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Abrevieri 

 

AM PODCA Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional „Dezvoltarea 

Capacităţii Administrative” 

ANFP Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 

ANI Agenţia Naţională de Integritate 

ANRMAP Agenţia Naţională de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice 

ASE Academia de Studii Economice 

CIPS/ISEC Criminalitatea Financiară şi Economică/Prevenirea şi combaterea criminalităţii 

CRJ Centrul de Resurse Juridice 

DAERI Direcţia Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale 

DGMFP Direcţia Generală Managementul Funcţiei Publice 

EPSA European Public Sector Award (Premiul european pentru sectorul public) 

EPSO Oficiul European pentru Selecţia Personalului 

EUPAN European Union Public Administration Network (Reţeaua Administraţiilor Publice 

Europene) 

ERT Reţeaua Europeană de Pregătire Reciprocă 

FEDR Fondul European de Dezvoltare Regională 

FSE Fondul Social European 

HG Hotărârea Guvernului 

IASIA Asociaţia Internaţională a Şcolilor şi a Institutelor din Administraţie 

IT&C Tehnologia Informaţiilor şi Comunicaţiilor 

MAE Ministerul Afacerilor Externe 

MAI Ministerul Afacerilor Interne 

MDRAP Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 

NISPAcee Reţeaua Institutelor şi Şcolilor de Administraţie Publică din Europa Centrală şi de 

Est 

OMFP Ordinul ministrului finanţelor publice 

OPANFP Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 

ONG Organizaţie Neguvernamentală 

OUG Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului 

POAT Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 

SCIM Sistem de control intern/managerial 

SDC Comitetul European de Dialog Social pentru Administraţia Publică Centrală 

SEAE Serviciul European de Acţiune Externă 

SEAP Sistem Electronic de Achiziţii Publice 

SNA Strategia Naţională Anticorupţie 2012 - 2015 

STS Serviciul de Telecomunicaţii Speciale 

UE Uniunea Europeană 

UM Unitate Militară 

VPN Virtual Private Network 
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1. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici - cadrul normativ, instituţional 

şi strategic 

 

Începând cu luna ianuarie 2013, potrivit O.U.G. nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de 

reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, 

aprobate, cu modificările şi completările prin Legea nr. 71/2013 şi H.G. nr. 1/2013 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Agenţia 

Naţională a Funcţionarilor Publici a trecut în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice. 

Potrivit cadrului normativ specific funcţiei publice, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 

“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 2013, direcţiile de acţiune instituţionale au fost stabilite prin raportare atât la direcţiile 

de acţiune şi obiectivele stabilite prin Programul de Guvernare 2013 – 2016, aprobat prin Hotărârea 

Parlamentului nr. 45/2012, la dispoziţiile documentelor programatice aprobate la nivel naţional, cât 

şi la documentele programatice precum şi la atribuţiile curente, prevăzute prin cadrul normativ de 

reglementare a organizării şi funcţionării instituţiei. 
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Prin Programul de Guvernare 2013 - 2016 au fost stabilite următoarele obiective, care au 

stat la baza fundamentării direcţiilor de acţiune prioritare, la nivelul Agenţiei, astfel: 

Modificarea legislaţiei în vederea 

eficientizării şi debirocratizării 

administraţiei publice 

a) Armonizarea tuturor prevederilor din actele 

normative în vigoare care guvernează administraţia 

publică cu responsabilităţile şi competenţele actuale.
1
 

Promovarea unor politici 

stimulative pentru stimularea 

performanţei profesionale a 

personalului din administraţia 

publică  

 

a) Descentralizarea gestiunii funcţiei publice către 

ordonatorii de credite (recrutare, promovare, 

detaşare pe funcţie publică pe perioadă determinată) 

în vederea simplificării şi eficientizării sistemului 

administrativ; 

b) Crearea cadrului legislativ pentru încurajarea 

performanţei profesionale, limitarea exodului de 

cadre, precum şi atragerea de categorii 

socioprofesionale deficitare la nivelul administraţiei 

publice, prin introducerea unor elemente stimulative; 

c) Profesionalizarea corpului funcţionarilor publici 

prin: 

 revizuirea sistemului de evaluare a performanţelor 

profesionale; 

 reformarea sistemului de perfecţionare/formare a 

funcţionarilor publici şi crearea unui corp de 

experţi formatori. 

 

Având în vedere coordonatele strategice anterior prezentate, Agenţia Naţională a Funcţionarilor 

Publici a stabilit în anul 2013 următoarele obiective: 

Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea capacităţii Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 

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 dinamică ale administraţiei publice 

româneşti 

Obiectiv specific 1.3: Creşterea gradului de absorbţie şi consolidarea capacităţii 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 Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici ca 

                                                      
1
 Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, Legea nr. 161/2003 

privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 

prevenirea şi sancţionarea corupţiei, Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 

instituţia prefectului, Legea nr. 95/2006 privind descentralizarea, Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională, Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale etc. 
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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 

 

În anul 2013, în scopul implementării dispoziţiilor H.G. nr. 215/2012 privind aprobarea 

Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015, a Inventarului măsurilor preventive 

anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare, precum şi a Planului naţional de acţiune pentru 

implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012-2015, la nivelul Agenţiei au fost elaborate şi 

aprobate următoarele obiective: 

Obiectiv general 1 – Prevenirea corupţiei la nivelul ANFP 

Obiectiv specific 1.1: Remedierea vulnerabilităţilor specifice prin implementarea sistematică a 

măsurilor preventive 

Obiectiv specific 1.2: Creșterea transparenţei instituţionale prin sporirea gradului de 

disponibilitate a datelor publice deschise (open data) puse la dispoziţie de către Agenţie 

Obiectiv general 2 – Creşterea gradului de educaţie anticorupţie  

Obiectiv specific 2.1: Dezvoltarea componentei anticorupţie a curricumului de formare continuă 

a personalului propriu al ANFP 

Obiectiv specific 2.2: Creşterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul 

fenomenului de corupţie 

Obiectiv general 3 – Combaterea corupţiei prin măsuri administrative şi penale  

Obiectiv specific 3.1: Consolidarea mecanismelor de control administrativ 

Obiectiv specific 3.2: Monitorizarea implementării planului sectorial și participarea la sistemul 

național de monitorizare a SNA 

 

Activităţi specifice au fost derulate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi în ceea ce 

priveşte aplicarea direcţiilor de acţiune stabilite în cadrul obiectivului „Prevenire şi combatere a 

actelor de corupţie din structurile administraţiei publice centrale şi locale”, prin faptul că în 

cadrul instituţiei, în anul 2013, au fost implementate şi monitorizate semestrial sarcinile care revin 

Agenţiei în cadrul Planului sectorial pentru aplicarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2012 – 

2015.  

Referitor la cea de-a doua direcţie de acţiune stabilită în cadrul obiectivului anterior menţionat, 

respectiv “Intensificarea activităţilor de implementare a sistemelor de control 

intern/managerial la ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor 

sociale de stat şi bugetului oricărui fond special, incluzând toate instituţiile publice”, menţionăm că 

atât la nivelul Agenţiei cât şi al centrelor regionale a continuat procesul de implementare a 

sistemului de control intern/managerial. 
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2. Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în 

anul 2013 

 

În perioada ianuarie – august 2013, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1000/2006 

privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, 

modificată şi completată de Hotărârea Guvernului nr. 182/2012, în cadrul Agenţiei Naţională a 

Funcţionarilor Publici, la nivel de direcţie generală şi direcţie, au funcţionat: 

a) la nivel de direcţie generală: 

 Direcţia generală managementul funcţiei publice, cu următoarele structuri funcţionale: 

Direcţia gestionarea procedurilor administrative, în cadrul căreia funcţionează Serviciul 

coordonare metodologică şi Compartimentul monitorizarea aplicării procedurilor 

administrative şi Compartimentul proceduri administrative şi salarizare  

 Direcţia generală juridică, cu următoarele structuri funcţionale: Direcţia reglementare, 

dezvoltare şi implementare, în cadrul căreia funcţionează Serviciul juridic, monitorizare şi 

evaluare şi Serviciul dezvoltare şi reglementare precum şi Serviciul contencios. 

b) la nivel de direcţie: 

 Direcţia programe cu finanţare externă în cadrul căreia a fost stabilit Serviciul 

monitorizare proiecte; 

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

financiar contabilitate, Serviciul achiziţii publice, patrimoniu şi administrativ; 

Compartimentul achiziţii publice; Compartimentul resurse umane; 

 Direcţia de comunicare şi relaţii internaţionale, în cadrul căreia au fost stabilite Serviciul 

inovaţie, relaţii internaţionale şi proiecte şi Compartimentul comunicare, informare şi relaţii 

publice; 

 Direcţia coordonare centre regionale, evaluare şi perfecţionare profesională; 
 Direcţia reglementare, dezvoltare şi implementare, în cadrul căreia funcţionează Serviciul 

dezvoltare şi reglementare şi Serviciul juridic, monitorizare şi evaluare. 

Începând cu luna august 2013, urmare a intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 528/2013 

de modificare şi completare a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2006 privind organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, la nivel de direcţie generală au funcţionat: 

 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. 

 La nivel de direcţie şi-au desfăşurat activitatea următoarele structuri funcţionale: 

 Direcţia economic, resurse umane, achiziţii, administrativ şi protocol în cadrul căreia au 

funcţionat Serviciul achiziţii publice, patrimoniu şi administrativ, Serviciul financiar – 

contabilitate, compartimentul resurse umane şi Compartimentul achiziţii publice. 

 Direcţia programe cu finanţare externă în cadrul căreia au funcţionat Serviciul 

monitorizare proiecte şi a Compartimentului dezvoltare implementare proiecte; 
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 Direcţia comunicare şi relaţii internaţionale în cadrul căreia au funcţionat Serviciul 

inovaţie, relaţii internaţionale şi proiecte şi Compartimentul comunicare, informare şi relaţii 

publice; 

 Direcţia reglementare, dezvoltare şi implementare în cadrul căreia au funcţionat Serviciul 

dezvoltare şi reglementare şi Serviciul juridic, monitorizare şi evaluare; 

 Direcţia coordonare centre regionale, evaluare şi perfecţionare profesională. 

 Începând cu luna august 2013, în subordinea Agenţiei şi în coordonarea Direcţiei 

coordonare centre regionale, evaluare şi perfecţionare profesională au funcţionat şi 

funcţionează şi în prezent 4 centre regionale de formare continuă pentru administraţia 

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

 În subordinea directă a Preşedintelui, în cadrul Agenţiei au funcţionat Cabinetul 

preşedintelui, Corpul de control – organizat la nivel de birou, Compartimentul audit public 

intern. 

În cursul anului 2013, în ceea ce priveşte resursele umane la dispoziţia instituţiei conform H.G. 

nr. 1000/2006, privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia are alocate 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 2013 

 

3.1. Activitatea în domeniul reglementării funcţiei publice 

 

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

nivelul Agenţiei au fost desfăşurate activităţi specifice susţinute, în următoarele domenii principale: 

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

publici; 

II. 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; 

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

funcţiei publice şi elaborarea de puncte de vedere cu privire la întrebări şi interpelări; 

IV. elaborarea proiectelor de documente de politici publice şi planuri de acţiune în domeniul 

funcţiei publice şi al funcţionarilor publici; 

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

 

I. Elaborarea proiectelor de acte normative 

 

I.1. În cursul anului 2013, în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 au fost iniţiate la nivelul Agenţiei un 

număr de 14 proiecte de acte normative şi a fost continuată procedura pentru un număr de 3 proiecte 

de acte normative iniţiate în cursul anului 2012.  

 

 

 

 

14 

3 

Proiecte iniţiate în cadrul A.N.F.P. 

Număr proiecte iniţiate în anul 2013

Număr proiecte iniţiate în 2012 şi continuate în 2013
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 Proiecte iniţiate în cursul anului 2012 şi continuate în anul 2013 

 

1. Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind dosarul profesional al funcţionarilor publici şi 

modalitatea de transmitere către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a datelor privind 

funcţiile publice şi funcţionarii publici din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice. 

2. Proiectul Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice pentru 

modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 131/2010 
pentru aprobarea modelului certificatelor de atestare a absolvirii programelor de formare 

specializată şi a programelor de perfecţionare organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor 

Publici, precum şi pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a absolvirii programelor 

de perfecţionare organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia 

publică locală, cu modificările şi completările ulterioare. 

3. Proiectul Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru 

aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în 

specialitatea studiilor. 

 

 Proiecte iniţiate în perioada 01.01.2013 -31.12.2013  

 

1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită 

a funcţionarilor publici 

2. Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 

nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 

3. Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al 

statului şi administrarea Ministerului Economiei în domeniul public al statului şi în 

administrarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 

4. Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind înfiinţarea pe lângă Agenţia Naţională a 

Funcţionarilor Publici a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, precum şi pentru 

modificarea unor acte normative 

5. Proiectul Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice pentru aprobarea 

modelelor certificatelor de atestare a absolvirii programelor de formare specializată, a 

programelor de perfecţionare şi a programului de formare specializată în administraţia publică 

pentru obţinerea statutului de manager public organizate/organizat de Agenţia Naţională a 

Funcţionarilor Publici, a modelului certificatului de atestare a absolvirii programelor de 

perfecţionare organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică 

locală, precum şi a certificatelor de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate 

de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi de centrele regionale de formare continuă pentru 

administraţia publică locală, în asociere cu alţi furnizori de formare înfiinţaţi potrivit legii. 

6. Proiectul Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru modificarea 

şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 

4.189/2012 privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată 

pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici 

pentru anul 2012, seria a II-a de admitere 
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7. Proiectul Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind stabilirea 

perioadelor de desfăşurare a modulelor de evaluare finală şi de restanţe aferente Programului 

de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei 

înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012, seriile a II-a şi a III-a de admitere, aprobat prin 

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 4.189/2012 privind 

aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei 

funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012, seriile a 

II-a şi a III-a de admitere, cu modificările ulterioare 

8. Proiectul de Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice privind aprobarea 

cifrei anuale de şcolarizare şi a cuantumului taxei de participare la Programul de formare 

specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor 

funcţionari publici pentru anul 2013 

9. Proiectul Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind aprobarea 

numărului comisiilor de concurs şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor, a componentei 

nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăşurare a concursului 

naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice 

corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2013, precum şi a 

modalităţilor privind plata taxei de participare la program. 

10. Proiectul Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind 

monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici şi a implementării 

procedurilor disciplinare 

11. Proiectul Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind abrogarea 

unor acte normative 

12. Proiectul Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru modificarea 

anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 

4.040/2012 privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obţinerea avizului Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi a modalităţii de transmitere a acestora de către 

autorităţile şi instituţiile publice şi pentru aprobarea modelului-cadru de stat de funcţii 

13. Proiectul Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru modificarea 

anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 4.040/2012 

privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici, precum şi a modalităţii de transmitere a acestora de către autorităţile şi 

instituţiile publice şi pentru aprobarea modelului-cadru de stat de funcţii 

14. Proiectul Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru stabilirea 

domeniilor prioritare în care se organizează programe de formare pentru funcţionarii publici 
care ocupă funcţii publice generale de conducere şi execuţie, precum şi funcţii publice specifice 

asimilate acestora 

 

Proiectele de acte normative iniţiate în perioada 01.01.2012-31.12.2012 şi continuate în cursul anului 

2013 sunt:  
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I.2. Din totalul de 17 acte normative, au fost adoptate şi publicate în Monitorul Oficial un număr de 

13 proiecte, 1 este încă pe circuitul de avizare, iar 3 proiecte au fost retrase de pe circuitul de avizare. 

 

 

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

 

1. Hotărârea Guvernului nr. 528/24.07.2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 487 din 2 august 2013). 

2. Hotărârea Guvernului nr. 740/25.09.2013 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat 

al statului şi administrarea Ministerului Economiei în domeniul public al statului şi în 

administrarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 624 

din 8 octombrie 2013). 

3. Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 943/19.03.2013 pentru 

aprobarea modelelor certificatelor de atestare a absolvirii programelor de formare specializată, a 

programelor de perfecţionare şi a programului de formare specializată în administraţia publică 

pentru obţinerea statutului de manager public organizate/organizat de Agenţia Naţională a 

Funcţionarilor Publici, a modelului certificatului de atestare a absolvirii programelor de 

perfecţionare organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică 

locală, precum şi a certificatelor de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate 

de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi de centrele regionale de formare continuă pentru 

administraţia publică locală, în asociere cu alţi furnizori de formare înfiinţaţi potrivit legii 

(Monitorul Oficial, Partea I, nr. 185 din 3 aprilie 2013). 

4. Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 3106/08.10.2013 
privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare şi a cuantumului taxei de participare la Programul 

de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor 

funcţionari publici pentru anul 2013 (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 638 din 16 octombrie 

2013). 

13 

1 

3 

Modul de finalizare al proiectelor iniţiate în 

cadrul A.N.F.P. 

Număr proiecte adoptate

Număr proiecte pe circuitul de avizare

Număr proiecte retrase
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5. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 22/7.01.2013 pentru 

modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 

nr. 4.189/2012 privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare 

specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari 

publici pentru anul 2012, seria a II-a de admitere (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 25 din 11 

ianuarie 2013). 

6. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 192/17.01.2013 pentru 

aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în 

specialitatea studiilor (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 49 din 21 ianuarie 2013). 

7. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1.200/4.04.2013 
privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici şi a 

implementării procedurilor disciplinare (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 207 din 11 aprilie 2013) 

8. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1.306/ 11.04.2013 
privind abrogarea unor acte normative (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 227 din 19 aprilie 2013) 

9. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1.596/16.05.2013 
privind stabilirea perioadelor de desfăşurare a modulelor de evaluare finală şi de restanţe aferente 

Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare 

categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012, seriile a II-a şi a III-a de admitere, 

aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 4.189/2012 

privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru 

ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 

2012, seriile a II-a şi a III-a de admitere, cu modificările ulterioare (Monitorul Oficial, Partea I, 

nr. 227 din 19 aprilie 2013). 

10. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 2.284/4.07.2013 pentru 

modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 

4.040/2012 privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obţinerea avizului Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum si a modalităţii de transmitere a acestora de către 

autorităţile şi instituţiile publice şi pentru aprobarea modelului-cadru de stat de funcţii (Monitorul 

Oficial, Partea I, nr. 421 din 11 iulie 2013). 

11. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 3.415/21.10.2013 
privind aprobarea numărului comisiilor de concurs şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor, a 

componenţei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăşurare a 

concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei 

funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2013, precum 

şi a modalităţilor privind plata taxei de participare la program (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 

651 din 23 octombrie 2013). 

12. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 2.323/8.07.2013 pentru 

stabilirea domeniilor prioritare în care se organizează programe de formare pentru funcţionarii 

publici care ocupă funcţii publice generale de conducere şi execuţie, precum şi funcţii publice 

specifice asimilate acestora (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 431 din 16 iulie 2013). 

13. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 2.408/12.07.2013 
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici nr. 4.040/2012 privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obţinerea avizului 

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi a modalităţii de transmitere a acestora de 
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către autorităţile şi instituţiile publice şi pentru aprobarea modelului-cadru de stat de funcţii 

(Monitorul Oficial, Partea I, nr. 454 din 24 iulie 2013). 

 

 Proiecte aflate pe circuitul de avizare 

 

1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2004 privind Codul de 

conduită a funcţionarilor publici. 

 

 Proiecte care au fost scoase de pe circuitul de avizare 

 

1. Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind dosarul profesional al funcţionarilor publici şi 

modalitatea de transmitere către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a datelor privind 

funcţiile publice şi funcţionarii publici din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice. 

