetul, facilitãþile acestuia ºi site-urile de socializare, instituþiile nu îºi pot permite luxul de a pierde contactul cu 
aceastã minoritate activã ºi extrem de influentã care foloseºte tot mai puþin canalele clasice de comunicare în relaþia 
bilateralã cetãþean - administraþie publicã: petiþii pe suport de hârtie, audienþe la sediul instituþiei, presã scrisã, publicaþii 
proprii ale instituþiilor publice etc. Din punctul de vedere al Consiliului Judeþean Cluj, soluþia ar reprezenta-o adaptarea, 
respectiv preluarea acestor noi practici ºi modalitãþi de comunicare în spaþiul virtual: Facebook, Twitter, pagina web 
proprie, comunicarea prin intermediul adresei proprii de email, dar ºi asigurarea utilizãrii acestor canale de cãtre toate 
subordonatele sale.

Proiectul a vizat formarea profesionalã a cadrelor didactice din judeþul Braºov în 
domeniul problematicii consumului de droguri, cursul fiind o premierã la nivel naþional la 
acel moment ºi crearea, în acelaºi timp, a unei reþele judeþene de prevenire în acest 
domeniu care sã funcþioneze în unitãþile de învãþãmânt din mediul preuniversitar. 
Activitãþile s-au derulat în perioada septembrie 2010 - mai 2013. Instituþia Prefectului 
judeþul Braºov, prin acest proiect urmãreºte, conform atribuþiilor stabilite prin H.G. 
nr.460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul ºi 
Instituþia prefectului, modul de aplicare în judeþ a programelor ºi strategiilor 
guvernamentale sau ministeriale ºi armonizeazã activitatea serviciilor deconcentrate, în 
acest spirit având ca parteneri în proiect Inspectoratul General al Poliþiei Române - Agenþia Naþionalã Antidrog, 
Inspectoratul ªcolar al Judeþului Braºov ºi Casa Corpului Didactic Braºov. 

Activitãþile proiectului au constat în organizarea ºi acreditarea unui curs de formare gratuitã a cadrelor didactice 
ºi totodatã implementarea de cãtre cursanþi a unor proiecte educative în domeniul luptei antidrog în ºcolile pe care le 
reprezintã. La finalul acestuia, 121 profesori au primit certificate de absolvire ºi 15 credite transferabile, urmând ca în 
urmãtorii trei ani formatorii specializaþi sã creeze în fiecare unitate ºcolarã un grup de elevi ºi ei, la rândul lor, specializaþi 
în problematica consumului de droguri. În acest fel s-a dorit respectarea principiului "învãþare între egali", în condiþiile în 
care elevii din grupurile de lucru vor avea capacitatea de a-ºi instrui colegii în aceastã problematicã.

Acestea au fost trei dintre proiectele câºtigãtoare, exemple demne de urmat ºi de multiplicat ºi la nivelul 
altor instituþii ºi autoritãþi publice. 

Proiectul Comunicare informalã ‚,pentru o acoperire globalã“‚ utilizarea contului de facebook al 
Consiliului Judeþean Cluj, înscris în competiþie de cãtre Consiliul Judeþean Cluj a obþinut premiul I în cadrul pilonului 
Social media – mecanism de facilitare a dialogului cu cetãþenii.

 

Proiectul Împreunã sã schimbãm atitudinea faþã de droguri, derulat de cãtre Instituþia Prefectului judeþul Braºov, a 
obþinut premiul I în cadrul pilonului Parteneriatul – formula de succes a performanþei instituþiilor în beneficiul 
cetãþenilor.
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Funcþionarii publici:Funcþionarii publici:
o contribuþie valoroasã la succesul proiectelor de mediu

ale Asociaþiei Române pentru Reciclare RoRec

Partener al Agenþiei Naþionale a Funcþionarilor Publici

Anti-Kafka
Domnul I. este funcþionar public. E un profesionist care ar face onoare oricãrui angajator, inclusiv din 

mediul privat. Îºi cunoaºte meseria. ªtie legea, e prompt, atent, cautã soluþiile cele mai bune. E dornic sã ajute, 
fãrã re?ineri. Nu se uitã la ceas, aºteptând sã se termine programul de lucru. Domnul I. este desemnat sã ne ajute, 