2. Proiectul Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice pentru 

modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 131/2010 
pentru aprobarea modelului certificatelor de atestare a absolvirii programelor de formare 

specializată şi a programelor de perfecţionare organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor 

Publici, precum şi pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a absolvirii programelor 

de perfecţionare organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia 

publică locală, cu modificările şi completările ulterioare. 

3. Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind înfiinţarea pe lângă Agenţia Naţională a 

Funcţionarilor Publici a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, precum şi 

pentru modificarea unor acte normative. 

 

I.3. Sub aspectul nivelului de reglementare al proiectelor, din totalul de 17 proiecte iniţiate, 1 

proiect este proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2004 privind Codul de 

conduită a funcţionarilor publici, 4 sunt proiecte de hotărâri ale Guvernului, 3 sunt proiecte de ordin 

al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice (având ca obiect de reglementare 

domenii asupra cărora competenţa de iniţiere a proiectelor revine Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici), 9 sunt proiecte de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 
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I.4. Din totalul de 13 proiecte adoptate 2 sunt Hotărâri de Guvern, 2 sunt Ordine ale ministrului 

dezvoltării regionale şi administraţiei publice, 9 sunt Ordine ale preşedintelui ANFP. 

 

Proiectul aflat pe circuitul de avizare este proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată. 

 

II. Analiza şi avizarea proiectelor de acte normative 

II.1. Un alt punct de reper în determinarea coordonatelor activităţii de reglementare îl constituie 

îndeplinirea atribuţiei de instituţie avizatoare a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 

Astfel, în anul 2013, au fost analizate şi s-a propus avizarea a 74 de proiecte de acte normative 

care conţineau prevederi referitoare la funcţia publică şi funcţionarii publici, elaborate de autorităţi 

ale administraţiei publice centrale. Lista proiectelor de acte normative avizate în anul 2013 este 

prezentată în Anexa nr. 1. 

1 
4 

3 

9 

Nivelul de reglementare al proiectelor iniţiate  

Număr proiecte legi
Număr proiecte hotărâri de guvern
Număr proiecte ordine de ministru
Număr proiecte ordine preşedinte ANFP

2 

2 

9 

Nivelul de reglementare al proiectelor adoptate 

Număr Hotărâri de Guvern adoptate

Număr Ordine de ministru adoptate

Număr Ordine preşedinte ANFP adoptate
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II.2. Elaborarea de puncte de vedere, observaţii şi propuneri cu privire la proiectele de acte 

normative, precum şi formularea răspunsurilor la adrese a constituit o activitate cu o pondere 

semnificativă în cursul anului 2013, astfel cum este reflectată şi în Anexa nr. 2 la prezentul raport.  

 

 

 

 

 

55 

4 

13 
2 

Număr acte normative avizate / tipuri de acte  

Număr proiecte Hotărâri de Guvern avizate

Număr proiecte Legi avizate

Număr Ordonanţe de Urgenţă ale Guvernului avizate

Număr Ordonanţe ale Guvernului avizate

14 

4 
3 4 

14 

1 

Puncte de vedere formulate/tipuri de proiecte de 

acte normative în domeniul funcţiei publice 

Propuneri legislative

Ordonanţe de Urgenţă ale Guvernului

Ordonanţe ale Guvernului

Proiecte de Lege

Proiecte de Hotărâri ale Guvernului

Proiecte de Ordin
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III. Răspunsuri formulate la interpelări şi întrebări 

Interpelările şi întrebările transmise Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în anul 2013 au avut 

ca obiect în principal soluţionarea unor aspecte de natura aplicării prevederilor privind funcţia 

publică şi funcţionarii publici. Au fost elaborate răspunsuri la 5 interpelări şi 2 întrebări. 

IV. Elaborarea proiectelor de documente de politici publice, strategii şi planuri de acţiune  

IV.1. Elaborarea propunerii de politică publică „Dezvoltarea standardelor etice în sistemul 

administraţiei publice” 

Competenţa Agenţiei de a asigura monitorizarea aplicării normelor de conduită la nivelul 

autorităţilor administraţiei publice rezultă din dispoziţiile Legii nr. 7/2004 privind Codul de 

conduită a funcţionarilor publici, republicată, act normativ care asigură cadrul general al 

normelor de conduită în domeniul eticii în funcţia publică. 

Necesitatea modificării prevederilor Legii nr. 7/2004, republicată a rezultat, pe de parte din 

analiza efectuată cu privire la constatările formulate în Rapoartele pe justiţie realizate în cadrul 

Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV) al CE precum şi din constatările Agenţiei cu privire 

la existenţa unor deficienţe în implementare. În vederea susţinerii procesului de modificare a cadrului 

normativ specific, în anul 2011 a fost elaborată propunerea de politică publică „Dezvoltarea 

standardelor etice în administraţia publică” iar, în anul 2012, documentul a fost definitivat şi 

transmis Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea promovării acestuia şi a iniţierii 

procesului de transparenţă decizională.  

Începând cu luna ianuarie 2013, într-un nou context instituţional, respectiv cel al trecerii 

A.N.F.P. în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (M.D.R.A.P.) au 

fost continuate demersurile întreprinse în anii anteriori, iar Agenţia Naţională a Funcţionarilor 

Publici a revizuit într-un context mai cuprinzător şi mai adecvat nevoilor administraţiei publice  

propunerea de politică publică „Dezvoltarea standardelor etice în sistemul administraţiei publice”, 

colaborând permanent cu reprezentanţii Unităţii de Politici Publice din cadrul Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în principal pentru facilitarea parcurgerii 

procedurilor instituţionale de asumare şi promovare a propunerii de politică publică. 

De asemenea, a fost elaborată şi o sinteză a modalităţilor prin care propunerea de politică publică 

„Dezvoltarea standardelor etice în sistemul administraţiei publice”, precum şi proiectul de Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor 

publici, document elaborat pe baza politicii publice anterior menţionate, ar putea să constituie un 

exemplu de bună practică privind integrarea perspectivei egalităţii de şanse şi a tratamentului 

nediscriminatoriu în dezvoltarea de standarde etice în sistemul administraţiei publice. 

Revizuirea propunerii de politică publică a fost şi rezultanta unui amplu proces de consultare 

interministerială, ocazie cu care atât Direcţia generală administraţie publică cât şi Serviciul 

anticorupţie din cadrul MDRAP au analizat documentul propus şi au transmis observaţii şi propuneri 

care au fost avute în vedere la actualizarea variantelor succesive ale propunerii de politică publică. 
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Principiile generale şi aspectele de conţinut ale propunerii de politică publică „Dezvoltarea 

standardelor etice în sistemul administraţiei publice” au făcut obiectul unor materiale de sinteză care 

au fost prezentate atât în cadrul seminarului regional organizat de ANFP la Piatra Neamţ şi intitulat 

„Etica în funcţia publică”, precum şi la Conferinţa „Management public şi evoluţie politică”, 

eveniment desfăşurat în luna aprilie 2013. 

În vederea intensificării colaborării cu societatea civilă în domeniul eticii şi integrității în funcţia 

publică, propunerea de politică publică a fost supusă dezbaterilor cu parteneri de dialog social 

precum şi cu reprezentanţii Centrului pentru Resurse Juridice. 

Până la finalul anului 2013, proiectul de politică publică Dezvoltarea standardelor etice în 

sistemul administraţiei publice a fost asumat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice şi avizat favorabil de Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Justiţiei, precum şi de către 

Cancelaria Primului Ministru. 

 

IV.2. Elaborarea propunerii de politică publică privind statutul prefectului şi subprefectului 

„Clarificarea statutului, rolului şi atribuţiilor prefectului în sensul creşterii eficienţei reprezentării 

Guvernului la nivel local” 

În anul 2013, în cadrul proiectului „Consolidarea performanţei prefecţilor şi subprefecţilor din 

România în contextul integrării în Uniunea Europeană şi al descentralizării administrative şi 

financiare”, cod SMIS 32582 a fost constituit un grup de lucru interministerial, format din 

reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice, Ministerului Afacerilor Interne, Secretariatului General al Guvernului şi cei ai Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici. La nivelul grupului de lucru, în colaborare cu experţii proiectului, 

a fost elaborat proiectul propunerii de politică publică privind statutul prefectului şi subprefectului. 

Pentru fundamentarea propunerii de politică publică, la nivelul Agenţiei, corelativ cu 

demersurile de implementare a proiectului cu finanţare externă, au fost susţinute activităţi ample de 

analiză şi revizuire/consolidare a propunerilor formulate de către echipa de asistenţă tehnică, prin 

elaborarea de observaţii şi propuneri privitoare la: 

- Analiza cadrului legislativ actual ce reglementează instituţia prefectului în România – context 

în care s-a realizat o analiză detaliată a dispoziţiilor direct aplicabile sau incidente asupra funcţiei 

publice de prefect/subprefect, cu identificarea problemelor ce ţin de modalităţile de reglementare; 

- Chestionarul de analiză a percepţiei funcţionarilor publici din cadrul prefecturilor – document 

revizuit în urma observaţiilor transmise de către Direcţia generală pentru relaţia cu instituţiile 

prefectului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; 

- Chestionarul de analiză a percepţiei cetăţenilor, document revizuit în urma observaţiilor 

transmise de către Direcţia generală pentru relaţia cu instituţiile prefectului din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne; 

- Analiza comparativă între modelul asiatic şi cel vest-european de exercitare a prerogativelor 

prefectului; 
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- Analiza privind evoluţia istorică a termenului şi a competenţelor prefectului, precum şi 

numeroasele forme de exercitare a funcţiei în timp; 

- Analiza sistemelor administrative la nivel internaţional cu accent pe tema nivelului teritorial 

de guvernare. 

Ulterior finalizării propunerii de politică publică privind statutul prefectului şi al subprefectului, 

documentul a fost transmis Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru 

transmiterea de observaţii şi propuneri şi ulterior, în vederea aprobării şi transmiterii pe circuitul de 

avizare. 

IV.3. Elaborarea proiectului Strategiei de formare continuă a prefecţilor şi subprefecţilor 

De asemenea, în cadrul proiectului „Consolidarea performanţei prefecţilor şi subprefecţilor din 

România în contextul integrării în Uniunea Europeană şi al descentralizării administrative şi 

financiare”, cod SMIS 32582 a fost elaborată, la nivelul unui al doilea grup de lucru interministerial 

şi un proiect de Strategie de formare continuă a prefecţilor şi subprefecţilor. 

Proiectul Strategiei de formare continuă a prefecţilor şi subprefecţilor a fost postat pe site-ul 

A.N.F.P. pentru consultare, în vederea asigurării procesului de transparenţă decizională. În acest 

sens, au fost elaborate adrese către M.A.I., S.G.G., M.D.R.A.P, Cancelaria Primului Ministru şi 

instituţiile prefectului. 

IV.4. Elaborarea proiectului Strategiei privind funcţia publică 

Apreciată ca o pas important în evoluţia reglementărilor în domeniul funcţiei publice, iniţiativa 

elaborării proiectului Strategiei privind funcţia publică a continuat şi în anul 2013. 

Astfel, la nivelul grupului de lucru interdepartamental, a fost asigurată activitatea de 

documentare, analiză, precum şi de elaborare a principiilor, obiectivelor şi măsurilor necesare 

implementării acesteia, realizându-se totodată şi includerea documentului în formatul aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 870/2006. În acelaşi context, a fost elaborat şi documentul aferent secţiunii 

3 a proiectului de strategie, respectiv cel referitor la “Priorităţi, politici şi cadru juridic existente”. 

Având în vedere contextul instituţional actual, precum şi necesitatea corelării documentului cu 

orientările strategice în domeniul reformei administraţiei publice pentru perioada 2014 – 2020 s-a 

propus definitivarea proiectului Strategiei privind funcţia publică, în cursul anului 2014. 

IV.5. Elaborarea proiectului Strategiei privind formarea profesională  

În vederea fundamentării unei orientări strategice cu privire la formarea profesională a 

funcţionarilor publici, la nivelul A.N.F.P. s-a constituit un grup de lucru interdepartamental cu rolul 

de a elabora, într-un cadru consultativ, proiectul Strategiei privind formarea profesională. 

În acest sens, membrii grupului de lucru au efectuat o activitate amplă de documentare cu privire 

la tematica formării profesionale în state membre ale UE şi la elaborarea de programe de formare în 

ţări europene, elaborând fişe pentru ţări care ar putea reprezenta un exemplu de bună practică pentru 

România. (ex: Austria, Marea Britanie, Olanda, Franţa, Spania, Italia, Portugalia). 
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Rezultatele activităţii de documentare au constat în elaborarea unor materiale de sinteză 

privitoare la: 

- motivarea strategiei, necesitatea unui cadru de competenţe pentru strategia de formare, corelat 

cu tendinţe la nivelul UE privind formarea profesională a funcţionarilor publici; 

- analiza şi sinteza cadrului normativ naţional privind formarea şi certificarea profesională şi 

rolul Autorităţii Naţionale pentru Calificări, în acest context; 

- analiza SWOT a actualului sistem de formare, identificarea problemelor actuale ale sistemului de 

formare profesională; 

- cerinţele formulate la nivelul instituţiilor europene cu referire la formarea profesională şi 

aplicarea acestora în România; 

- modele instituţionale de organizare şi desfăşurare a formării profesionale – studiu comparativ. 

 

IV.6. Elaborarea obiectivelor A.N.F.P. pe anul 2013, a planului de acţiuni precum şi a 

documentelor de monitorizare şi evaluare a stadiului îndeplinirii obiectivelor 

În acest sens, au fost realizate următoarele activităţi: 

 centralizarea obiectivelor specifice ale departamentelor din cadrul Agenţiei, pe anul 2013, 

fiind elaborat „Planul de acţiune cuprinzând stadiul îndeplinirii obiectivelor ANFP pe anul 

2013”.  

 monitorizarea semestrială a stadiului îndeplinirii obiectivelor Agenţiei.  

 

IV.7. Asigurarea implementării activităţilor ce revin în sarcina A.N.F.P prin Strategia 

Naţională Anticorupţie 2012 – 2015 

 Monitorizarea semestrială a stadiului îndeplinirii obiectivelor Agenţiei, prin raportare la 

Strategia Naţională Anticorupţie 2012 – 2015, ocazie cu care au fost elaborate rapoartele de 

autoevaluare a stadiului implementării acţiunii precum şi inventarul măsurilor anticorupţie, 

întreprinse la nivelul Agenţiei; 

 Elaborarea Declaraţiei privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi 

mecanismul de monitorizare al Strategii Naţionale Anticorupţie 2012 – 2015; 

 Elaborarea şi aprobarea Planului sectorial de integritate al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici pe anul 2013; 

 Asigurarea reprezentării instituţionale la misiunea de evaluare realizată de reprezentanţii 

Ministerului Justiţiei, la sediul A.N.F.P., pentru verificarea modului în care sunt implementate 

prevederile Strategiei Naţionale Anticorupţie 2012 – 2015; 

 Analiză materiale şi elaborare răspuns solicitare MDRAP - Serviciul Anticorupţie de observaţii şi 

propuneri cu privire la Planul Sectorial de Acţiune pentru implementarea Strategiei Naţionale 

Anticorupţie 2012-2015 la nivelul MDRAP; 

 Centralizarea datelor, completarea, finalizarea şi transmiterea unui Chestionar al Ministerului 

Justiţiei privind Evaluarea tematică a Instituţiilor Publice privind Implementarea Strategiei 

Naţionale Anticorupţie 2012-2015. 

 

IV.8. Asigurarea monitorizării, din perspectiva indicatorilor specifici activităţii de 

reglementare, a stadiului îndeplinirii obiectivelor Agenţiei din cadrul Programului Naţional de 

Reformă 2011 – 2013, actualizat pentru perioada 2013 - 2014. 
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În acest sens, semestrial, la solicitarea reprezentanţilor Ministerului Afacerilor Externe, Agenţia 

elaborează contribuţia instituţională la Programul Naţional de Reformă. 

IV.9. Actualizarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici. 

IV.10. Elaborarea punctelor de vedere cu privire la proiectele de strategii, transmise spre 

analiză Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, astfel: 

- punct de vedere cu privire la proiectul de strategie privind alternativele faţă de măsurile de 

austeritate din perioada de criză, supus discuţiilor în cadrul Comitetului European de Dialog 

Social; 

- punct de vedere cu privire la proiectul Strategiei Guvernului României de Incluziune a 

Cetăţenilor Români aparţinând minorităţii romilor, pentru perioada 2012-2020; 

- punct de vedere cu privire la proiectul Strategiei naţionale privind formarea profesională în 

domeniul achiziţiilor publice la nivelul autorităţilor contractante pentru perioada 2013-2016; 

- punct de vedere cu privire la proiectul Strategiei în domeniul ocupării forţei de muncă în 

perspectiva anului 2020. 

 

IV.11. Elaborarea studiilor, rapoartelor, analizelor şi prognozelor în domeniul funcţiei publice 

În cursul anului 2013, au fost elaborate şi aprobate următoarele rapoarte: 

IV.11.1. Raportul privind managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici pe anul 2012 

IV.11.2. Raportul de activitate al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pe anul 2012 

Raportul de activitate al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pe anul 2012 a fost 

elaborat pe baza rapoartelor de activitate transmise de fiecare departament al instituţiei, în parte. A 

fost realizată şi o sinteză a raportului, care a fost înaintată conducerii Agenţiei. Raportul a fost 

comunicat şi Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice, împreună cu Sinteza acestuia. 

De asemenea, săptămânal, s-a realizat atât centralizarea rapoartelor de activitate pe direcţii, 

cât şi la nivelul Agenţiei şi reflectă realizările săptămânale, dificultăţile întâmpinate în realizarea 

obiectivelor şi activităţilor specifice, precum şi activităţile previzionate. 

În ceea ce priveşte activitatea secretariatului Comisiei de disciplină constituită la nivelul 

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici precum şi cel al Comisiei de disciplină a înalţilor 

funcţionari publici, sunt de menţionat activităţile specifice realizate în cursul anului 2013. 

 

IV.11.3. Raport privind concluziile evaluării necesităţilor/oportunităţilor de reglementare în 

domeniul funcţiei publice şi propuneri de modificare şi completare a Legii nr. 188/1999 transmise 

de instituţii publice 
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În scopul modificării Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, în luna februarie 2013 ANFP a elaborat şi transmis către 

autorităţile şi instituţiile publice un chestionar de evaluare a necesităţilor/oportunităţilor de 

reglementare în domeniul funcţiei publice.  

Procesul de consultare a autorităţilor şi instituţiilor publice şi a partenerilor de dialog social s-a 

derulat în perioada 19 februarie 2013 – 12 martie 2013. Pe parcursul perioadei martie-iulie 2013, în 

baza răspunsurilor comunicate de autorităţile şi instituţiile publice respondente şi centralizate la 

nivelul departamentului de specialitate, experţii ANFP au elaborat şi postat pe site un raport care 

reflectă concluziile evaluării necesităţilor/ oportunităţilor de reglementare în domeniul funcţiei 

publice, precum şi un set de propuneri ale instituţiilor publice care vizează modificarea actului 

normativ sus-menţionat. 