pe noi, Asocia?ia Românã pentru Reciclare RoRec, sã 
deschidem un nou centru de colectare a deºeurilor de 
echipamente electrice ºi electronice (DEEE) în localitatea 
sa, în virtutea parteneriatului încheiat cu institu?ia publicã 
din care face parte. O atitudine care ne stârneºte admiraþia: 
a citit cu aten?ie documentele trimise de noi, a ascultat 
explica?iile reprezentantului nostru, ne-a furnizat 
formularele necesare ºi ne-a îndrumat cum sã le 
completãm. Ne-a explicat, cu amabilitate ºi rãbdare, cum se 
calculeazã diverse taxe. Ne-a consiliat în întocmirea notelor 

contabile, astfel încât toate elementele adiacente construc?iei sã se regãseascã în documenta?ie. Domnul I. nu 
ne-a ajutat doar sã câºtigãm lupta cu birocra?ia, ne-a oferit un model de abordare pe care ni-l dorim multiplicat.

Performanþã, în parteneriat
Domnul I. existã în realitate. Nu este o fic?iune moralizatoare ºi 

nici un caz singular, ci un exemplu al colaborãrilor noastre de succes cu 
specialiºtii din administra?ie. 

Asocia?ia Românã pentru Reciclare RoRec are o misiune 
importantã, de anvergurã na?ionalã: vrem sã ridicãm cota de colectare 
a  deºeurilor de echipamente electrice ºi electronice (DEEE) în 
România, de la mai pu?in de 1 kg/locuitor/anual la 4 kg/locuitor/anual, 
standardul european. Aceasta înseamnã sã creºtem nivelul de 
informare al popula?iei, sã determinãm schimbarea obiceiurilor ºi sã 
creãm infrastructura necesarã – puncte ºi centre de colectare DEEE.  Ca sã mobilizãm oamenii din metropole 
pânã în cele mai mici localitã?i ale ?ãrii lucrãm îndeaproape cu specialiºti din administra?ia publicã centralã ºi 
localã: din Agen?ia Na?ionalã pentru Protec?ia Mediului ºi filialele sale locale, din Ministerul Educa?iei Na?ionale, 
din Primãrii, Consilii ºi Inspectorate ºcolare din toate jude?ele. Cu ajutorul acestor func?ionari, în ultimii 5 ani, am 
colectat zeci de mii de tone de DEEE în urma a mii de ac?iuni de informare publicã, am deschis deja 26 de centre 
de colectare în toatã ?ara ºi nu ne oprim aici. În plus, am creat, prin programul na?ional de educa?ie de mediu 
Patrula de Reciclare, o echipã activã de peste 20.000 de profesori ºi elevi care promoveazã obiceiul colectãrii 
selective a DEEE, comportamentul responsabil fa?ã de mediu ºi respectul fa?ã de lege în comunitã?ile lor.

Mul?i dintre func?ionarii cu care lucrãm îºi îndeplinesc angajamentele cu profesionalism, ne ajutã în mod 
eficient ºi îºi asumã misiunea onorantã de a se afla în serviciul public. Au în?eles cã gestionarea corectã a 
deºeurilor este o nevoie acutã. Conlucrarea cu noi le oferã ocazia de a-ºi demonstra abilitã?ile ºi satisfac?ia unei 
realizãri palpabile, mai presus de controverse. Sus?inând proiectele noastre de mediu, administra?ia ac?ioneazã 
vizibil ca pilon al comunitã?ii; produce o schimbare beneficã pe termen lung ºi construieºte premisele unei 
societã?i europene. Suntem pe un drum bun, din care, însã, mai avem de parcurs o distan?ã lungã. 

Existã funcþionari competenþi ºi responsabili. Ne trebuie, doar, mai mulþi...

Premianþii naþionali 2013 - Patrula de Reciclare RoRec
ªcoala Gimnazialã Izbiceni, jud. Olt

Ada Lungu
PR Editor
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Instituţ ia Prefectului
Judeţ ul Tulcea

HFLA S
TULCEA FUNCÞIA DE PREFECT ªI SUBPREFECT

Simion Lucian- Eduard, Prefectul judeþului Tulcea

Preºedintele Asociaþiei Prefecþilor ºi Subprefecþilor din România

entru perioada actualã, reforma în administraþia publicã 
trebuie sã rãspundã unei duble cerinþe: armonizarea Plegislaþiei României cu cea a Uniunii Europene ºi 

satisfacerea nevoilor cetãþenilor, exigenþe ce necesitã, cu predilecþie, 
efortul general de îmbunãtãþire a managementului, a capacitãþii 
administrative ºi a modului în care este organizat întregul sector 
public.

 În acest context prefectul devine un actor esenþial al schimbãrii, 
care trebuie sã se angajeze în realizarea reînnoirii ºi a unui stat modern 
ºi deschis parteneriatului.

Pentru realizarea unui sistem modern al managementului sectorului public ºi în vederea accelerãrii 
procesului de reformã, ne întrebãm dacã nu se impune creºterea rolului instituþiei prefectului, modernizarea 
acestui segment al administraþiei publice presupunând îndeplinirea, în condiþii de eficienþã ºi transparenþã, a 
obiectivelor ºi a principalelor prerogative conferite prefectului de Constituþie ºi legea organicã, precum ºi 
îmbunãtãþirea cadrului care sã asigure prefectului instrumentele necesare.

Prin statutul sãu, prefectul se aflã în relaþii de subordonare în raport cu Guvernul, în timp ce prin 
competenþele sale, este deþinãtorul autoritãþii publice în judeþ ºi reprezentantul direct al primului-ministru ºi al 
fiecãruia dintre miniºtri. Faptul cã prefectul este reglementat în secþiunea consacratã administraþiei publice 
locale, alãturi de consiliul local, primar ºi consiliul judeþean, nu trebuie sã inducã ideea cã el reprezintã o 
autoritate a administraþiei publice locale. Raþiunea pentru care legiuitorul a gãsit de cuviinþã sã-l plaseze în 
aceastã parte a legii fundamentale rezidã tocmai din rolul pe care îl îndeplineºte, acela de autoritate care 
vegheazã asupra legalitãþii activitãþii desfãºurate de organele autonome locale, acþionând ca reprezentant al 
Guvernului la nivel judeþean ºi garant al respectãrii ordinii ºi liniºtii publice, rol pe care doctrina îl evocã prin 
sintagma consacratã de tutelã administrativã. În acelaºi timp, printr-o activitate laborioasã susþinutã ºi 
neîntreruptã, prefectul informeazã autoritãþile centrale asupra situaþiei economice, sociale, culturale ºi 
administrative a judeþului ºi le þine la curent cu cerinþele colectivitãþilor locale din judeþ sau cu evoluþia opiniei 
publice.

Dincolo de competenþele definite de actele normative care reglementeazã activitatea acestei categorii 
de înalþi funcþionari publici, realitatea aratã cã atributele funcþiei de prefect ºi subprefect sunt tehnice, 
profesionale, dobândite printr-o pregãtire teoreticã temeinicã continuã ºi o experienþã practicã vastã în 
domeniul administraþiei publice. 

Autoritatea prefectului se manifestã, cu precãdere, în instaurarea ºi menþinerea echilibrului între unitatea 
statului, descentralizarea ºi deconcentrarea administraþiei publice. Faþã de reprezentanþii aleºi ai colectivitãþilor 
locale în consilii, care dispun de largi competenþe administrative, prefectul reprezintã singurul interlocutor 
capabil sã angajeze statul ºi sã vorbeascã în numele acestuia, cu respectarea strictã a principiului autonomiei 
locale ºi evitarea oricãror ingerinþe ale administraþiei guvernamentale în exercitarea atribuþiilor lor de cãtre 
autoritãþile publice locale. Practicile ºi experienþa de pânã acum au demonstrat cã organizarea exercitãrii 
acestor atribuþii ale reprezentantului Guvernului în teritoriu presupune îmbunãtãþiri concrete, fapt ce ne 

ÎN CONTEXTUL ACTUAL
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determinã sã afirmãm cã sistemul de relaþii constituit În vederea implementãrii Programului de 
în jurul prefectului trebuie regândit în sensul aducerii guvernare, a politicilor, strategiilor ºi planurilor de 
lui la un stadiu coerent, care sã-i asigure prefectului acþiune ale Guvernului în teritoriu, prefectul ºi 
pârghiile necesare pentru exercitarea deplinã a rolului subprefectul îndeplinesc o serie de atribuþii principale 
sãu. rezultate din legi speciale, atribuþii ce se regãsesc în 