 

IV.11.4. Analize specifice domeniului de reglementare, elaborate la nivelul Agenţiei în anul 2013 

Procesul de reglementare în domeniul funcţiei publice a fost susţinut pe tot parcursul anului 

2013 de o solidă activitate de documentare, ale cărei rezultate s-au concretizat într-o serie de studii, 

analize şi sinteze, cu caracter teoretic dar şi practic - aplicativ, esenţiale unei evoluţii normative în 

acord cu bunele practici europene, astfel: 

 Analiza actelor normative care cuprind dispoziţii referitoare la statutele speciale aplicabile 

funcţionarilor publici; 

 Analiza tendinţelor curente privind reforme în domeniul funcţiei publice în ţări membre ale 

Uniunii Europene şi ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică; 

 Analiză privind salarizarea în funcţie de performanţă în administraţia publică din ţări 

membre ale UE şi OECD 

 Analiză privind contextul european şi evoluţia Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 

 Analiză internă privind modul de organizare a autorităţilor administrative autonome; 

 Analiză internă cuprinzând cinci perspective şi opţiuni de implementare privind 

regionalizarea; 

 Analiză comparativă între Codul Muncii şi Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Asemănări şi 

deosebiri în ceea ce priveşte cadrul normativ general care reglementează aspecte referitoare 

la: domeniul de aplicare, principii, act în baza căruia se desfăşoară activitatea, drepturi, 

îndatoriri/obligaţii, încetare, modificare, suspendare raporturi de serviciu, forme de 

răspundere; 

 Analiză legislativă privind cadrul normativ general care reglementează redistribuirea 

funcţionarilor publici aflaţi în corpul de rezervă; 

 Analiză privind lecţiile învăţate din procesul de regionalizare în ţări europene; 

 Analiza nevoilor de reglementare în vederea modificării Legii nr. 7/2004 privind Codul de 

conduită a funcţionarilor publici; 

 Analiză având ca obiect răspunderea juridică în sfera administraţiei publice; 

 Sinteză privind instituţiile care gestionează domeniul funcţiei publice şi funcţionarii publici 

în ţări membre UE sau OECD – tendinţe curente; 

 Studiu privind coduri de etică şi de conduită în alte ţări; 
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 Studiu privitor la utilizarea salarizării în funcţie de performanţă în ţări membre ale UE şi 

OECD 

 Studiu privind regionalizarea şi descentralizarea în state ale Uniunii Europene – studiu 

iniţiat în anul 2013, urmând a se finaliza în anul 2014. 

 

IV.11.5. Materiale de sinteză, rapoarte
2
, chestionare, răspunsuri, alte adrese de susţinere a 

procesului normativ precum şi alte tipuri de activităţi cu impact asupra domeniului funcţiei 

publice 

IV.11.5.1.Rapoarte: 

 Raport privind focus grupul organizat la sediul MDRAP privind identificarea 

vulnerabilităţilor la corupţie; 

 Raport privind vizitele de lucru întreprinse în Anglia şi Franţa în cadrul proiectului 

„Cresterea 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” Cod SMIS 35032 – proiect 

finanţat prin FSE-PODCA; 

 Raport privind vizita de lucru întreprinsă în Suedia, în cadrul proiectului „Abordare 

strategică în domeniul anticorupției la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice” - cod SMIS 40031”; 

 Răspuns privind stadiul implementării Raportului comitetului de experţi ai Cartei Europene a 

Limbilor Regionale sau Minoritare – Aplicarea Cartei în România, în vederea elaborării celui 

de-al doilea raport al României. 

 

IV.11.5.2. Materiale de sinteză: 

 Material de sinteză privind transferul de atribuţii de la instituţii centrale la autorităţi locale 

prin Legea privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competenţe exercitate de 

unele ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a unor 

măsuri de reformă privind administraţia publică; 

 Material de sinteză cu privire la Legea de aprobare a O.U.G. nr.  82/2013; 

 Material de sinteză privind activitatea de reglementare în anul 2012. 

IV.11.5.3. Adrese de răspuns, observaţii şi propuneri: 

 Observaţii şi propuneri cu privire la Ghidul angajatorului în funcţia publică şi Ghidul 

funcţionarilor publici nou intraţi în sistemul administraţiei publice; 

 Răspuns cu privire la documentele de politici publice elaborate şi implementate în cursul 

anilor 2012 şi 2013; 

 Răspuns privind măsurile luate pentru facilitarea mobilităţii funcţionarilor publici; 

 Răspuns privind concluziile studiului Irish Presidency Survey on the Structure of the Civil 

and Public Services on the EU Member States and Accession Countries; 

                                                      
2
 altele decât cele menţionate anterior în raport. 
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 Răspuns privind consultarea solicitată de Comisia Europeană în legătură cu propunerea unui 

Cadru general de calitate pentru derularea stagiilor; 

 Răspuns către MAI cu privire la solicitarea unui punct de vedere instituţional pe documentele 

ce urmează a fi examinate în Consiliul Drepturilor Omului (CDO) al Naţiunilor Unite 

(Geneva, 22 ianuarie 2013); 

 Răspuns la solicitarea Cancelariei Primului - Ministru cu privire la revizuirea şi actualizarea 

Planului de Acţiune rezultat în urma Analizei funcţionale a Băncii Mondiale, sectorul 

Administraţie Publică; 

 Răspuns având ca obiect transmiterea punctului de vedere privind propunerea legislativă 

privind Statutul interpretului în limbaj mimico-gestual. 

 

IV.11.5.4.Chestionare: 

 Chestionarele EUPAN privind motivarea şi recrutarea angajaţilor în administraţia publică şi 

domeniile monitorizate în domeniul administraţiei publice; 

 Răspuns cu privire la completarea a 3 chestionare solicitate de Preşedinţia Consiliului UE 

privind Resursele umane ca partener strategic în administraţia publică, Planificarea forţei de 

muncă – modalitate de facilitare a schimbării, Reforme sustenabile în administraţia publică; 

 Colaborare interdepartamentală în vederea actualizării propuneri de chestionar utilizat în 

cadrul studiului elaborat prin proiectul Îmbunătăţirea dialogului social pentru funcţionarii 

publici”, derulat la nivelul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 

 Răspuns la solicitarea EUPAN privind informaţii solicitate de Comisia Europeană referitor la 

programe destinate noilor angajaţi 

IV.11.5.5.Analiză materiale referitoare la: 

- situaţia de ansamblu a respectării drepturilor omului în România conform documentelor ce 

urmau a fi examinate în Consiliul Drepturilor Omului (CDO) al Naţiunilor Unite (Geneva, 22 

ianuarie 2013), conform solicitării MAE, prin MAI-DGAERI – Raportul naţional, Compilaţia 

Biroului Înaltului Comisariat pentru Drepturile Omului/OHCHR a informaţiilor furnizate în 

cadrul cooperării ţării noastre cu mecanismele ONU, respectiv Sinteza comentariilor transmise 

de alte părţi interesate; 

- „The Strategy of Agility” transmisă de Comitetul European de Dialog Social pentru Administraţia 

Publică Centrală; 

- direcţiile strategice şi obiectivele stabilite la nivel european în domenii ce au sau ar putea avea 

incidenţă asupra actualizării cadrului legal în domeniul funcţiei publice din România; 

- Evaluarea implementării Convenţiei ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare 

împotriva femeilor – CEDAW. 
 

IV.12. Participări la seminarii cu impact asupra activităţii de reglementare specifică domeniului 

funcţiei publice: 

- Participare la masa rotundă “Relaţia dintre stat şi organizaţii neguvernamentale – o practică 

previzibilă?”, organizat în cadrul proiectului “Model participativ de elaborare a politicii publice 
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naţionale privind ONG în România”, cod SMIS 40543, derulat în parteneriat de către AID-ONG şi 

CENTRAS; 

- Participare la conferinţa “Rolul organizaţiilor neguvernamentale în creşterea eficacităţii 

administraţiei publice”, organizat în cadrul proiectului “Societatea civilă, partener activ în procesul 

de elaborare şi evaluare a politicilor publice”, cod SMIS 35512, derulat de Centrul pentru Resurse 

Juridice; 

- Răspuns solicitare de participare la evenimentul tip masă rotundă “Relaţia dintre stat şi organizaţii 

neguvernamentale – o practică previzibilă?”, organizat în cadrul proiectului “Model participativ de 

elaborare a politicii publice naţionale privind ONG în România”, cod SMIS 40543, derulat în 

parteneriat de către AID-ONG şi CENTRAS. 

 

Concluzii: 

În cursul anului 2013, activitatea de reglementare a Agenţiei a fost caracterizată de 

elaborarea proiectelor de lege de modificare şi completare a Legii nr. 7/2004, republicată precum şi 

a Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, precum şi a legislaţiei 

secundare şi terţiare, în domeniul specific de competenţă. Activitatea de avizare şi de formulare a 

unor puncte de vedere cu privire la proiecte de acte normative, elaborate de alte instituţii şi care 

conţin prevederi în domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici s-a menţinut pe acelaşi 

trend ca şi anul anterior.  

În ceea ce priveşte documentele strategice elaborate la nivelul Agenţiei, respectiv documente 

de politici publice, proiecte de strategii, studii, analize, sinteze şi rapoarte, s-a constatat o 

intensificare a activităţilor întreprinse în sens, prin raportare la anii anteriori. 

 

3.2. Activitatea în domeniul managementului funcţiei publice şi al 

funcţionarilor publici 

 

 În vederea îndeplinirii atribuţiei Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici de realizare a 

managementului funcţiei publice din România, în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. b) 

din Hotărârea Guvernului nr. 1000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul anului 

2013, 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. Asigurarea fluxului de transmitere şi recepţionare a formatelor de raportare privind evidenţa 

funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici prin intermediul portalului de management al 

funcţiilor şi funcţionarilor publici; 
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III. Dezvoltarea şi monitorizarea sistemului de semnătură electronică la nivelul Agenţiei; 

IV. 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; 

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

VI. Acordarea de avize privind mobilitatea în funcţii publice inclusiv a celor din categoria înalţilor 

funcţionari publici; 

VII. 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; 

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

administrative, în cazurile expres prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 În aplicarea competenţelor stabilite prin lege organică, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 

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. 

 Acest sistem, gestionat şi administrat de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, prin 

departamentele de specialitate, stă la baza raportării următoarelor date aferente activităţii pe 

parcursul anului 2013.  

  I. Pe parcursul anului 2013, numărul autorităţilor şi instituţiilor publice ale căror structuri 

de funcţii publice sunt gestionate prin intermediul sistemului informatic integrat a scăzut de la 

4.485 la 4.325, ca o consecinţă directă a aplicării actelor normative care au dispus reorganizarea 

autorităţilor şi instituţiile administraţiei publice din România prin desfiinţarea unor posturi şi a unor 

structuri subordonate autorităţilor şi instituţiilor publice în vederea încadrării în normele de 

structură obligatorii. Datele referitoare la funcţiile şi funcţionarii publici sunt cuprinse în Secţiunea c) 

a prezentului raport. 

 În perioada de referinţă, au fost efectuate un număr de 323.381 de operaţiuni pentru 

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

autorităţile şi instituţiile publice, respectiv o medie de 2053 operaţiuni la 1000 de funcţii publice. 

Treptat sistemul a fost eficientizat prin scăderea numărului de operaţiuni efectuate de către 

personalul direcţiei de specialitate şi creşterea accesului autorităţilor şi instituţiilor publice la baza de 

date, prin efectuarea direct de către acestea, prin intermediul portalului de management, a 

operaţiunilor de modificare a structurii organizatorice. 

 II. În ceea ce priveşte portalul de management al funcţiilor publice şi funcţionarilor publici, la 

sfârşitul anului 2013, toate autorităţile şi instituţiile publice ce au structuri de funcţii publice deţineau 

acces pentru vizualizarea propriilor structuri înregistrate în sistemul informatic integrat, precum şi 

drepturi de transmitere a datelor necesare privind modificarea, respectiv actualizarea acestor structuri 

organizatorice. Astfel, fluxul de transmitere şi recepţionare a datelor privind evidenţa funcţiilor 
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publice efectuat prin intermediul portalului a condus la efectuarea unui număr de peste 72.000 

operaţiuni de transfer de date desfăşurate între ANFP şi instituţiile publice. 

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

cursul anului 2012 şi dezvoltat în cursul anului 2013. Astfel, în anul 2013 au fost transmise către 

autorităţile şi instituţiile publice, prin intermediul portalului de management, un număr de 26.291 

documente semnate electronic, după cum urmează: 

 

DOCUMENTE SEMNATE 

ELECTRONIC 

Lună Număr lucrări 

IANUARIE 2.226 

FEBRUARIE 1.920 

MARTIE 1.890 

APRILIE 2.626 

MAI 1.983 

IUNIE 1.984 

IULIE 1.827 

AUGUST 1.579 

SEPTEMBRIE 2.135 

OCTOMBRIE 2.560 

NOIEMBRIE 2.999 

DECEMBRIE 2.562 

TOTAL  26.291 

 

 Sistemul va fi dezvoltat în anul 2014 prin intermediul unui proiect al Agenţiei, urmând a se 

achiziţiona semnături electronice pentru o parte dintre autorităţile şi instituţiile publice, care vor fi 

utilizate în relaţia acestora instituţii cu Agenţia. 

IV. În anul 2013, Agenţia a organizat un număr de 674 de testări profesionale pentru 

funcţionarii publici din corpul de rezervă. Testările au fost organizate pentru un număr de 941 

funcţii publice vacante şi temporar vacante, conform tabelului de mai jos. În urma organizării 

testărilor, Agenţia a emis 162 de ordine de redistribuire din corpul de rezervă. La sfârşitul anului 

2013, în secţiunea “corp de rezervă” a sistemului informatic integrat erau înregistraţi un număr de 

1.103 funcţionari publici. 

 

Tip concurs ANFP Altă locaţie Total 

Testări profesionale -  funcţii publice de execuție 29 645 674 

 

 V. 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 
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completările ulterioare, s-a realizat pe parcursul anului 2013 prin acordarea unui număr de 1.702 

avize pentru stabilirea funcţiilor publice din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, la care se 

adaugă un număr de 3.686 de avize şi adrese de conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii 

administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi 

autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a 

ministerelor, conform tabelului de mai jos: 

 

ACORDAREA AVIZELOR DE 

STRUCTURĂ 

Lună Număr avize 

IANUARIE 78 

FEBRUARIE 168 

MARTIE 152 

APRILIE 211 

MAI 126 

IUNIE 115 

IULIE 62 

AUGUST 58 

SEPTEMBRIE 211 

OCTOMBRIE 207 

NOIEMBRIE 168 

DECEMBRIE 146 

TOTAL 1 1.702 

AVIZE ŞI ADRESE 

OUG 77/2013 3.686 

TOTAL 2 5.388 

 

 VI. În ceea ce priveşte avizele privind mobilitatea în funcţii 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, situaţia se prezintă astfel: 

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

şi a celor din categoria înalţilor funcţionari publici, vacante şi temporar vacante, în anul 2013 au 

fost acordate 2.451 avize pentru exercitarea cu caracter temporar a 3.711 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 de sinteză mai jos prezentat: 
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Raport avize mobilitate în funcţii publice inclusiv a celor din categoria înalţilor funcţionari publici – 

 acordate de A.N.F.P. în perioada: 01.01.2013 - 31.12.2013 

             

Raport avize exercitare cu caracter temporar a unei funcții publice de conducere sau corespunzătoare categoriei de înalt funcționar public 

- acordate de A.N.F.P. în perioada: 01.01.2013 - 31.12.2013 

  NR. 

AVIZE 

NR. 

FUNCȚII 

NR. 

AVIZE 

NR. 

FUNCȚII 

NR. 

AVIZE 

NR. 

FUNCȚII 

NR. 

AVIZE 

NR. 

FUNCȚII 

NR. 

AVIZE 

NR. 

FUNCȚII 

TOTAL TOTAL 

 ÎNALŢI 

FUNCŢIONARI 

PUBLICI 

DIRECTORI ŞI 

FUNCŢII ASIMILATE 

SECRETARI 

U.A.T. 

ŞEFI SERVICIU 

ŞI FUNCŢII 

ASIMILATE 

ŞEFI BIROU ŞI 

FUNCŢII 

ASIMILATE 

AVIZE FUNCŢII 

PUBLICE 

IANUARIE 12 12 119 219 49 49 164 275 86 126     

FEBRUARIE 11 11 68 83 49 49 88 172 32 43     

MARTIE 9 9 57 82 27 27 74 118 22 22     

APRILIE 5 5 64 71 36 36 98 116 32 34     

MAI 6 6 53 64 13 13 38 58 19 38     

IUNIE 2 2 63 76 15 15 66 77 35 43     

IULIE 13 13 47 81 19 19 42 59 26 28     

AUGUST 5 5 52 94 33 33 49 35 29 64     

SEPTEMBRIE 2 2 58 90 30 30 86 120 31 57     

OCTOMBRIE 2 2 45 95 20 20 63 95 20 21     

NOIEMBRIE 1 1 46 78 18 18 46 61 21 27     

DECEMBRIE 3 3 88 334 35 35 66 167 43 73     

TOTAL 

AVIZE/LUNĂ 

71   760   344   880   396   2451   

TOTAL 

FUNCŢII 

PUBLICE/LUNĂ 

  71   1367   344   1353   576   3711 
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În ceea ce priveşte avizele referitoare la mobilitatea între funcţii publice generale şi cele cu statut 

special, Agenţia a emis un număr de 56 avize, pentru un număr de 92 funcţii publice, conform 

raportului de sinteză mai jos prezentat: 

 

Raport avize mobilitate între funcții 
publice generale și cele cu statut 

special - acordate de A.N.F.P. în 

perioada: 01.01.2013 - 31.12.2013 

  
NR. 

AVIZE 

NR. 

FUNCȚII 

AVIZATE 

IANUARIE 7 24 

FEBRUARIE 7 9 

MARTIE 3 4 

APRILIE 2 2 

MAI 4 10 

IUNIE 5 11 

IULIE 6 8 

AUGUST 4 4 

SEPTEMBRIE 2 2 

OCTOMBRIE 4 4 

NOIEMBRIE 8 9 

DECEMBRIE 4 5 

TOTAL 

AVIZE 
56   

TOTAL 

FUNCȚII 

PUBLICE 

  92 

 

VII. Pe parcursul anului 2013, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a avizat, respectiv a 

aprobat tacit un număr 4.438 concursuri de recrutare şi promovare, desfăşurate în afara 

Agenţiei, iar în cadrul Agenţiei au fost organizate un număr de 1.334 de concursuri de 

promovare şi recrutare, conform raportului sinteză cuprins în Anexa nr. 3. 

 

VIII. Atribuţiile Agenţiei impun monitorizarea situaţiei sancţiunilor disciplinare a funcţionarilor 

publici, pe baza documentelor transmise de către autorităţile şi instituţiile publice prin intermediul 

portalului de management. Pe baza acestor date, în anul 2013, s-au emis un număr de 2.657 

cazierele administrative, conform evidenţei de mai jos: 
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CAZIERE 

ADMINISTRATIVE 

Lună Număr avize 

IANUARIE 384 

FEBRUARIE 143 

MARTIE 176 

APRILIE 330 

MAI 235 

IUNIE 146 

IULIE 146 

AUGUST 115 

SEPTEMBRIE 192 

OCTOMBRIE 235 

NOIEMBRIE 324 

DECEMBRIE 231 

TOTAL  2.657 

 

Facem precizarea că toate concursurile organizate în cadrul Agenţiei au fost gestionate prin 

intermediul sistemului informatic integrat, cu extragerea automată şi aleatorie a subiectelor 

privind funcţia publică, asigurându-se astfel condiţiile necesare pentru obiectivitatea şi 

integritatea procedurilor de concurs. 

 

3.3. Activitatea în domeniul gestionării evidenţei informatizate a funcţiei 

publice şi a funcţionarilor publici 

 

La 30 decembrie 2013, 4.325 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 30.12.2013 era de 157.434, din care: 

 119.651 funcţii publice ocupate; 

 4.175 funcţii publice temporar ocupate; 

 27.291 funcţii publice vacante; 

 6.317 funcţii publice temporar vacante. 