Þinând seama de competenþele conferite activitatea de coordonare ºi îndrumare a unor comisii, 
prefectului de Legea fundamentalã ºi de legislaþia comitete, autoritãþi, consilii ºi grupuri de lucru 
actualã în vigoare, putem aprecia cã rolul esenþial al constituite prin Ordin al Prefectului, care numeric se 
prefectului este acela de liant între autoritãþile prezintã astfel: 19 comisii, 5 comitete, 2 autoritãþi, 4 
centrale ºi cetãþeni, asigurând, în acelaºi timp, puntea consilii ºi 8 grupuri de lucru.
de legãturã între administraþia publicã centralã ºi cea Faptul cã prefectul ºi subprefectul au devenit 
localã prin crearea unei platforme permanente de înalþi funcþionari publici reprezintã un prim pas în 
dialog, fãrã de care promovarea politicii Guvernului, procesul de modernizare a administraþiei publice 
aplicarea legislaþiei naþionale ºi  realizarea locale, în conformitate cu legislaþia europeanã în 
Programului de guvernare la nivel local, ar întâmpina vigoare, statut ce ar putea veni în sprijinul realizãrii 
serioase dificultãþi. prerogativelor de putere publicã, în iniþierea ºi 

 În numele Guvernului, prefectul militeazã punerea în practicã a unor mãsuri care sã conducã la 
pentru promovarea, în colaborare cu organismele ce atingerea unui standard profesional ridicat, în 
deþin rolurile-cheie la nivel central ºi local, a unor contextul modernizãrii ºi adaptãrii administraþiei 
politici responsabile desfãºurând, în acest sens, o publice la realitãþile spaþiului administrativ european.  
activitate susþinutã de sprijinire a punerii în aplicare a În acest context, considerãm cã se impune 
legislaþiei naþionale, în aºa fel încât dezvoltarea formularea unor rãspunsuri la urmãtoarele întrebãri:
economicã a judeþului sã urmeze o cale sustenabilã. 1. Având în vedere numãrul impresionant al 
Atribuþiile de bazã ale prefectului sunt conferite de reglementãrilor legale privind competenþele ºi 
Constituþia României, art. 123 ºi dezvoltate în Legea atribuþiile prefectului, se poate garanta pregãtirea ºi 
nr. 340/2004 privind prefectul ºi instituþia prefectului. expertiza necesarã pentru îndeplinirea acestora în 

În urma  unei analize a activitãþii prefectului ºi situaþia în care prefectul este demnitar public sau este 
Instituþiei Prefectului, rezultã cã printr-un numãr de necesar ca acesta sã fie un Înalt Funcþionar Public 
aproximativ 100 acte normative, au fost stabilite în caracterizat prin absolvirea unor cursuri intense de 
sarcina prefectului, subprefectului ºi a Instituþiei pregãtire ºi specializare profesionalã ºi printr-o 
Prefectului numeroase atribuþii principale sau experienþã care sã asigure soluþionarea operativã a 
derivate de aplicare a normelor rezultate din legi, oricãror situaþii cu impact major asupra populaþiei ?
ordonanþe, hotãrâri precum ºi alte acte normative 2. În situaþia în care prefectul gestioneazã 
derivate, care, numeric, se prezintã astfel: cca. 40 legi, probleme de interes public major care impun 
30 ordonanþe, 20 hotãrâri ºi 10 ordine ale miniºtrilor. obiectivitate ºi echidistanþã politicã (ex.: organizarea 
Raportat la numãrul redus de personal existent în alegerilor, controlul de legalitate etc.) este 
prezent în toate prefecturile (în medie un numãr de 40 recomandabil ca acesta sã fie selectat dupã criterii 
salariaþi), rezultã un volum de activitate extrem de politice sau sã fie un profesionist caracterizat prin 
mare al acestei instituþii. obiectivitate ºi imparþialitate ?

Concluzionând, putem afirma cã procesul de consolidare a performanþei prefecþilor ºi subprefecþilor 
trebuie continuat ºi susþinut pentru a contribui substanþial la îmbunãtãþirea capacitãþii administrative, iar 
performanþa se va regãsi, cu certitudine, în calitatea muncii, în rezultatele obþinute, în serviciile prestate ºi în 
cultura administrativã. În contextul actual al declanºãrii unui proces real de descentralizare ºi accentuare a 
importanþei unor atribuþii precum cele de control ºi verificare, respectiv, de monitorizare a activitãþii serviciilor 
publice deconcentrate ºi de perfecþionare a cadrului legislativ de exercitare a tutelei administrative, se impun 
modificãri legislative care sã vizeze, în principal, responsabilitãþile specifice ale prefecþilor ºi subprefecþilor, 
stabilitatea, redefinirea atribuþiilor prefectului în sensul reprezentãrii mai eficiente a Guvernului în teritoriu 
precum ºi al creºterii rolului prefectului în raport de structurile din plan local.
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Servicii publice
AJOFM

Galaþi

F HLA S

deconcentrate

Agenþia Judeþeanã pentru Ocuparea Forþei de Muncã 
Galaþi a implementat în perioada 01.10.2009-31.12.2011 proiectul 
strategic „CONECTIC – Cooperare pentru Ocupare a Nevãzatorilor 
prin Creºterea Competenþelor în Tehnologia Informaþiei ºi a 
Comunicaþiilor”, proiect cofinanþat din Fondul Social European 
prin POSDRU 2007-2013, împreunã cu partenerii: Asociaþia 
Nevãzatorilor din România, Asociaþia Nevãzãtorilor din România - 
filiala Galaþi, AJOFM Harghita, AJOFM Buzãu, AJOFM Vrancea ºi un 
partener transnaþional SIDA SRL Italia. 

Proiectul a avut ca obiectiv îmbunãtãþirea accesului la 
educaþie sau formare profesionalã ºi integrarea sau reintegrarea 
pe piaþa muncii a grupurilor vulnerabile ºi defavorizate din 

regiunile Sud-Est ºi Centru, în special a persoanelor cu dizabilitãþi vizuale.
Persoanele cu dizabilitãþi de vedere au participat în cadrul proiectului CONECTIC la activitãþi de consiliere, 
activitãþi de formare profesionalã respectiv, cursuri TIC pentru dobândirea de competenþe tehnice - operator 
introducere, validare ºi prelucrare date (utilizându-se softuri specifice), precum ºi competenþe transversale – 
motivare personalã, fiind astfel pregãtiþi sã se integreze în muncã. Acestea au primit diplome care le atestã 
capacitatea de a redacta texte cu ajutorul programului Word, de a întocmi evidenþe cu Excel ºi de a naviga pe 
Internet.

A fost utilizatã o tehnologie ultramodernã precum computerele prevãzute cu cititoare de ecran ºi 
sintezã vocalã, care împreunã cu dezvoltarea Internetului, au revoluþionat modul de acces la informaþie al 
persoanelor cu deficienþe de vedere.

Principalele realizãri ale proiectului au constat în sprijinirea a 351 de persoane dezavantajate, din care în 
majoritate au fost persoane cu dizabilitãþi, dar ºi 13 persoane de etnie romã, 12 tineri din sistemul de stat de 
protecþie socialã ºi 175 persoane dezavantajate fizic ºi social. Beneficiarii direcþi ai proiectului au fost formaþi în 
utilizarea TIC ºi a competenþelor transversale (prevãzute în proiect 150), din care 155 persoane cu dizabilitãþi 
vizuale (prevãzute în proiect 128), 93 persoane cu dizabilitãþi vizuale, integrate pe piaþa muncii (prevãzute în 
proiect 85), au fost înfiinþate 4 unitãþi protejate (prevãzute în proiect 3), 97 de tutori, din unitãþi protejate au fost 
formaþi pentru asistarea persoanelor cu dizabilitãþi vizuale.

Pentru grupurile vulnerabile s-au desfãºurat în total 16 cursuri TIC a câte 4 serii de curs, în fiecare din 
locaþiile Galaþi, Buzãu, Harghita ºi Vrancea. 

Pentru personalul suport au fost organizate 12 cursuri a câte 3, în fiecare din locaþiile Galaþi, Buzãu, 
Harghita, Vrancea în domeniile: asistent personal profesionist, consiliere de orientare în carierã, formator. În 
total 332 persoane (prevãzute în proiect 170) au fost instruite pentru suportul persoanelor vulnerabile ºi în 
special pentru persoanele cu dizabilitãþi de vedere.

Cooperare pentru Ocupare a Nevãzãtorilor 
prin Creºterea Competenþelor 
în Tehnologia Informaþiei ºi a Comunicaþiilor

Camelia Decuseara
consilier Compartiment Resurse Umane ºi Salarizare

AJOFM Galaþi

CONECTIC
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