Situaţia detaliată a funcţiilor publice, pe categorii: 

 

Categorii de funcţii 

publice 

Ocupate (inclusiv temporar 

ocupate şi temporar vacante)  Total 

ocupate 

(1) + (2) 

Vacante 

(3) 

Total 

funcţii 

(1) + (2) 

+(3) 

Ocupate şi 

temporar 

ocupate (1) 

Temporar 

vacante (2) 

Funcţii publice 61.116 3.063 64.179 7.329 71.508 
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structuri centrale şi 

teritoriale 

Funcţii publice 

structuri locale 
62.710 3.254 65.964 19.962 85.926 

TOTAL 123.826 6.317 130.143 27.291 157.434 

 

Categorii de funcţii 

publice 

Ocupate (inclusiv temporar 

ocupate şi temporar vacante)  Total 

ocupate 

(1) + (2) 

Vacante 

(3) 

Total 

funcţii 

(1) + (2) 

+(3) 

Ocupate şi 

temporar 

ocupate (1) 

Temporar 

vacante (2) 

Funcţii publice din 

categoria înalţilor 

funcţionari publici 

152 7 159 3 162 

Funcţii publice de 

conducere 
12.318 2.127 14.445 2.239 16.684 

Funcţii publice de 

execuţie 
111.356 4.183 115.539 25.049 140.588 

TOTAL 123.826 6.317 130.143 27.291 157.434 

 

Concluzii: 

Din cele mai sus prezentate, rezultă că activitatea Agenţiei are un impact major asupra 

ansamblului funcţiei publice din România, fapt demonstrat atât de indicatorii prezentaţi în Raport 

şi anexele acestuia, cât și de utilitatea şi importanţa sistemului informatic integrat privind funcţia 

publică şi funcţionarii publici, care este un instrument funcţional fundamental pentru 

managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici. 
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3.4. Activitatea în domeniul monitorizării prevederilor legale privind 

funcţia publică şi  funcţionarii publici 

 

Pentru anul 2013, structura cu atribuţii de monitorizare, evaluare şi implementare din cadrul 

Agenţiei, şi-a propus următoarele căi de acţiune principale: 

3.4.1. Monitorizarea modului de aplicare a legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii 

publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice (monitorizarea generală), prin: 

3.4.2. Monitorizarea şi evaluarea respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici 

din autorităţile şi instituţiile publice (monitorizarea specială), prin colectarea, prelucrarea, şi 

centralizarea datelor şi informaţiilor primite, prin: 

 

3.4.1. Monitorizarea modului de aplicare a legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii 

publici din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice (monitorizarea generală), 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 2013 au fost 

soluţionate la nivelul structurii juridice cu atribuţii de monitorizare şi evaluare un număr de 3007 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. 

 

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. 
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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 Agenţie sau de exercitare a tutelei administrative. 

 

 

Analizând categoriile persoanelor care se adresează Agenţiei în vederea acordării 

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

petiţiilor sunt formulate de către cetăţeni persoane fizice (având sau nu calitatea de funcţionar 

public), urmate de adresele autorităţilor şi instituţiilor publice. 

Reprezentarea grafică este prezentată în următoarele imagini: 

 

 

Repartiţia teritorială pe judeţe a petenţilor exprimată în valori nominale şi procentuale 

este prezentată în următoarele diagrame:  
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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: 

 Drepturile funcţionarului public – 432 solicitări; 

 Obligaţiile funcţionarului public – 120 solicitări; 

 Perfecţionarea profesională – 7 solicitări; 

 Recrutare – 258 solicitări; 

 Promovare – 210 solicitări; 

 Evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarului public – 39 solicitări; 

 Comisii paritare – 16 solicitări; 

 Răspunderea funcţionarului public – 31 solicitări; 

 Comisii de disciplină – 139 solicitări; 

 Mobilitatea funcţionarului public – 1097 solicitări; 

 Suspendarea raportului de serviciu – 74 solicitări; 

 Încetarea raportului de serviciu – 98 solicitări; 

 Obligaţiile instituţiei publice – 165 solicitări; 

 Reorganizarea instituţiei publice – 223 solicitări; 

 Altele – 98 solicitări. 
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 Din analiza detaliată a domeniilor enumerate mai sus care au suscitat interesul petenţilor, 

rezultă următoarele concluzii: 

  

În domeniul drepturilor funcţionarilor publici 
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În domeniul obligaţiilor funcţionarilor publici 

 

 

 

În domeniul perfecţionării profesionale 

 

 

În domeniul recrutării 
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În domeniul promovării 

 

 

 În domeniul evaluării performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici 

 

 

 

În domeniul comisiilor paritare 
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În domeniul răspunderii funcţionarilor publici 

 

În domeniul comisiilor de disciplină 

 

 

În domeniul mobilităţii funcţionarilor publici 
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În domeniul suspendării raporturilor de serviciu 

 

 

În domeniul încetării raporturilor de serviciu 

 

 

 

În domeniul obligaţiilor instituţiilor publice 
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În domeniul reorganizării activităţii instituţiei publice 

 

 

3.4.2. Monitorizarea specială a respectării normelor de conduită 

 Prin intrarea în vigoare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 215/2012, indicatorii de 

monitorizare a respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici şi a implementării 

procedurilor disciplinare prevăzuţi în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici nr. 4.500/2008 nu au mai corespuns în totalitate, fiind necesară revizuirea acestora în acord 

cu SNA.  

 O.P.A.N.F.P. nr. 4.500/2008 a fost aplicabil până la intrarea în vigoare în data de 

11.04.2013 a O.P.A.N.F.P. nr. 1.200/2013. Astfel, începând cu luna aprilie a anului 2013, 

monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici şi a implementării 

procedurilor disciplinare se realizează potrivit O.P.A.N.F.P. nr. 1200/2013. 

Indicatorul evaluat Concluzii asupra evoluţiei indicatorului 

Relevanţa raportării 

Din datele furnizate prin raportările trimestriale, activitatea de formare 

în domeniul eticii s-a intensificat progresiv, astfel că în trimestrul II al 

anului atât numărul şedinţelor de consiliere etică în domeniul 

normelor de conduită, cât şi numărul funcţionarilor publici care au 

fost consiliaţi prin intermediul acestor şedinţe s-a dublat faţă de 

trimestrul I al anului.  

Activitatea  

de consiliere etică 

Ca urmare a sintetizării informaţiilor primite pe parcursul perioadei de 

raportare, s-a constatat faptul că principalele probleme care au 

constituit obiectul consilierii etice s-au axat pe unul din următoarele 

subiecte: codul de conduită, restrângerea exerciţiului unor drepturi, 

conduita în cadrul relaţiilor internaţionale. 
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Cele mai importante  

cauze ale nerespectării 

codului de conduită  

şi cel mai frecvent 

întâlnite consecinţe ale 

încălcării normelor de 

conduită 

Din datele colectate de la autorităţile şi instituţiile publice, a rezultat 

că principalele cauze ale nerespectării normelor de conduită au fost 

următoarele: neglijenţa funcţionarilor publici în exercitarea 

atribuţiilor de serviciu, comportament şi atitudine neadecvate în 

relaţiile cu colegii/beneficiarii de servicii publice, nerespectarea 

programului de lucru şi utilizarea neeficientă a timpului de muncă. 

Impactul mediatic 

al nerespectării normelor 

de conduită 

 

Cazurile raportate care au reprezentat interes pentru opinia publică, 

mediatizate în presă, sunt următoarele: lipsa de comunicare între 

superiorul ierarhic şi subordonaţi, încălcarea prevederilor legale 

referitoare la incompatibilităţi, consecinţa reprezentând-o destituirea 

din funcţie publică. 

Modalităţile de prevenire 

şi măsurile privind 

reducerea sau eliminarea 

cazurilor 

de nerespectare a 

normelor de conduită la 

nivelul autorităţilor şi 

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: informarea 

periodică a funcţionarilor publici cu privire la respectarea codului de 

conduită, înfiinţarea unor structuri specializate în cadrul instituţiei 

publice cu atribuţii  în domeniul monitorizării respectării normelor de 

conduită şi al prevenirii încălcării acestora, dezbateri în cadrul 

şedinţelor de pregătire privind respectarea şi monitorizarea normelor 

de conduită, publicarea pe paginile web ale autorităţilor şi instituţiilor 

publice a codului de conduită şi ale regulamentelor interne, 

previzionarea şi evaluarea riscurilor care pot apărea în activitatea 

funcţionarilor publici. 

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: emiterea de acte administrative privind 

aprobarea procedurilor privind implementarea codului de conduită a 

funcţionarilor publici, implementarea sistemului de control 

intern/managerial la nivelul instituţiei publice, monitorizarea 

riscurilor generale şi elaborarea procedurilor de lucru. 

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 autorităţii sau instituţiei publice şi conducătorul 

compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public. 

 

Din totalitatea datelor transmise de către autorităţile şi instituţiile publice prin raportările din 

semestrul I 2013 (746 autorităţi şi instituţii publice), au fost înregistrate sesizări privind încălcări 

ale normelor de conduită de la cca 30% din totalul instituţiilor respondente (226 autorităţi şi 

instituţii publice). Conform Art. 9 alin. (1) lit. b.) din O.P.A.N.F.P. nr. 1200/2013, Raportul pentru 

semestrul II 2013 va fi publicat pe portalul Agenţiei în luna aprilie 2014. 

Din analiza tuturor raportărilor transmise de către autorităţile şi instituţiile publice către 

ANFP, a rezultat un număr de 562 funcţionari publici pentru care au fost formulate sesizări 

disciplinare, dintre care 142 de sesizări pentru funcţionarii publici de conducere şi 420 de sesizări 
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pentru funcţionarii publici de execuţie. Astfel, au fost depuse 460 de sesizări, 89 la autorităţi şi 

instituţii publice centrale, 167 la instituţii publice teritoriale şi 204 la autorităţi locale. 

 

Concluzii: 

 

În ce priveşte monitorizarea modului de aplicare a legislaţiei privind funcţia publică şi 

funcţionarii publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice (monitorizarea generală): 

Din analiza evaluării realizate pentru anul 2013 privitor la aplicarea legislaţiei privind 

funcţia publică şi funcţionarii publici, s-a constatat că faţă de anii trecuţi, a crescut numărul 

sesizărilor formulate de către persoane fizice, în această categorie fiind incluşi şi funcţionarii 

publici, care au vizat drepturile individuale ale acestora. De asemenea, s-a constatat o creştere a 

numărului de sesizări ale funcţionarilor publici prin care se reclamă comportamentul 

conducătorilor ( aleşi locali sau funcţionari publici de conducere ) faţă de aceştia. 

Totodată, gradul de complexitate al petiţiilor adresate Agenţiei s-a situat la un nivel 

deosebit de ridicat, fapt ce a condus la creşterea numărului de  demersuri la autorităţile sau 

instituţiile  publice în vederea verificării aspectelor sesizate sau iniţierea unor acţiuni de control de 

către Agenţie. Ca un aspect pozitiv, Agenţia constată că majoritatea autorităţilor şi instituţiilor 

publice au răspuns pozitiv demersurilor iniţiate, pentru a se asigura respectarea cadrului legal 

incident.  

Agenţia recomandă şi pe această cale autorităţilor şi instituţiilor publice să asigure 

respectarea prevederilor legale, pe de o parte în vederea respectării drepturilor de carieră ale 

funcţionarilor publici,şi pe de altă parte, pentru a se evita crearea unor situaţii juridice care pot 

vătăma drepturile funcţionarilor publici, ale căror efecte nu mai pot fi soluţionate pe cale amiabilă, 

ci numai prin iniţierea unor acţiuni la instanţele judecătoreşti competente, de anulare a actelor 

administrative emise, fapt ce presupune încărcarea instanţelor de judecată, o perioadă lungă până 

la finalizarea cauzei şi producerea de prejudicii materiale/morale funcţionarilor publici. 

În ce priveşte monitorizarea şi evaluarea respectării normelor de conduită de către 

funcţionarii publici din autorităţile şi instituţiile publice (monitorizarea specială): 

Prin intrarea în vigoare a OPANFP nr. 1.200/2013 s-a asigurat cadrul legal necesar pentru 

monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici şi a implementării 

procedurilor disciplinare. 

Eforturile Agenţiei în anul 2014 privitor la monitorizarea respectării normelor de conduită 

de către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare se vor concentra pe 

identificarea unei soluţii de îmbunătăţire a aplicaţiei informatice de transmitere a datelor de către 

autorităţile şi instituţiile publice, care stau la baza întocmirii rapoartelor semestriale de către 

ANFP. 
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3.5. Activitatea în domeniul formării şi perfecţionării profesionale a 

funcţionarilor publici 

 

În cursul anului 2013, la nivelul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, programele de 

perfecţionare profesională au fost organizate în acord cu nevoile instituţionale specifice, în domenii 

prioritare precum: management; comunicare şi transparenţă decizională; drept şi legislaţie 

comunitară; dezvoltare personală; tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor; resurse şi servicii 

publice.  

De asemenea, au fost organizate programe de perfecţionare urmărindu-se dezvoltarea 

abilităţilor şi cunoştinţelor în domenii precum: achiziţii publice; audit public intern; stare civilă şi 

evidenţa persoanelor; managementul documentelor în instituţiile publice; formare de formatori; 

gestiunea patrimoniului entităţilor publice; egalitatea de şanse. 

Activitatea de formare s-a derulat în parteneriat cu un număr de 34 furnizori de formare, 

selectaţi în baza criteriilor stabilite prin Procedura internă aprobată de către Preşedinte A.N.F.P. 

urmărind o serie de condiţii generale şi specifice pentru a respecta criteriile de calitate impuse. 

Numărul total al participanţilor la cele 306 programe de perfecţionare organizate de către 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în parteneriat cu furnizorii de formare a fost de 5073. 

Pentru anul 2013, din veniturile încasate la programele de perfecţionare a fost virată la 

bugetul de stat suma de 208.749 lei. 

În ceea ce priveşte programele de formare specializată, la nivelul Agenţiei este gestionat 

Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare 

categoriei înalţilor funcţionari publici. 

Programul are ca scop dezvoltarea competenţelor şi aptitudinilor necesare exercitării funcţiilor 

publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici şi se desfăşoară pe module, 

abordând o tematică multiplă, stabilită pe baza priorităţilor guvernamentale, corelate într-o 

succesiune logică axate pe atingerea scopului principal. 

În anul 2013, s-au derulat modulele de formare pentru Programul de formare specializată 

pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, 

pentru anul 2012, seria a II-a şi seria a III-a de admitere. 

- prin Ordinul preşedintelui A.N.F.P. nr. 22/2013 a fost aprobată modalitatea de desfăşurare a 

Programului pentru anul 2012, seria a II- şi seria a III-a de admitere, pentru aceste două 

serii fiind stabilit un număr de 225 de locuri (seria a II-a – 150 şi seria a III-a – 75). 

Modulele de formare s-au derulat în intervalul 10.01.2013 - 20.05.2013. Programul a fost 

finalizat de 205 participanţi.  

- prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 3106/2013 au 

fost aprobate cifra anuală de şcolarizare şi taxa de participare la Programul de formare 
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specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor 

funcţionari publici pentru anul 2013. Pentru anul 2013, cifra anuală de şcolarizare a fost de 

100 de locuri. 

În intervalul 18.11.2013 – 09.12.2013, prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţioanale a 

Funcţionarilor Publici nr. 3415/2013 s-a desfăşurat consursul de admitere la Program.  

Pentru cele 100 de locuri de şcolarizare s-au înscris la concurs un număr de 141 de candidaţi. 

Cursurile se vor derula în prima jumătate a anului 2014. 

Veniturile încasate la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice 

corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012 şi derulate în anul 2013 

au totalizat 206.285 lei. 

Centrele regionale aflate în subordinea Agenţiei au desfăşurat o serie de activităţi specifice de 

formare pe întreg parcursul anului 2013, aşa cum rezultă din rapoartele de activitate prezentate în 

Anexa nr. 4 a raportului. 

 

Concluzii: 

În anul 2013, Agenţia a organizat 306 programe de perfecţionare profesională în acord cu 

nevoile instituţionale specifice, pentru 5073 participanţi, serviciile de formare/perfecţionare fiind 

certificate ISO 9001/2008, prin Sistemul de Management al Calităţii.  

De asemenea, Agenţia gestionează Programul de formare specializată pentru ocuparea unei 

funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, asigurând şi coordonarea 

metodologică a celor patru centre regionale de formare continuă pentru administraţia publică 

locală, pentru îndeplinirea cu succes a obiectivelor acestora. 
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3.6. Activitatea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în domeniul 

gestionării programelor cu finanţare externă  

 

Principala direcţie de acţiune a Agenţiei, din perspectiva gestionării fondurilor europene este 

reprezentată de îmbunătăţirea gradului 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. 

3.6.1. Numărul şi valoarea proiectelor: 

ANFP a gestionat/gestionează, în calitate de beneficiar și partener, un număr de 10 proiecte 

finanţate din fonduri externe (fonduri structurale, norvegiene, pentru Europa Centrală şi de 

Est etc.), în valoare cumulată de 66.964.808,54 lei respectiv, 14.881.068,55 Euro după cum 

urmează: 

 5 proiecte finanţate din FSE-PODCA aflate în implementare – în valoare de 42.887.336,12 

lei respectiv, 9.530.519,13 euro; 

 2 proiecte finanţate din FEDR-POAT aflate în implementare – în valoare de 18.774.871,42 

lei respectiv, 4.172.193,64 euro; 

 1 proiect finanţat dintr-un grant acordat de Guvernul Norvegiei prin intermediul 

Granturilor Norvegiene 2009-2014, în cadrul Programului Muncă Decentă şi Dialog 

Tripartit aflat în implementare – în valoare de 1.583.001 lei, respectiv, 351.778 euro; 

 1 proiect finanţat din Fondul pentru Inovare Civică, aflat în implementare - în valoare 

de 247.500 lei, respectiv, 55.000 euro; 

 1 proiect finanţat din FSE-POSDRU, implementat - în valoare de 3.472.100 lei, respectiv, 

771.577,78 euro. 

 

 

Referitor la situația rambursărilor
3
: 

 Valoarea totală a rambursărilor depuse la AM PODCA în 2013 este de 8.756.711,12 lei; 

 Valoare rambursată de la AM PODCA (FSE): 3.622.109,85 lei. 

 

3.6.2. Numărul de persoane instruite: 

 

În 2013 au beneficiat de formare profesională în cadrul proiectelor europene gestionate de 

ANFP un număr de 403 persoane, după cum urmează: 

 187 funcţionari, la nivel naţional, instruiţi în domeniul managementului funcției publice; 

 100 funcționari publici instruiți în domeniul Formare de formatori; 

 86 de prefecți și subprefecți care au absolvit Programul pilot de formare specializată care a 

inclus 6 module de formare; 

                                                      
3
 Situaţia rambursărilor în cazul proiectelor cu finanţare externă, gestionate la nivelul D.P.F.E. 
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 30 voluntari în judeţele Braşov, Galaţi, Iaşi, Timiş şi în Bucureşti, instruiţi în domeniul 

realizării unei cercetări sociologice. 

 

De asemenea, un număr de 980 de funcţionari publici, funcţionari publici cu statut special – 

poliţişti, personal contractual din cadrul MAI au fost instruiți în cadrul proiectului în care ANFP 

are rolul de partener responsabil cu formarea. 

Numărul de persoane ce urmează a beneficia de formare, până la sfârşitul anului 2014 va fi de 

7700 după cum urmează: 

 3.860 de funcţionari instruiţi în domeniul certificatelor digitale; 

 400 de persoane instruite în domeniul ajutoarelor de stat; 

 Aproximativ 2000 de persoane instruite în domeniul managementului instrumentelor 

structurale; 

 Aproximativ 1500 de persoane instruite în domeniul achiziţiilor publice; 

 30 de funcţionari publici beneficiari de formare de formatori şi de instruire în domeniul 

dialogului social şi al activităţii comisiilor paritare;  

 120 de funcţionari publici instruiţi în domeniul dialogului social şi al activităţii comisiilor 

paritare; 

 164 de persoane instruite în domeniul managementului integrităţii, conflictelor şi 

schimbărilor.. 

 

 3.6.3. Rezultatele relevante obţinute în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene 

până în prezent: 

 187 de funcționari publici și-au îmbunătățit abilitățile în domeniul managementului funcției 

publice; 

 100 de funcționari publici și-au îmbunătățit abilitățile în domeniul Formare de formatori; 

 2 ghiduri destinate domeniului funcției publice elaborate și diseminate în câte 2000 de 

exemplare; 

 3 vizite de studiu organizate şi desfăşurate pentru un număr de 50 de funcţionari publici din 

administraţia publică centrală şi locală; 

 1 Program pilot de formare specializată adresat corpului prefecţilor şi subprefecţilor derulat 

(6 module de formare) - 86 de prefecți și subprefecți instruiți; 

 Documente strategice realizate: 4 analize, 1 studiu de percepție, 1 propunere de politică 

publică și 1 strategie de formare; 

 Evenimente realizate: Seminar național, Eveniment deschis, 3 evenimente tip masă rotundă, 

Conferințe de lansare a proiectelor; 

 1 vizită de studiu într-un stat membru UE, al cărui sistem administrativ este asemănător cu 

cel al României, respectiv Franța pentru 15 prefecți și subprefecți; 

 1 manual final de curs cu toate suporturile de curs dezvoltate pe parcursului programului; 

 1 audit informatic al ANFP realizat; 

 1 analiză a fluxurilor informatice disponibile la nivelul ANFP realizată; 

 980 de funcţionari publici, funcţionari publici cu statut special – poliţişti, personal 

contractual din cadrul MAI instruiți în cadrul parteneriatului din proiectul gestionat de către 

MAI, ANFP fiind responsabil de partea de formare. 
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O parte dintre proiectele gestionate de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici sunt 

prezentate în Anexa nr. 5 la prezentul raport. 

3.6.4. Stadiul şi rezultatele proiectelor în anul 2013 

 

Pe parcursul anului 2013 au fost implementate/s-au aflat în implementare 10 proiecte 

finanţate din fonduri externe: 

3.6.4.1. Proiecte implementate/ aflate în implementare 

1. Proiectul ”Creşterea 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” Cod SMIS 

35032 

 

Stadiu: proiect aflat în anul 2 de implementare, proiect ce se va finaliza in aprilie 2014. 

Principalele realizări ale proiectului în 2013:  

 187 de funcţionari publici instruiţi în domeniul resurselor umane; 100 de funcționari publici 

instruiți în domeniul Formare de formatori;  

 un catalog electronic privind funcţionarii publici participanţi la programele de formare, 

care a monitorizat inclusiv evoluţia acestora în cadrul formării;  

 1 analiză privind dificultăţile administraţiei publice locale în gestionarea proceselor de 

resurse umane efectuată;  

 Ghidul angajatorului în funcţia publică elaborat şi distribuit în 2000 de exemplare 

electronice (cd) şi 200 de exemplare tipărite;  

 Ghidul destinat funcţionarilor publici nou intraţi în sistemul administraţiei publice 

distribuit în 2000 de exemplare electronice (CD) şi 200 de exemplare tipărite. 

2. Proiectul „Consolidarea performanţei prefecţilor şi subprefecţilor din România în 

contextul integrării în Uniunea Europeană şi al descentralizării administrative şi 

financiare” cod SMIS 32582. Proiect în parteneriat cu MAI (ANFP este beneficiar) 

 

Stadiu: proiect aflat în anul 2 de implementare 

Principalele realizări ale proiectului în 2013:  

 10 întâlniri ale grupului de lucru interinstituțional privind elaborarea propunerii de politică 

publică privind statutul prefectului şi subprefectului derulate;  

 4 analize și 1 studiu, elaborate în scopul fundamentării propunerii de politică publică 

(Analiza privind evoluţia istorică a termenului de prefect şi numeroasele forme de 

exercitare a funcţiei în timp – 300 de exemplare tipărite;  

 Analiza sistemelor administrative la nivel internaţional cu accent pe tema nivelului 

regional de guvernare – 300 de exemplare tipărite;  
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 Analiza cadrului legislativ actual ce reglementează instituţia prefectului în România din 

prisma atribuţiilor, instrumentelor administrative pe care le deţine, incompatibilităţilor – 300 

de exemplare tipărite;  

 Analiza comparativă între modelul asiatic şi cel vest-european de exercitare a 

prerogativelor prefectului – 300 de exemplare tipărite;  

 Studiul privind percepţia asupra rolului prefectului şi subprefectului – 300 de exemplare 

tipărite);  

 „Seminar naţional pentru dezbaterea şi fundamentarea politicii publice privind statutul 

prefecților si subprefecţilor”,  

 1 propunere de politică publică privind statutul prefectului şi subprefectului elaborată - 

100 de exemplare tipărite;  

 1 strategie de formare destinată prefecţilor şi subprefecţilor – 500 de exemplare tipărite;  

 1 „Eveniment Deschis Administraţie Competentă Unitară şi Modernă” pentru promovarea 

documentului de propunere de politică publică privind statutul prefecţilor şi subprefecţilor; 

 1 Program pilot de formare specializată adresat corpului prefecţilor şi subprefecţilor 

derulat: 6 module de formare având o durată de 3 zile; 86 de prefecţi și subprefecţi 

instruiți;  
 1 vizită de studiu într-un stat membru UE , al cărui sistem administrativ este asemănător cu 

cel al României, respectiv Franța; 

 1 manual final de curs care cuprinde toate suporturile de curs dezvoltate pe parcursului 

programului, precum şi rezultatele şi bunele practici din cadrul vizitei de studiu - 150 de 

exemplare tipărite;  

 1 broşură de diseminare a rezultatelor proiectului în care sunt prezentate succint informaţii 

referitoare la documentul propunerii de politică publică, strategia de formare, rezultatele 

programului de formare pilot destinat prefecţilor şi subprefecţilor, exemple de bune practică 

elaborată - 500 de exemplare tipărite. 

 

3.Proiectul „e-ANFP” – Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în vederea asigurării 

unui management performant al funcţiei publice şi funcţionarilor publici la nivelul 

administraţiei publice centrale şi al serviciilor publice din subordinea/coordonarea 

autorităţilor publice centrale şi locale prin implementarea de instrumente inovatoare” Cod 

SMIS 36675 

Stadiu: proiect aflat în anul 1 de implementare 

Principalele realizări ale proiectului în 2013:  

 Demararea achizițiilor publice;  

 Promovarea proiectului prin intermediul paginii web a ANFP;  

 Audit financiar şi 1 audit informatic al ANFP;  

 1 analiză a fluxurilor informatice disponibile la nivelul ANFP. 

4.Proiectul „Dezvoltarea capacităţii instituţionale a MAI în domeniul gestionării dosarelor 

europene, al transpunerii şi al aplicării Acquis-ului Comunitar” Cod SMIS 32862  

Proiect în parteneriat cu MAI – DAERI în calitate de beneficiar 

Stadiu: proiect aflat în anul 2 de implementare 

Principalele realizări ale proiectului în 2013:  
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 980 de funcţionari publici, funcţionari publici cu statut special – poliţişti, personal 

contractual din cadrul MAI instruiți;  

 3 module de formare finalizate;  

 Standardele ridicate de cunoştinţe şi know-how îmbunătăţit, inclusiv prin derularea vizitelor 

de studiu pentru unii dintre participanții la modulele de formare;  

 3 Manuale de curs, aferente celor 3 module de formare, realizate. 

5.Proiectul „Creşterea eficacităţii aplicării legislaţiei Uniunii Europene în ceea ce priveşte 

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

europene” – Cod SMIS 48106 

Stadiu: proiect aflat în curs de implementare 

Principalele realizări ale proiectului în 2013: 

 16 formatori recrutaţi; suportul de curs pentru cele 3 module realizat;  

 promovarea proiectului pe pagina web a instituţiei realizată (www.anfp.gov.ro);  

 Raportul tehnic de progres 1 transmis către AM POAT. 

6.Proiectul „Instruire aplicată pentru continuarea întăririi capacităţii instituţionale a 

administraţiei publice din România pentru o gestionare eficientă a fondurilor structurale” 

– Cod SMIS 48159 

Stadiu: proiect aflat în curs de implementare 

Principalele realizări ale proiectului în 2013:  

 desemnarea echipei de proiect în vederea asigurării managementului şi monitorizării 

implementării proiectului;  

 demararea procedurilor de achiziţie publică pentru furnizarea serviciilor din cadrul 

proiectului;  

 realizarea, pe pagina web a Agenției www.anfp.gov.ro, a unei secțiuni destinată proiectului 

care va fi actualizată permanent pe perioada de implementare a proiectului;  

 Raportul tehnic de progres 1 transmis către AM POAT. 

7.„Îmbunătăţirea dialogului social pentru funcţionarii publici” 

Stadiu: proiect aflat în curs de implementare, derularea acestuia urmând a continua şi în anul 2014. 

Proiectul este implementat de ANFP în parteneriat cu Asociaţia Norvegiană a Autorităţilor Locale 

şi Regionale şi cu Asociaţia Municipiilor din România. Proiectul este finanţat printr-un grant 

acordat de Guvernul Norvegiei prin intermediul Granturilor Norvegiene 2009-2014, în cadrul 

Programului Muncă Decentă şi Dialog Tripartit.  

Scopul proiectului este îmbunătăţirea structurilor şi a practicilor specifice dialogului social pentru 

funcţionarii publici, respectiv întărirea rolului comisiilor paritare stabilite în cadrul autorităţilor şi 

instituţiilor publice.   

Principalele realizări ale proiectului în 2013: 

http://www.anfp.gov.ro/
http://www.anfp.gov.ro/
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 desemnarea echipei de proiect în vederea asigurării managementului şi a monitorizării 

implementării proiectului;  

 demararea procedurilor de achiziţie publică pentru furnizarea serviciilor din cadrul 

proiectului;  

 realizarea, pe pagina web a Agenției www.anfp.gov.ro, a unei secțiuni destinate proiectului 

care va fi actualizată permanent pe perioada de implementare a proiectului; 

 organizarea conferinţei de lansare a proiectului; 

 elaborarea unui chestionar pentru studiul cu privire la activitatea comisiilor paritare şi la 

condiţiile de lucru din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice pilot din judeţele Braşov, 

Galaţi, Iaşi, Timiş şi din Bucureşti; 

 organizarea unei sesiuni de instruire dedicate celor 30 voluntari care au colectat datele 

pentru studiul menţionat anterior. 

8.„Formarea şi dezvoltarea pentru asigurarea eticii şi integrităţii în administraţia publică”  

Stadiu: proiect aflat în curs de implementare, derularea acestuia urmând a continua şi în anii 2014-

2015. 

Proiectul se derulează de către ANFP în parteneriat cu Centrul de Resurse Juridice, încă din 

octombrie 2013. 

Scopul proiectului este creşterea eficacităţii instituţiilor publice centrale şi locale prin întărirea 

capacităţii acestora de a răspunde cerinţelor de etică şi de integritate în funcţia publică. 

Principalele realizări ale proiectului în 2013: 

 desemnarea echipei de proiect în vederea asigurării managementului şi a monitorizării 

implementării proiectului;  

 demararea procedurilor de achiziţie publică pentru furnizarea serviciilor din cadrul 

proiectului;  

 realizarea, pe pagina web a Agenției www.anfp.gov.ro, a unei secțiuni destinate proiectului 

care va fi actualizată permanent pe perioada de implementare a proiectului; 

 organizarea conferinţei de lansare a proiectului; 

 demararea elaborării şi adaptării curriculei. 

9. Rolul dialogului social în promovarea incluziunii sociale active 

Stadiu: proiect implementat în 2013. 

Proiectul a fost implementat de ANFP în colaborare cu Centrul de Resurse pentru Iniţiative Etice şi 

Solidare, având drept obiectiv general creşterea incluziunii sociale prin promovarea dialogului 

social între diverşi actori ai societăţii. 

Principalele realizări ale proiectului în 2013: 

 demersul „Cadouri solidare” pentru 271 de cetăţeni din 21 de grupuri omogene diferite din 

sectorul 1, Bucureşti; 

 iniţiative solidare organizate de diverşi parteneri din cadrul Platformei Naţionale a 

Grupurilor Locale de Acţiune în Domeniul Incluziunii Sociale. 

http://www.anfp.gov.ro/
http://www.anfp.gov.ro/
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10. ONG-urile – actori cheie în monitorizarea şi implementarea strategiei anticorupţie 

Stadiu: proiect implementat în 2013. 

Proiectul a fost implementat de ANFP în colaborare cu Centrul de Resurse Juridice. 

 

Principalele realizări ale ANFP în cadrul proiectului în 2013: 

 organizarea în parteneriat a dezbaterilor regionale „Parteneriat pentru integritate. Implicarea 

societăţii civile în aplicarea Strategiei Naţionale Anticorupţie (SNA) 2012-2015”.  

3.6.4.2. Proiecte în perspectivă 

 În anul 2013 au fost identificate şi stabilite noi parteneriate internaţionale pentru 

implementarea de proiecte cu: 

 Vialto Consulting din Ungaria prin care ANFP, în calitate de partener, a participat la licitaţia 

pentru implementarea a două proiecte: „Modernizarea sistemului de management al 

resurselor umane in funcţia publica din Bosnia-Herţegovina” şi „Formare în domeniul 

procedurilor administrative”. Contribuţia ANFP la elaborarea propunerilor pentru licitaţii a 

fost însemnată: au fost analizate şi dezvoltate toate componentele proiectului, au fost elaborate 

strategii de diminuare a riscurilor, au fost propuşi experţi pe termen scurt din cadrul ANFP etc. 

În urma evaluărilor, consorţiul din care a făcut parte şi ANFP nu a fost selectat. 

 Freedom House România, participând în calitate de co-beneficiar la elaborarea unei cereri de 

finanţare din granturile CIPS/ISEC 2013 pentru proiectul „Legislaţie, economie, concurenţă 

şi administraţie – Dezvoltarea unei abordări interdisciplinară în lupta împotriva 

criminalităţii în achiziţiile publice”. Evaluarea nu au fost încă finalizată. 

 Asociaţia Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21, cu care a depus 

în parteneriat proiectul „Transparenţă şi calitate în administraţia publică prin social 

media”, al cărui scop este de a creşte rolul societăţii civile în promovarea principiilor bunei 

guvernări şi ale participării cetăţenilor la procesul de elaborare a politicilor la nivel local prin 

extinderea reţelelor social media ca instrumente menite să asigure transparenţa instituţiilor 

publice. Evaluarea nu a fost încă finalizată. 

 Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, cu care a depus în parteneriat proiectul 

„Sistem inovativ de orientare, consiliere profesională şi practică pentru studenţii în 

administraţie publică”, ce are drept scop dezvoltarea şi valorificarea de aptitudini, abilităţi şi 

deprinderi de muncă pentru studenţii din ciclurile licenţă şi masterat în vederea facilitării 

tranziţiei de la şcoală la locul de muncă, prin intermediul unui sistem integrat de practică-

consiliere/orientare-integrare pe piaţa muncii. Evaluarea nu a fost încă finalizată. 

 Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie, cu care ANFP a semnat scrisori de 

angajament în vederea participării în calitate de partener la implementarea a două proiecte 

finanţate de Comisia Europeană: „Dialogul social în administraţia publică – un element-

cheie al modelului social european” şi „Informare şi consultare – baza pentru participarea 

responsabilă şi activă a angajaţilor din sectorul public”. 

 Croaţia şi Azerbaidjan, ANFP propunând experţi pe termen scurt pentru proiectul “Sprijin 

pentru întărirea capacităţii administrative prin dezvoltarea cadrului competenţelor în 

funcţia publică” şi, respectiv, proiectul “Sprijin pentru Ministerul de Impozite al 
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Republicii Azerbaidjan în consolidarea capacităţii pentru o dezvoltare durabilă a 

resurselor umane”. Evaluările nu au fost încă finalizate. 

 

Concluzii: 

Atragerea şi implementarea proiectelor cu finanţare externă a reprezentat și în anul 2013 un 

obiectiv strategic al Agenţiei. În acest sens, pe parcursul anului 2013, una dintre principalele 

activităţi ale instituţiei în domeniul gestionării fondurilor europene a fost continuarea 

implementării a 8 proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile evidenţiindu-se inițierea 

și implementarea a 2 noi proiecte finanțate din Programul Operațional Asistenţă Tehnică, 

contribuind astfel, la sprijinirea eforturilor Guvernului României de creştere a gradului de 

absorbție a fondurilor europene puse la dispoziția statului roman în exercițiul bugetar 2007-2013. 

În 2013, numărul de cereri de finanţare depuse s-a triplat faţă de anul precedent, datorită 

interesului crescut pentru schimbul de experienţă în diverse domenii ale administraţiei publice şi 

pentru profesionalizarea funcţionarilor publici. 

O implicare deosebită din partea Agenţiei, s-a remarcat şi în ceea ce priveşte activitatea de 

elaborare a documentelor programatice ale României în cadrul noii programări bugetare 2014-

2020 cu specific pe domeniile de competenţă ale Agenţiei.  

Totodată, în anul 2013, numărul parteneriatelor internaţionale pentru implementarea de 

proiecte s-a triplat faţă de anul precedent, datorită interesului european strategic privind 

perfecţionarea personalului din administraţia publică. 
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3.7. Activitatea în domeniul comunicării şi relaţiilor internaţionale 

 

 În ceea ce priveşte activitatea ANFP în domeniul relaţiilor internaţionale, un prim obiectiv 

în anul 2013 a fost consolidarea relaţiilor internaţionale în domeniul managementului funcţiei 

publice şi al formării profesionale a funcţionarilor publici. Astfel, au fost dezvoltate relaţii de 

colaborare cu peste 25 de structuri similare din alte ţări.  

 Principalele realizări ale ANFP, în acest sens, au fost: 

- semnarea Planului de acţiuni pentru anul 2013 pentru implementarea acordului de 

cooperare cu Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii 

Moldova şi demararea implementării acestuia; 

- aprobarea în şedinţă de Guvern a Memorandumului pentru semnarea acordului de cooperare 

cu Agenţia Naţională din Ucraina privind Funcţia Publică.  

 

 Pentru diversificarea relaţiilor internaţionale, ANFP a iniţiat demersurile pentru încheierea unui 

acord de cooperare bilaterală cu Serviciul pentru Managementul Resurselor Umane din Serbia 

şi a demarat procedura internă pentru încheierea unui acord de cooperare bilaterală cu Comisia 

Funcţiei Publice de pe lângă Preşedintele Republicii Azerbaidjan. 

 În 2013, ANFP a dezvoltat relaţiile de colaborare cu numeroşi parteneri externi ca: 

- Preşedinţia Irlandeză a Consiliul Uniunii Europene; 

- Preşedinţia Lituaniană a Consiliul Uniunii Europene; 

- Comisia Europeană; 

- Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE) al Comisiei Europene; 

- Institutul European de Administraţie Publică. 

  

 ANFP a continuat şi activitatea în cadrul: 

- Reţelei Europene de Administraţie Publică (EUPAN); 

- Comitetului European de Dialog Social pentru Administraţia Publică Centrală (SDC); 

- Parteneriatul Estic, prin implicarea activă în calitate de membru în cadrul Panelului 

Reforma administraţiei publice, în colaborare cu Serviciul European de Acţiune Externă, 

MDRAP şi MAE; 

- Reţeaua Institutelor şi Şcolilor de Administraţie Publică din Europa Centrală şi de Est 

(NISPAcee); 

- Asociaţia Internaţională a Institutelor şi Şcolilor de Administraţie Publică (IASIA); 

- Reţeaua Europeană de Pregătire Reciprocă (ERT). 

 

 Pentru dezvoltarea relaţiilor bilaterale şi pentru monitorizarea îndeplinirii obiectivelor 

asumate în Programul Naţional de Reformă 2011-2013, reactualizat sub forma Programului 

Naţional de Reformă  2013 - 2014, ANFP a colaborat cu parteneri interni, cum ar fi MDRAP şi 

MAE. 
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 De asemenea, au fost stabilite noi contacte la nivel internaţional, ce au condus la afilierea la 

reţeaua de experţi a Oficiului European pentru Selecţia Personalului (EPSO), spre exemplu. 

 Alte obiective pentru consolidarea imaginii ANFP ca partener de încredere la nivel 

internaţional au fost promovarea iniţiativelor internaţionale în domeniul formării profesionale a 

funcţionarilor publici şi facilitarea schimbului de bune practici la nivel internaţional. Astfel, ANFP 

s-a implicat în: 

- promovarea iniţiativelor a 7 instituţii de formare internaţionale:  
1. Institutul Naţional de Studii Politice din Tokyo  

2. Şcoala Naţională de Administraţie Publică din Italia  

3. Şcoala Naţională de Administraţie din Franţa 

4. Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova  

5. Institutul Naţional de Administraţie Publică din Spania – prin ERT 

6. Academia Federală de Administraţie Publică din Germania – prin ERT  

7. Şcoala Regională de Administraţie Publică. 

- facilitarea schimbului de bune practici în administraţia publică la nivel internaţional 
prin participarea cu experţi la seminare internaţionale organizate de instituţii precum 

Departamentul Funcţiei Publice din Polonia sau Comisia Funcţiei Publice de pe lângă 

Preşedintele Republicii Azerbaidjan. 

  

 Totodată, ANFP a desfăşurat activităţi vizând selecţia candidaţilor (persoane/ instituţii), 

participanţi la evenimente şi la competiţii internaţionale (Premiul pentru Sectorul Public 

European – EPSA 2013, A 7-a Conferinţă a Calităţii etc.). 

Relaţiile internaţionale în 2013, în cifre 

 

 

 

 Activitatea de comunicare la nivelul Agenţiei a fost asigurată prin elaborarea şi transmiterea 

de comunicate de presă, organizarea de evenimente (seminarii, conferinţe), derularea de campanii 

de informare şi promovare, editarea de materiale de informare. 
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Comunicate de presă, ştiri , discursuri/ punctaje 

Pe parcursul anului 2013 au fost transmise către mass-media un număr de 20 comunicate 

de presă, 20 ştiri, au fost elaborate 4 punctaje şi 3 discursuri. Acestea au prezentat informaţii 

privind organizarea de evenimente (conferinţe, seminarii, mese rotunde, competiţii), organizarea şi 

desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din administraţia publică 

centrală şi 

locală, 

formarea şi 

perfecţionarea funcţionarilor publici, noutăţi legislative etc. 

Organizarea de evenimente 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a organizat un număr de 5 conferinţe de presă în 

contextul Seminarului regional cu tema “Carieră şi Etică în Funcţia Publică”; al lansării unor 

proiecte cu finanţare externă precum şi în cadrul Conferinţei internaţionale “Inovaţie şi calitate în 

sectorul public”, ediţia a VI-a. 

Seminarii, mese rotunde, conferinţe, campanii de informare:  

- 1 seminar regional cu tema “Carieră şi etică în funcţia publică” la care au participat 

aproximativ 150 de persoane din 6 judeţe: Iaşi, Suceava, Neamţ, Botoşani, Bacău şi Vaslui; 

- Competiţia celor mai bune practici în administraţia publică din România, aprilie-iulie 2013; 

- Conferinţa internaţională “Inovaţie şi calitate în sectorul public”, octombrie 2013, la care au 

participat 80 de persoane; 

- Gala premiilor de excelenţă în administraţia publică, noiembrie 2013, eveniment organizat 

în parteneriat cu SC Oameni şi Companii, cu ocazia căruia ANFP a primit un premiu de 

excelenţă pentru activitatea guvernamentală; 

- Conferinţa de lansare a proiectului “Îmbunătăţirea dialogului social pentru funcţionarii 

publici”; 

- Conferinţa internaţională “Management public şi evoluţie politică”, aprilie 2013, realizată în 

parteneriat cu fundaţia Amfiteatru; 
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- Lansarea Competiţiei celor mai bune practici în administraţia publică din România, ediţia a 

VI-a, aprilie 2013 ; 

- Participări la 2 emisiuni TV. 

 

 Site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 

În scopul îmbunătăţirii comunicării externe, atât pentru informarea instituţiilor publice, cât 

şi a cetăţenilor, site-ul ANFP (www.anfp.gov.ro) a fost permanent actualizat cu informaţii recente 

privind evoluţia corpului funcţionarilor publici, noutăţi în materie legislativă privind funcţia publică 

şi funcţionarii publici şi proiecte de acte normative cu aplicabilitate în domeniul funcţiilor publice 

şi al funcţionarilor publici, conform legii privind transparenţa decizională.  

Acesta este prezentat într-o formulă accesibilă grupului-ţintă, respectiv funcţionarii publici 

din autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale şi locale şi beneficiarii săi finali, 

cetăţenii.  

 Site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici este monitorizat, începând din data de 

30.06.2008, prin motorul Trafic Ranking şi încadrat în categoria Instituţii Publice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziţionarea site-ului ANFP în clasamentul general, pe parcursul anului 2013 

Numărul vizitatorilor unici ai site-ului ANFP pe parcursul anului 2013 

http://www.anfp.gov.ro/
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 Potrivit acestei monitorizări, site-ul ANFP s-a menţinut pe parcursul anului 2013 pe 

primele 10 locuri ale clasamentului Instituţii Publice, clasament prin intermediul cărora sunt 

contorizate peste 100 de site-uri ale instituţiilor şi autorităţilor publice din România.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Monitorizarea presei 

 Reprezintă o activitate cotidiană, cuprinzând, pe secţiuni, articole de interes, referitoare la 

funcţia publică şi funcţionarii publici. 

 Sunt monitorizate un număr de 22 de publicaţii, inclusiv principalele agenţii de presă şi 

site-uri specializate. 

 Pe parcursul anului 2013, ANFP a avut 236 de apariţii. 

 Temele care au suscitat interesul mass-media au vizat: desfăşurarea concursurilor pentru 

ocuparea funcţiilor publice; a VI-a ediţie a competiţiei Inovaţie şi Calitate; conferinţe, evenimente 

internaţionale; aspecte legislative privind funcţia publică şi funcţionarii publici; proiectele cu 

finanţare externă derulate. 

 

 

 

 

 

 

Poziţionarea site-ului ANFP în clasamentul Instituţiilor publice, pe parcursul anului 2013 

Număr de apariţii în presa scrisă pe parcursul anului 2013 
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 Raportul privind monitorizarea presei stă la baza analizei de imagine anuale a Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici. 

 Buletinul informativ intern 

 Buletinul informativ intern reprezintă o publicaţie lunară cu caracter informativ atât intern, 

fiind diseminat în interiorul instituţiei, cât şi extern, fiind postat pe site-ul ANFP. Acest mijloc de 

informare cuprinde rubrici precum: evenimente, date privind proiectele dezvoltate, statistica lunară 

a site-ului ANFP, colaborări etc. 

 Publicaţii şi Materiale 

Asigurarea imaginii de brand: 

- Elaborarea modelelor de Certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare şi formare; 

- Elaborarea certificatelor de participare la seminarii regionale; 

- 12 diplome Conferinţa Inovaţie şi Calitate, ed. a VI-a; 

- 4 sigle utilizate pentru Competiţia şi Conferinţa internaţională Inovaţie şi calitate, ed. a VI-

a; 

- Publicarea a 3 articole în Buletinul Informare şi Documentare al Ministerului Afacerilor 

Interne. 

 

Elaborarea materialelor de promovare: 4 afişe; 12 buletine informative interne; pliant privind 

formarea profesională a funcţionarilor publici; 1 banner; 3 roll-up-uri; 9 trofee premii Conferinţa 

Inovaţie şi calitate, Editura a VI-a; 12 calendare cursuri de formare ANFP. 

Publicaţii de specialitate 

- Elaborarea revistei online “EU-RO Funcţionar”: concepere design, stabilire structură, 

informare personal ANFP şi colaboratori, solicitare şi centralizare materiale, elaborare 

articole, editare  

- Ghidul celor mai bune practici în administraţia publică 

 

Studii şi instrumente sociologice: 

- Studii privind evaluarea seminarului regional (Piatra Neamţ); 

- Studiul privind evaluarea conferinței internaţionale „Inovaţie şi calitate în sectorul public”  

- Analiza de imagine ANFP 2012; 

- Cercetare privind formarea profesională a funcţionarilor publici (colectare şi introducerea 

datelor); 

- Studiul „Părerea ta contează pentru noi!” (colectarea datelor, pe baza chestionării online); 

- Chestionar online privind Reţeaua Comunicatorilor; 

- Chestionar online privind Revista Eu-Ro Funcţionar. 

 

Puncte de informare: 
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- În vederea creşterii vizibilităţii activităţilor şi evenimentelor din cadrul Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici, s-au actualizat permanent spaţiile destinate afişajului cuprinzând 

informaţiile de interes public, date privind site-ul ANFP, diverse materiale de interes public. 

Totodată, săptămânal au fost postate pe plasma situată la intrarea în instituţie principalele 

evenimente organizate de către Agenţie. 

- Menţinerea şi monitorizarea aplicaţiei “Face to face” atât online, pe site, cât si prin 

intermediul infochioşcului special amenajat în sediul ANFP. 

- Gestionarea şi amenajarea Punctului de informare situat la intrarea în instituţie, pentru 

facilitarea accesului la informaţiile referitoare la activitatea ANFP. 

 

 În ceea ce priveşte parteneriatele Agenţiei, este de menţionat colaborarea Agenţiei, în 

baza unui protocol, cu următoarele instituţii: Asociaţia Română pentru Reciclare – RoRec; SC 

Oameni şi Companii; Universitatea Bucureşti; Revista Română pentru Administraţia Publică 

Locală; Centrul de Resurse Juridice; Universitatea Nicolae Titulescu; Academia de Studii 

Economice; Societatea Română de Radiodifuziune; Fundaţia Amfiteatru; Universitatea Creştină 

Dimitrie Cantemir; Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative. 

În ceea ce priveşte asigurarea accesului la informaţiile de interes public conform Legii 

nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, în anul 2013, este de 

menţionat faptul că au fost soluţionate 97 de solicitări din care: 26 solicitări din partea 

reprezentanţilor mass-media; 63 solicitări din partea cetăţenilor şi 8 solicitări din partea persoanelor 

juridice (instituţii/ autorităţi publice, organizaţii sindicale, fundaţii, instituţii de învăţământ).  

De asemenea, la nivelul Agenţiei a fost elaborat Raportul anual privind solicitările în baza 

Legii 544/ 2001 pe anul 2013. 

 Alte activităţi: 

- Diseminarea diverselor materiale către autorităţile/ instituţiile publice din administraţia 

publică centrală şi locală; 

- Implementarea de propuneri de îmbunătăţire a imaginii ANFP, pe baza analizei de imagine; 

- Actualizarea bazei de date cuprinzând mass-media, ONG-uri, instituţii şi autorităţi publice; 

- Pregătirea mapelor şi materialelor complexe pentru diverse acţiuni ale ANFP şi partenerilor 

ANFP; 

- Informări prompte prin intermediului newsletter-ului intern; 

- Mesaje de felicitări cu prilejul sărbătorilor, aniversărilor, onomasticilor sau altor evenimente 

speciale; 

- Gestionarea activităţii de practică a studenţilor în baza parteneriatelor (Universitatea 

Bucureşti, ASE, Universitatea Nicolae Titulescu, Universitatea Dimitrie Cantemir); 

- Gestionarea Reţelei comunicatorilor din administraţia publică; 

- Gestionarea Semnului Onorific “Răsplata Muncii în sectorul public” (centralizare 

propuneri, transmiterea documentelor către departamentele de specialitate în vederea 

verificării, transmiterea a 10 propuneri către Cancelaria Ordinelor);Înregistrarea în 

sistemul de gestiune electronică a documentelor a unui număr de aproximativ 50.000 

documente reprezentând adrese, fax-uri, email-uri de la instituţii publice sau cetăţeni; 
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- Colaborează cu furnizorul sistemului informatic de management al documentelor în vederea 

întocmirii de rapoarte privind fluxul documentelor în cadrul ANFP; 

- Furnizarea de informaţii autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi persoanelor fizice sau 

juridice, la solicitarea acestora, referitoare la înregistrarea documentelor, circuitul acestora 

sau, după caz, termenele de soluţionare pentru petiţii şi informaţii de interes public, conform 

legislaţiei în vigoare; 

- Acordarea de sprijin, prin îndrumare, petenţilor – persoane fizice sau juridice, verbal şi 

telefonic; 

- Asigurarea legăturii dintre ANFP şi delegaţii UM 0356, ai Poştei Române şi ai altor servicii 

în vederea transmiterii şi primirii corespondenţei neclasificate; 

- Amenajarea şi actualizarea permanentă a spaţiului destinat preluării dosarelor de concurs.  

 

Concluzii: 

 În anul 2013, mijloacele de comunicare au fost alese astfel încât activitatea să fie dinamică şi 

în acord cu tendinţele moderne în comunicare; astfel, echipa Agenţiei a elaborat şi a diseminat 

revista semestrială on-line EU-RO Funcţionar, a asigurat prezenţa ANFP în spaţiul social media 

prin administrarea paginii oficiale de Facebook şi a actualizat permanent cu informaţii utile şi 

relevante website-ul instituţiei, fapt ce a condus la poziţionarea în primele 10 locuri ale 

clasamentului Instituţii Publice, în ceea ce priveşte numărul de accesări.  

 Încheierea şi implementarea de parteneriate a fost o latură importantă a activităţii de 

comunicare, fiind ştiut faptul că derularea de  proiecte în parteneriat conduce la rezultate optime 

pentru mai mulţi actori sociali (organizaţii neguvernamentale, instituţii de presă, universităţi). 

 În 2013, rata de reprezentare a ANFP la evenimente internaţionale a crescut cu 35% faţă de 

anul precedent, datorită interesului crescut pentru schimbul de experienţă în domeniul 

managementului resurselor umane în administraţia publică. Astfel, experţii ANFP au luat parte la 

activităţi în cadrul grupurilor de lucru europene în care sunt membri, au împărtăşit propria 

experienţă şi bună practică la numeroase seminare internaţionale în domeniu şi au beneficiat de 

exemplele de succes ale unor instituţii internaţionale, participând la vizite de studiu şi la stagii de 

practică. 

 În anul 2013, responsabilitatea ANFP cu privire la reprezentarea intereselor României la 

nivel internaţional a crescut, intensificându-se activitatea în cadrul Panelului Reforma 

administraţiei publice, un grup tematic al Platformei „Democraţie, bună guvernare şi stabilitate” a 

Parteneriatului Estic, în Comitetul European de Dialog Social pentru Administraţia Publică 

Centrală şi în grupurile de lucru din cadrul EUPAN.  

 

 

 

 

 

 

 



62 /85 

 

3.8. Activitatea în domeniul controlului efectuat de Agenţia Naţională a 

Funcţionarilor Publici 

 

 Controlul administrativ de specialitate exercitat de către Agenţie este un control de legalitate al 

actelor administrative din domeniul funcţiei publice, nefiind un control axat pe raporturi de 

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

contencios administrativ. 

 Prin activitatea de control specializat, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici are dreptul de 

a stabili măsuri şi acţiuni corective, îndrumări de specialitate obligatorii pentru organele controlate, 

inclusiv cu privire la restabilirea legalităţii actelor administrative emise şi de a emite puncte de 

vedere şi recomandări. 

 Activitatea de control a Agenţiei în perioada 01.01.2013-31.12.2013 s-a concretizat prin 

efectuarea de către Corpul de control a 60 de activităţi de control tematice şi a unui control de fond. 

 3.8.1. În cursul anulului 2013, au fost elaborate şi aprobate 51 rapoarte de control. În 19 

cazuri autorităţile sau instituţiile publice controlate au transmis adrese în care precizează că au 

implementat cerinţele rapoartelor de control.  

 Au fost, totodată, întocmite aproximativ 50 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 60 activităţi de control, au fost necesare un număr de circa 140 de zile 

de deplasare la autorităţile/instituţiile publice controlate. 

 3.8.2. Principalele obiective ale activităţii de control, au fost următoarele: 

 Verificarea documentaţiei care a stat la baza obţinerii avizului pentru funcţii publice; 

 Verificarea structurii funcţiilor publice; 

 Verificarea modului de aplicare a prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Verificarea şi îndrumarea autorităţilor şi instituţiilor publice privind modul de respectare a 

legislaţiei referitoare la numirea şi reîncadrarea funcţionarilor publici, precum şi la 

salarizarea corespunzătoare a acestora; 

 Verificarea procedurii privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor/examenelor pentru 

ocuparea funcţiilor publice vacante prin recrutare şi promovare; 

 Verificarea procedurii privind evaluarea performanţelor profesionale individuale a 

funcţionarilor publici; 

 Verificarea documentelor constitutive ale dosarului profesional, în special a fişelor de post, 

a fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale, a declaraţiilor de avere şi de 
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interese, a copiilor carnetelor de muncă, a actelor administrative de numire, suspendare şi de 

eliberare/destituire din funcţia publică, respectiv a actelor administrative care privesc 

modificarea raporturilor de serviciu; 

 Verificarea şi îndrumarea modului de constituire şi funcţionare a comisiilor de disciplină şi 

paritare şi a activităţii acestora; 

 Controlul privind respectarea regimului incompatibilităţilor şi al conflictului de interese; 

 Verificarea modului de respectare a principiilor şi a normelor generale de conduită a 

funcţionarilor publici; 

 Verificarea existenţei şi prevederilor acordurilor colective încheiate la nivelul autorităţilor 

sau instituţiilor publice; 

 Verificarea îndeplinirii condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru 

pensionare de către funcţionarii publici; 

 Verificarea desemnării consilierului de etică din cadrul autorităţii sau instituţiei publice; 

 Verificarea procedurii de reorganizare a autorităţilor şi instituţiilor publice; 

 Verificarea elaborării, în termen legal, al planului de ocupare a funcţiilor publice şi a 

planului de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici. 

 

3.8.3. Dintre abaterile şi încălcările dispoziţiilor legale privind funcţia publică şi funcţionarii 

publici constatate, cele mai des întâlnite au privit: 

 avizarea funcţiilor publice şi numirea în funcţii publice; 

 salarizarea funcţionarilor publici; 

 neactualizarea declaraţiilor de avere şi de interese; 

 regimul juridic al incompatibilităţilor şi al conflictului de interese; 

 organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice; 

 modul de constituire şi funcţionare a comisiilor de disciplină, precum şi a procedurii de 

lucru a comisiei de disciplină; 

 completarea şi actualizarea dosarelor profesionale sau a altor acte de personal; 

 acordarea unor venituri băneşti, fără temei legal; 

 promovarea funcţionarilor publici. 

 

Principalele constatări făcute de echipele de control în ceea ce priveşte modul de aplicare a 

actelor normative care privesc domeniul funcţiei publice au fost următoarele: 

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

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici privind stabilirea funcţiilor publice. 

 Minimalizarea nejustificată a importanţei dosarului profesional, şi anume: nerespectarea H.G. 

nr.432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici 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 2012; lipsa declaraţiilor de avere/interese funcţionarilor publici şi 

nerespectarea regimului juridic al incompatibilităţilor.  

 Management incoerent al funcţiilor publice cauzat de înţelegerea deficitară a noţiunii de funcţie 

publică; nerespectarea prevederilor art. 2 alin (3), lit. a) – h) din Legea nr. 188/1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 

ocupării unor posturi cu atribuţii de funcţie publică de către personal contractual. 
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 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 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici; 

 Numirea unor funcţionari publici, 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 (H.G. nr.1344/2007) privind organizarea şi funcţionarea 

comisiilor de disciplină. 

 Nerespectarea prevederilor legale (H.G. nr.833/2007) privind organizarea şi constituirea 

comisiilor paritare. 

 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 2013. 

 Nerespectarea legislaţiei privind elaborarea, aprobarea şi transmiterea planului de perfecţionare 

a funcţionarilor publici, pentru anul 2013. 

 Nerespectarea prevederilor legale privind încetarea de drept a raporturilor de serviciu a 

funcţionarilor publici. 

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

funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare 

 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. 

 

1.8.4. În urma activităţilor de control au fost formulate puncte de vedere, recomandări, 

îndrumări de specialitate, acţiuni corective sau măsuri, cu privire la: 

 Întreprinderea demersurilor legale în vederea emiterii avizelor favorabile acordate de 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici privind stabilirea funcţiilor publice. 

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

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

611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 432/2004) 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 A.N.I. cât şi respectarea 

regimului juridic al incompatibilităţilor, completarea dosarului profesional al funcţionarilor 

publici cu documentul care să ateste depunerea jurământului de către funcţionarii publici. 
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 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 /instituţilor publice de aplicare a 

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

în funcţiile publice de conducere, emise cu nerespectarea procedurilor legale; 

 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) privind organizarea şi funcţionarea 

comisiilor de disciplină; 

 Respectarea prevederilor legale (H.G. nr.833/2007) 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 desfăşuarea 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). 

 

Concluzii: 

În ceea ce priveşte activitatea de control a Agenţiei în anul 2013, se poate constata că s-a 

desfăşurat o activitate comparabilă cu anul anterior. Numărul de măsuri, acţiuni corective, 

îndrumări metodologice şi recomandări stabilite prin rapoartele de control este de aproximativ 120 

din care 64 au fost puse în aplicare. Monitorizarea implementării cerinţelor stabilite prin 

rapoartele de control s-a realizat printr-o evidenţă „Stadiul implementării cerinţelor rezultate din 

activitatea de control desfăşurată de către Corpul de Control al A.N.F.P., în anul 2013”. 

Compartimentele de resurse umane nu au gestionat întotdeauna actele cuprinse în dosarul 

profesional al funcţionarilor publici şi carnetele de muncă în conformitate cu prevederile legale, fie 
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din cauza unor deficienţe în pregătirea profesională a funcţionarilor publici din cadrul acestora, 

fie datorită faptului că nu au reuşit să evidenţieze conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor 

publice efectele nerespectării procedurilor legale, fie din cauza numărului insuficient al 

personalului de specialitate.  

Existenţa unor conducători ai autorităţilor publice sau instituţii publice care nu acordă atenţia 

cuvenită activităţii de resurse umane. Controlul reprezintă o funcţie importantă a managementului 

funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, necesară atât pentru implementară eficientă a 

Statutului funcţionarilor publici şi a legislaţiei secundare aferente, cât şi pentru elaborarea unor 

îndrumări metodologice şi stabilirea unor măsuri corective de natură a conduce la o gestiune 

coerentă şi eficace a funcţiei publice şi a corpului funcţionarilor publici. 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. 

 

3.9. Activitatea în domeniul apărării intereselor Agenţiei în faţa instanţelor 

judecătoreşti sau organelor jurisdicţionale 

 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în temeiul dispoziţiilor art 22 alin.(3) din Legea 

nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare şi ale 

art.3 alin. (2) din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ este autoritate de tutelă 

administrativă jurisdicţionalizată pentru toate autorităţile publice centrale şi locale în 

domeniul raporturilor de funcţie publică. 

Acţiunile iniţiate de către Agenţie pot fi introduse fie împotriva actelor administrative 

ilegale ce au ca obiect raporturi de funcţie publică, fie împotriva refuzului nejustificat al 

autorităţilor publice de a-şi îndeplini obligaţiile derivate din legislaţia funcţiei publice. 

De asemenea, legiuitorul a dat posibilitatea oricărei persoane care se consideră vătămată 

într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act 

administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, să se adreseze instanţei de 

contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a 

interesului legitim şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată, potrivit dispoziţiilor art.1 din Legea 

nr.554/2004 a contenciosului administrativ. 

Activitatea de apărare a drepturilor şi intereselor legitime ale Agenţiei în faţa instanţelor 

judecătoreşti de toate gradele, a organelor de urmărire penală, precum şi în faţa tuturor 

autorităţilor şi organelor administrative cu atribuţii jurisdicţionale se realizează potrivit 

dispoziţiilor Legii nr.554/2004 şi a Legii nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 

având legitimitate procesuală activă în ceea ce priveşte eventualele abateri referitoare la aplicarea 

legislaţiei privind funcţia publică. 
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3.9.1. Obiectivele specifice în ceea ce priveşte gestionarea activităţii de reprezentare în 

instanţă, sunt: 

 Elaborarea de soluţii juridice în termenele stabilite la lucrările repartizate ce se realizează prin 

activităţi de reprezentare şi formulare de propuneri cu privire la metodele de apărare a 

intereselor legale ale ANFP în faţa instanţelor judecătoreşti sau organelor jurisdicţionale; 

 Gestionarea corespunzătoare a dosarelor repartizate se realizează prin elaborarea şi transmiterea 

actelor procesuale obligatorii în termenele legale; 

 Asigurarea evidenţei eficiente a cauzelor în care instituţia este parte se realizează prin arhivarea 

alfabetică, cronologică /totalul dosarelor; 

 Creşterea performanţei profesionale pe baza formării şi a diligenţelor individuale de actualizare 

a cunoştinţelor prin formularea de propuneri pentru stabilirea tematicilor de instruire a 

personalului din cadrul serviciului, având în vedere necesităţile de instruire pentru a le permite 

să facă faţă oricărui nivel de responsabilitate. 

 

3.9.2. Raportându-ne la textele de lege invocate, la obiectivele Agenţiei stabilite la începutul 

anului 2013 şi la atribuţiile instituţiei, în domeniul reprezentării în instanţă, ANFP a avut atât 

calitatea de reclamant cât şi de pârât, după cum urmează:  

 Totalul dosarelor în care A.N.F.P. a avut calitatea de parte, în perioada ianuarie-decembrie 

2013, a fost de 215.  

 Dintre acestea, un număr de 126 de dosare se aflau pe rol la sfârşitul anului 2013, pentru 53 

dintre acestea A.N.F.P. având calitatea de reclamant sau intervenient, iar în 73 de dosare având 

calitatea de pârât sau intimat. 

 

Dosarele care s-au soluţionat în fond şi recurs sunt în număr de 89.  

Dosarele soluţionate favorabil A.N.F.P. sunt în număr de 77. 

Dosarele soluţionate nefavorabil ANFP sunt în număr de 12. 

 

3.9.3. Alte activităţi desfăşurate de Agenţie în domeniul apărării intereselor Agenţiei, în 

vederea aplicării corecte a legislaţiei funcţiei publice şi a intereselor instituţiei au vizat 

formularea de notificări privind recuperarea debitelor. 

3.9.4. În ceea ce priveşte realizarea obiectivelor instituţionale derivate din activitatea privind 

gestionarea activităţii de reprezentare în instanţă prin apărarea intereselor instituţiei şi exercitarea 

tutelei administrative, rezultă că nu a existat niciun dosar pierdut pe motiv că nu au fost elaborate 

soluţii juridice în termenele stabilite la lucrările repartizate, că nu a fost asigurată reprezentarea în 

instanţă şi nu au fost formulate propuneri cu privire la metodele de apărare a intereselor legale ale 

ANFP în faţa instanţelor judecătoreşti sau organelor jurisdicţionale, sau ca urmare a gestionării 

necorespunzătoare a dosarelor repartizate şi neelaborarea şi transmiterea actelor procesuale 

obligatorii în termenele legale. 
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De asemenea, s-a constatat că a crescut ponderea dosarelor ce au ca obiect plata daunelor 

morale şi materiale, cerute în sume considerabile de către reclamanţi precum şi faptul că există o 

practică neunitară a instanţelor privind litigiile avand ca obiect funcţia publică şi funcţionarii 

publici.  

Concluzii: 

În anul 2013, s-a constatat existenţa unei practici neunitare a instanţelor privind litigiile având 

ca obiect funcţia publică şi funcţionarii publici precum şi faptul că a crescut ponderea dosarelor ce 

au ca obiect plata daunelor morale şi materiale, cerute în sume considerabile de către reclamanţi. 

Având în vedere acest aspect, după primirea tuturor hotărârilor judecătoreşti pronunţate în astfel 

de speţe, se va formula un raport, pentru a prezenta argumentele ce au stat la baza motivărilor 

instanţelor. 

 

3.10. Activitatea în domeniul controlului intern/managerial 

 

În cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici a fost asigurată gestionarea activităţii 

de implementare a prevederilor OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi 

pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

În scopul eficientizării procesului de implementare a sistemului de control intern/managerial 

la nivelul Agenţiei, a fost constituit Grupul de lucru pentru monitorizarea, coordonarea şi 

îndrumarea metodologică a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control 

intern/managerial în cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici (Ordinul Preşedintelui 

A.N.F.P. nr.2937/12.08.2011). 

Activităţile derulate de A.N.F.P. în anul 2013 în vederea implementării SCIM, pot fi 

sintetizate astfel: 

 Elaborarea şi aprobarea, atât la nivelul Agenţiei cât şi al centrelor regionale, a Programului 

de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la nivelul A.N.F.P., pe anul 2013; 

 Întocmirea şi transmiterea către Unitatea de Politici Publici din cadrul Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a situaţiei centralizatoare semestriale/anuale 

privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial atât pentru Agenţia 

Naţională a Funcţionarilor Publici cât şi pentru instituţiile din subordine; 

 Implementarea Procedurii generale privind managementul riscului, în cursul anului 2013. 

Procedura a fost implementată etapizat, prin completarea de către responsabilii de risc a 

Formularelor 1 – 5 ale Anexei 3 din Procedura generală anterior menţionată; 

 Elaborarea Listei cuprinzând procedurile elaborate şi aprobate la nivelul Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici; 
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 Continuarea procesului de actualizare a procedurilor generale şi specifice existente la 

nivelul departamentelor din cadrul Agenţiei precum şi de elaborare a noi proceduri. 

 

Concluzii: 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în calitate de ordonator secundar de credite, a 

continuat şi în anul 2013 implementarea sistemului de control intern/managerial. În acest sens, a 

fost asigurată planificarea activităţii de control intern/managerial, pentru anul 2013 precum şi 

monitorizarea semestrială/anuală a stadiului implementării sistemului de control 

intern/managerial atât la nivelul Agenţiei cât şi al centrelor regionale, aflate în subordinea 

acesteia. 

 

3.11. Activitatea în domeniul reprezentării 

 

În anul 2013, Agenţia a fost reprezentată atât la nivel internaţional, în cadrul grupurilor de 

lucru constituite la acest nivel, cât şi la nivel naţional, prin asigurarea participării active a 

reprezentanţilor Agenţiei în cadrul grupurilor constituite la nivel interministerial/interinstituţional. 

Totodată este de menţionat faptul că la nivelul Agenţiei au fost active şi grupurile de lucru 

interdepartamentale, în cadrul cărora au fost derulate activităţi susţinute pentru elaborarea cadrului 

normativ şi strategic specific funcţiei publice, precum şi pentru asigurarea implementării 

dispoziţiilor specifice controlului intern/managerial, programelor cu finanţare externă, precum şi în 

celelalte domenii de activitate al Agenţiei. 

3.11.1. Activitatea în cadrul grupurilor de lucru  

Grupurile de lucru în cadrul cărora Agenţia a asigurat reprezentarea precum şi principalele activităţi 

desfăşurate la nivelul acestora, pot fi sintetizate astfel: 

a) grupuri de lucru constituite la nivel internaţional: 

 

a.1) Reţeaua Europeană a Experţilor EPSO; 

 

Activităţi specifice grupului de lucru, derulate în anul 2013: 

Analiză materiale şi informaţii necesare răspunsului la solicitarea coordonatorului Rețelei 

Europene de Experţi în Recrutare de pe lângă Oficiului European pentru Selecţia Personalului 

(EPSO Network of Experts); 

Completare Chestionar EPSO Network of Experts
4
; 

 

                                                      
4
 în contextul colaborării iterdepartamentale. 
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a.2) Grupul de lucru STATUT al Consiliului Uniunii Europene. 

 

Activităţi specifice grupului de lucru, derulate în anul 2013: 

Analiza materialelor primite de la Reprezentanţa Permanentă a României la Bruxelles ori de la 

Ministerul Afacerilor Externe, privitor la: 

 propunerile de modificare a Statutului funcţionarilor europeni; 

 propunerile de modificare a coeficienţilor de remunerare, indemnizaţiilor şi schemei de 

pensii a funcţionarilor europeni, precum şi a unor aspecte privind circulaţia oficialilor UE 

în spaţiul European; 

 „propunerile privind opţiunea de vot a României (favorabilă, abţinere sau respingere) 

referitoare la propunerea de Regulament privind ajustarea ratei contribuţiei la schema de 

pensii a funcţionarilor şi celorlalţi agenţi ai UE (doc. 17360/12 + ADD1). 

 

b) grupuri de lucru constituite la nivel naţional – cu caracter 

interministerial/interinstituţional: 

 

b.1) Grup de lucru constituit în vederea revizuirii sistemului de salarizare a personalului care 

lucrează în structurile de gestiune a fondurilor externe nerambursabile – constituit la MAEur
5
; 

b.2) Grup de lucru constituit pentru stabilirea orientărilor strategice în domeniul reformei 

administraţiei publice 2014-2020
6
: 

 

Activităţi specifice grupului de lucru, derulate în anul 2013: 

 Analiză materiale furnizate de către Secretariatului Grupului de Management al MDRAP şi 

Subgrupului tehnic de management pentru administraţie publică al MDRAP şi formularea 

de puncte de vedere cu privire la conţinutul acestora; 

 Elaborare propunere obiective strategice şi direcţii de acţiune în domeniul managementului 

resurselor umane din administraţia publică; 

 Fundamentarea poziţiei instituţionale a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici vis a vis 

de aspectele dezbătute la nivelul grupului de lucru. 

 

b.3) Grup de lucru constituit la nivelul Secretariatului tehnic al Comitetului Consultativ Tematic 

Administraţie şi Bună Guvernanţă; 

 

Activităţi specifice grupului de lucru, derulate în anul 2013: 

 Elaborarea contribuţiei la analiza proiectului Strategiei pentru consolidarea capacităţii 

administrative şi a Planului de acţiuni, 

 

b.4) Subgrupul Tehnic de Management 4 – Administraţie Publică; 

 

Participare la elaborarea de documente în cadrul activităţilor ori grupurilor de lucru 

constituite ca parte a procesului de programare aferent perioadei 2014 – 2020, conform 

                                                      
5 Potrivit art. 11, alin. (1) din O.U.G. nr. 96/2012 se înfiinţează Ministerul Fondurilor Europene, prin reorganizarea Ministerului 

Afacerilor Europene. 
6 grup de lucru coordonat de Cancelaria Primului Ministru; 
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calendarului agreat între autorităţile române şi reprezentanţii Comisiei Europene pentru 

pregătirea Acordului de Parteneriat, tema modernizarea şi întărirea capacităţii administraţiei, 

sub tema Managementul Resurselor Umane. 

 

b.5) Grup de lucru pentru elaborarea proiectului Strategiei pentru Consolidarea Capacităţii 

Administrative, condiţionalitate ex-ante în contextul procesului de elaborare a documentelor 

programatice (Acord de Parteneriat şi Program Operaţional Capacitate Administrativă, aferent 

exerciţiului financiar 2014 – 2020); 

 

Activităţi specifice grupului de lucru, derulate în anul 2013: 

 Analizarea materialelor furnizate şi elaborarea, în cadrul unei colaborări 

interdepartamentale, a punctului de vedere al Agenţiei cu referire la autoevaluarea din 

perspectiva cerinţelor privind îndeplinirea condiţionalităţilor ex-ante pe funcţia 

publică din cadrul Acordului de Parteneriat 2014-2020 

 

b.6) Grup de lucru constituit în vederea elaborării proiectului Strategiei anticorupţie a MDRAP. 

 

Activităţi specifice grupului de lucru, derulate în anul 2013: 

 Participare la elaborarea proiectului de strategie, prin fundamentarea conţinutului acestui 

document în cadrul şedinţelor organizate de către Serviciul Anticorupţie din M.D.R.A.P. 

 

c) grupuri de lucru constituite la nivelul Agenţiei – cu caracter interministerial
7
 

 

c.1) Grup de lucru constituit în vederea elaborării propunerii de politică publică privind statutul 

prefecţilor şi al subprefecţilor; 

c.2) Grup de lucru constituit în vederea elaborării strategiei privind formarea profesională a 

prefecţilor şi al subprefecţilor. 

d) grupuri de lucru constituite la nivelul Agenţiei – cu caracter interdepartamental 

d.1) Grup de lucru constituit în vederea elaborării Strategiei în domeniul funcţiei publice; 

d.2) Grup de lucru constituit în vederea elaborării Strategiei privind formarea profesională; 

d.3) Grupul de lucru
8
 pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a 

implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial în cadrul Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici; 

d.4) Grup de lucru constituit în cadrul proiectului „Creşterea 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”, cod 

SMIS 35032 – proiect finanţat prin FSE-PODCA. 

                                                      
7
 în cadrul proiectelor cu finanţare externă, gestionate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. 

8
 constituit potrivit Ordinului Preşedintelui A.N.F.P. nr.2937/12.08.2011 
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3.11.2. Acţiuni curente asociate activităţii de reprezentare a Agenţiei în întâlniri, evenimente, 

activităţi interministeriale cu tematică incidentă domeniului funcţiei publice, organizate atât 

la nivel naţional cât şi internaţional. 

- Elaborarea contribuţiei ANFP la evaluarea de ţară în domeniul competitivităţii
9
 şi asigurarea 

reprezentării Agenţiei la Sesiunea de evaluare convocată de Ministerul Economiei, cu 

participarea delegaţiei Comisiei Europene în vederea prezentării situaţiei şi clarificării unor 

aspecte particulare conform domeniului de competenţe al Agenţiei, în cadrul procesului de 

elaborare a Raportului de ţară pe domeniul competitivitate; 

- Analiza coerenţei din punct de vedere al utilizării limbajului juridic pe varianta tradusă în limba 

română a Acordului Cadru EUPAE/TUNED pentru asigurarea calităţii serviciilor oferite de 

administraţiile centrale; 

- Asigurarea contribuţiei necesare demarării activităţilor de recrutare şi selecţie a evaluatorilor 

externi pentru realizarea componentei externe a evaluării managerilor publici. 

3.11.3. Asigurarea participării în calitate de membru/secretar al comisiilor de concurs şi 

comisiilor de soluţionare a contestaţiilor 

Reprezentarea Agenţiei în comisiile de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor, organizate atât de 

către A.N.F.P. în vederea ocupării funcţiilor publice de conducere, cât şi de către alte autorităţi şi 

instituţii publice centrale şi locale a fost asigurată de persoanele desemnate, în acest sens, de către 

conducerea instituţiei. 

3.11.4. Asigurarea raportării săptămânale a activităţii  

La nivelul Agenţiei, se realizează săptămânal activitatea de centralizare a rapoartelor de 

activitate. Acest document reflectă realizările săptămânii în curs, dificultăţile întâmpinate în 

realizarea obiectivelor şi activităţilor specifice, precum şi activităţile previzionate pentru săptămâna 

următoare. 

3.11.5. Asigurarea secretariatului Comisiei de disciplină constituită la nivelul Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici precum şi cel al Comisiei de disciplină pentru înalţii 

funcţionari publici, al Comisiei de evaluare a activităţii înalţilor funcţionari publici precum şi 

al Comisiei pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici. 

 

 

 

 

                                                      
9
 Capitolul referitor la capacitatea administrativă şi managementul resurselor umane 
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4. Suportul tehnic al activităţii  

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 

 

4.1. În domeniul tehnologiei informaţiei 

 

În cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, sub aspectul evoluţiei tehnologiei 

informaţiei pot fi subliniate următoarele aspecte:  

4.1.1. În vederea realizării unui sistem unitar din punct de vedere IT&C şi pentru asigurarea 

securităţii acestuia, au fost derulate următoarele activităţi: 

 Având în vedere intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 740/2013 privind transmiterea 

unui imobil din domeniul privat al statului şi administrarea Ministerului Economiei în domeniul 

public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi a mutării 

efective a unei părţi a personalului ANFP în noul sediu, a fost realizată proiectarea reţelei de 

date şi telefonie din sediul din strada Mendeleev; 

 Realizarea conexiunii VPN între sediile din stada Eforiei şi Mendeleev cu sprijinul STS; 

 Participarea la grupurile de lucru şi elaborarea de documentaţii specifice Infrastructurii Critice 

Naţionale – „Sistem integrat de gestiune a funcţiilor publice şi funcţionarilor publici”; 

 Realizarea backup-urilor sistemelor informatice şi a datelor de interes major cu ocazia mutării 

în sediul din Mendeleev în vederea asigurării continuităţii activităţii; 

 Acordarea de asistenţă tehnică de specialitate în cadrul proiectului e-ANFP; 

 Participarea la nivelul grupurilor de lucru constituite în cadrul Componentei de Securitate 

pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor. Au fost elaborate Procedurile Operaţionale de 

Securitate specifice sistemelor informatice care vehiculează informaţii clasificate. 

 

4.1.2. Implementarea de soluţii software care să sprijine activitatea Agenţiei 

 

4.1.3. Extinderea funcţionalităţilor Sistemului Integrat pentru Gestionarea Funcţionarilor 

Publici şi a Funcţiei Publice: 

 Analiza, proiectarea şi dezvoltarea unui nou modul privind avizarea şi reorganizarea 

instituţiilor; 

 Dezvoltarea de noi facilităţi în cadrul modulului de gestiune a funcţiilor publice şi al 

funcţionarilor publici. 

 

4.1.4. Extinderea funcţionalităţilor Portalului de management al Funcţionarilor Publici şi a 

Funcţiei Publice (https://www.anfp.gov.ro): 

 Analiza, proiectarea şi dezvoltarea unui nou modul privind reorganizarea instituţiilor; 

 Analiza, proiectarea şi dezvoltarea unui nou modul privind actualizarea corpului de rezervă; 

 Dezvoltarea unui modul de afişare a concursurilor în cadrul portalului; 
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 Reproiectarea şi dezvoltarea modulelor specifice structurii instituţiei în vederea optimizării 

operaţiilor de actualizare posturi. 

 

4.1.5. Acordarea de asistenţă şi consultanţă de specialitate instituţiilor publice cu referire la 

utilizarea semnăturii electronice şi a Portalului de management al Funcţionarilor Publici şi a 

Funcţiei Publice 

4.1.6. Instalarea pe un server distinct a Portalului de management al Funcţionarilor Publici şi a 

Funcţiei Publice (https://www.anfp.gov.ro) 

4.1.7. Administrare Website "Competitia celor mai bune practici din administraţia publică din 

România" ediţia a 6-a 2013. 

4.1.8. Elaborarea de specificaţii tehnice în cadrul proiectului “e – ANFP – Întărirea capacităţii 

instituţionale a ANFP în vederea asigurării unui management performant al funcţiei publice şi 

funcţionarilor publici la nivelul administraţiei publice centrale şi al serviciilor publice din 

subordinea/coordonarea autorităţilor publice centrale şi locale prin implementarea de instrumente 

inovatoare”. 

4.1.9. Extinderea funcţionalităţilor aplicaţiei de programare personală a concediilor prin 

adăugarea unui modul de avizare a concediilor de către Compartimentul de Resurse Umane. 

4.1.10. Alte activităţi derulate în domeniul tehnologiei informaţiei: 

 Sprijinirea personalului Agenţiei în implementarea semnăturii electronice; 

 Organizarea sesiunilor de instruire a personalului propriu în vederea utilizării aplicaţiilor 

dezvoltate de specialiştii proprii; 

 Participarea în calitate de expert IT în cadrul probelor suplimentare ale concursurilor, conform 

planificarii realizate la nivelul ANFP; 

 Participarea la grupuri de lucru în vederea realizării de specificaţii tehnice pentru achiziţia de 

echipamente IT&C; 

 Urmărirea contractelor de service şi mentenanţă în domeniul IT&C; 

 Acordarea de suport tehnic de specialitate personalului ANFP (număr solicitări de asistenţă 

tehnică înregistrate în sistemul electronic: 1156 solicitări, din care: email – 29, computer – 632, 

imprimante – 156, telefonie – 36, servere – 50, gestiune utilizatori – 23, aplicaţie MigBook – 

22, alte solicitări – 183) 

 

https://www.anfp.gov.ro/
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4.1.11. Propuneri pentru anul 2014: 

 Realizarea şi dezvoltarea unui DataCenter modern; 

 Extinderea funcţionalităţilor Sistemului Integrat pentru Gestionarea Funcţionarilor Publici şi 

a Funcţiei Publice; 

 Implementarea unui sistem informatic de arhivare electronică; 

 Concepere, dezvoltate şi implementare modul de raportare a salarizării funcţionarilor publici în 

cadrul Sistemului Integrat pentru Gestionarea Funcţionarilor Publici şi a Funcţiei Publice; 

 Implementarea de sisteme de monitorizare activă a reţelei; 

 Virtualizarea serverelor critice în vederea asigurării securităţii acestora şi eficientizarea utilizării 

resurselor hardware; 

 Realizarea unei reţele securizate de tip VPN şi dezvoltarea unui centru de backup la distanţă în 

vederea asigurării continuităţii activităţii Agenţiei. 

 

Concluzii: 

În anul 2013 Agenţia a desfăşurat o amplă activitate în domeniul tehnologiei informaţiei, prin 

acordarea de suport tehnic de specialitate personalului instituţiei, extinderea funcţionalităţilor 

sistemului informatic intergrat şi a Portalului de management al funcţiilor şi funcţionarilor publici 

precum şi prin acordarea de consultanţă de specialitate în cadrul proiectelor cu finanţare externă 

care au necesitat intervenţia tehnică a specialiştilor IT. 
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4.2. În domeniul economic, resurse umane, administrativ, achiziţii şi protocol 

 

4.2.1. Activităţile desfăşurate de ANFP în anul 2013 au avut ca sursă de finanţare alocaţiile 

bugetare din capitolul 51.01 „Autorităţi executive şi acţiuni externe”şi capitolul 80.08 “Acţiuni 

generale economice”. Angajamentele legale s-au încadrat în creditele bugetare aprobate. La 

capitolul 51.01 „ Autorităţi executive şi acţiuni externe” creditele bugetare aprobate au fost în sumă 

totală de 39.834.300 lei, repartizate astfel : 

 Cheltuieli de personal                                                 7.759.300 lei 

 Cheltuieli materiale                                                   1.892.000 lei 

 Proiecte cu finanţare din fonduri externe                                 29.883.000 lei 

 Alte cheltuieli-burse                                                      300.000 lei 

 

La sfârşitul trimestrului IV/2013, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a înregistrat 

plăţi nete de casă în valoare totală de 19.179.330 lei, după cum urmează: 

- lei-  

Denumire 

indicator 

Cod Credite bugetare 

aprobate 

Plăţi efectuate 

Cheltuieli totale 51.01 39.834.300 19.179.330 

Cheltuieli curente 51.01.01 39.834.300 19.179.330 

Cheltuieli de personal 51.01.10 7.759.300 7.711.305 

Cheltuieli materiale 51.01.20 1.892.000 1.889.427 

Proiecte cu finanţare externă 

nerambursabilă 

51.01.56 29.883.000 9.282.089 

Alte cheltuieli-burse 51.01.59 300.000 296.509 

 

La capitolul 80.08 “Acţiuni generale economice” creditele bugetare aprobate au fost în 

sumă totală de 625.000 lei aferente proiectului “Îmbunătăţirea dialogului social pentru 

funcţionarii publici”, iar plăţile de 123,334 lei, astfel: 
 -lei- 

Denumire 

indicator 

Cod Credite bugetare 

aprobate 

Plăţi efectuate 

Acţiuni generale economice, 

comerciale şi de muncă 

80.08 625.000 123.334 

Programul Norvegian pentru 

Creştere Economică şi Dezvoltare 

Durabilă 

56.18 625.000 123.334 

Finanţare externă nerambursabilă 56.18.02 625.000 123.334 

 

  În perioada 01.01-31.12.2013 ANFP a încasat şi virat la bugetul de stat venituri în sumă 

totală de 415.034 lei din care : 

- venituri încasate de la parteneri pentru cursurile de scurtă durată = 208.749 lei 
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- venituri încasate în cadrul programului de formare specializată destinat înalţilor 

funcţionari publici = 206.285 lei 

Cheltuielile cu plata formatorilor din cadrul programului de formare specializată destinat 

înalţilor funcţionari publici = 138.720 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 .2013 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 publice 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 ministrului finanţelor 

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

bugetare . 

TABEL 

privind execuţia bugetară la 31.12.2013 a centrelor regionale de formare continuă 

-lei-  

Nr. 

Crt. Centru Cheltuieli  Cheltuieli Cheltuieli  Total Venituri 

   

Personal 

 

Bunuri şi 

Servicii 

 

Fonduri 

externe 

nerambursabile 

Cheltuieli 

 

Virate la 

bugetul statului 

la 31.12.2013 

0 1 3 4 5 6 7 

1 Bucureşti 545.514 133.988 2.866.362 3.545.864 40.645 

2 Cluj Napoca 329.441 85.998 0 415.439 12.089 

3 Iaşi 165.654 43.000 44.704 253.358 33.436 

4 Timişoara 339.115 140.000 296.000 775.115 126.617 

TOTAL 1.379.724 402.986 3.207.066 4.989.776 212.787 

 

În vederea realizării managementului funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici pentru 

personalul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi a gestiunii personalului (în 

cazul personalului contractual), s-au desfăşurat următoarele activităţi: 
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 întocmirea statelor de funcţii, 

 întocmirea statelor de personal, 

 întocmirea proiectelor de ordine privind structura organizatorică, 

 întocmirea proiectelor de ordine privind stabilirea funcţiilor publice,  

 întocmirea proiectelor de ordine privind numirea/încadrarea personalului,  

 întocmirea proiectelor de ordine privind suspendarea/modificarea/încetarea raporturilor de 

serviciu/muncă, 

 întocmirea proiectelor de ordine privind reîncadrarea şi salarizarea personalului, 

 întocmirea proiectelor de ordine privind promovarea în grad profesional/în funcţia publică, 

 întocmirea proiectelor de ordine specifice activităţii direcţiei,  

 evidenţa fişelor de post şi a rapoartelor de evaluare, 

 gestionarea dosarele profesionale şi personale ale salariaţilor, 

 întocmirea de situaţii/raportări către Ministerul Dezvolării Regionale şi Administraţiei 

Publice şi către Institutul Naţional de Statistică, 

 actualizarea bazei de date. 

 

În ceea ce priveşte recrutarea şi promovarea funcţionarilor publici în/din cadrul Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici, la nivelul instituţiei s-a asigurat: 

 gestionarea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar 

vacante, 

 gestionarea organizării concursurilor pentru promovarea în grad profesional a funcţionarilor 

publici, 

 gestionarea organizării concursurilor pentru promovarea în funcţie de conducere. 

 

Alte activităţi cu caracter permanent: 

 întocmirea contractelor individuale de muncă şi a actelor adiţionale la contractele 

individuale de muncă, 

 asigurarea implementării prevederilor legale privind declaraţiile de interese şi declaraţiile de 

avere pentru persoanele care au obligaţia depunerii acestora, 

 eliberarea de adeverinţe 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, 

 gestionarea evidenţei efectuării concediilor de odihnă, a concediilor pentru incapacitate 

temporară de muncă, a altor tipuri de concedii, 

 participarea la acţiunile dispuse de conducere (cursuri, instructaje, etc.);  

 participarea în comisiile de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor 

 întocmirea/actualizarea procedurilor specifice 

 

4.2.2. În ceea ce priveşte gestionarea activităţii de achiziţii publice, protocol şi administrativ a 

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în decursul anului 2013, la nivelul departamentului de 

specialitate s-a asigurat rezolvarea aspectelor aferente activităţii de protocol şi tehnico- 

administrative.  
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- elaborarea proiectului Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2013 în 

conformitate cu legislaţia în vigoare şi modificarea şi adaptarea lui la necesităţile obiective ale 

Agenţiei, pe parcursul întregului an, cu respectarea prevederilor legislative. La realizarea lui 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. 

- 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 A.N.R.M.A.P. 

 

 În anul 2013, în vederea încadrării în procentul de 40% achiziţii realizate prin mijloace 

electronice, Compartimentul Achiziţii publice a realizat 453 cumpărari directe de produse, 4 

achizitii de lucrări  şi 13 achiziţii de servicii în sistem electronic prin catalogul SEAP în valoare 

totală de 732.834,38 lei  din care cca.70% sunt realizate din fonduri nerambursabile. 

De asemenea, pentru asigurarea funcţionalităţii tehnice şi administrative a Agenţiei, prin 

achiziţie directă au fost încheiate un număr de 22 contracte de prestări servicii : 

o Servicii de gestionare electronică a documentelor – S.C. SOBIS SOLUTIONS SRL 

o Servicii Responsabil R.S.V.T.I.- S.C. TEHNICCONTROL S.R.L. 

o Activitate informatică – contabilitate Sistem SIMEC - S.C.C.T.C.E.S.A. 

o Servicii Sănătate şi Securitate în Muncă şi PSI -S.C.EVARIS CONSULTING S.R.L. 

o Servicii pentru întreţinere şi reparaţii fotocopiatoate – S.C. SAN TER SRL 

o Actualizare program informatic legislativ Lege 4 – SC INDACO SYSTEMS SRL 

o Abonament  –MONITORUL OFICIAL RA 

o Servicii de furnizare apă potabilă -  SC LA FANTANA S.A. 

o Servicii de asistenţă Standard pentru server de mail  şi statii  de lucru-  SC BITDEFENDER 

SRL 

o Servicii de semnatură digitală- SC CERTSINGN SA - preschimbarea a 36 certificate de 

semnatură digitală şi achiziţionarea a 8 certificate de semnatură digitală pentru funcţionarii 

publici/ noi angajaţi; 

o Lucrări de cablare, de renovare. 

 

Totodată, prin aplicarea unei proceduri interne – Servicii ANEXA 2B, aprobată de conducerea 

instituţiei, a fost atribuit contractul pentru servicii de pază catre S.C. SGPI SECURITY FORCE 

S.R.L., pentru sediul din str. Eforiei nr.5, Complexul Maramureş şi sediul din Str. Mendeleev nr. 

36-38. 

Cu fonduri din bugetul de stat au mai fost realizate următoarele proceduri de achiziţie: 

o Cerere de oferte online pentru încheierea contractului de furnizare de bonuri valorice 

pentru combustibil cu S.C.Rompetrol Downstream S.R.L. 

 

Având în vedere că Agenţia a trecut în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionaleşi  

Administraţiei Publice, pentru serviciile de telefonie fixă şi mobilă nu s-au mai încheiat contractele 
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subsecvente aferente în cadrul acordurilor-cadru, ci s-a realizat achiziţia directă a acestor servicii de 

la SC VODAFONE România S.A. 

Pentru toate procedurile de atribuire, achiziţiile directe mai mari de 5000 EURO, au fost 

realizate notificările pe site-ul ANRMAP şi www.e-licitaţie.ro, în conformitate cu prevederile 

legale incidente. 

      În ceea ce privesc FONDURILE EXTERNE NERAMBURSABILE, au fost realizate 

următoarele proceduri de achiziţie: 

1) In cadrul proiectului „Creşterea 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”, cod SMIS 35032, 

au fost realizate următoarele proceduri de achiziţii: 

 Achiziţe directă catalog SEAP – materiale consumabile necesare implementării activităţilor 

proiectului. 

 Licitaţie deschisă pentru servicii de asistenţă tehnică/consultanţă în elaborare ghiduri, 

analize, organizare vizite de studiu – SC DELOITTE Consultantă SRL 

 Procedura internă – servicii anexa 2B - servicii de formare- MODUL 3 în cadrul 

proiectului - S.C. ACQUISITION CAREER MANAGEMENT S.R.L. 

 Licitaţie deschisă – pentru servicii pentru elaborarea şi implementarea unui sistem analitic 

pilot de dezvoltare a carierei în funcţia publică în cadrul proiectului – SC PROFILES 

INTERNATIONAL SRL. 

 

2) În cadrul proiectului "Consolidarea performanţei prefecţilor şi subprefecţilor din România în 

contextul integrării în Uniunea Europeană şi al descentralizării administrative şi financiare", 

cod SMIS 32582, au fost realizate următoarele proceduri de achiziţii: 

o Achiziţie directă- servicii de audit financiar – SC DAM FISCALITY SRL, 

o Achiziţe directă catalog SEAP – materiale consumabile necesare implementării 

activitaţilor proiectului, 

o Achiziţie directă servicii pentru evenimente – evenimentul ACUM – SC CORVINUS 

INTERNATIONAL SRL 

 

3) În cadrul proiectului "e-ANFP- Intărirea capacităţii instituţionale a ANFP în vederea 

asigurării unui management performant al funcţiei publice şi funcţionarilor publici la nivelul 

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

publice centrale şi locale prin implementarea de instrumente inovatoare", Cod SMIS 32582, au 

fost realizate următoarele proceduri de achiziţii: 

o Cerere de oferte on-line – pentru serviciile tipografice şi conexe pentru realizarea 

materialelor promoţionale în cadrul proiectului – SC TROPEVM SRL; 

o Achiziţie directă- servicii de promovare – publicare anunţuri – SC INDICATIV MEDIA 

SRL şi revista RES PUBLICA; 

http://www.e-licitaţie.ro/
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o Achiziţe directă catalog SEAP – materiale consumabile necesare implementării 

activităţilor proiectului; 

o Achiziţie directă servicii de evenimente - conferinţa de lansare - S.C. ACQUISITION 

CAREER MANAGEMENT S.R.L.; 
o Licitaţie deschisă pentru Servicii de consultanţă privind sistemele informatice în cadrul 

proiectului – SC POWER NET CONSULTING SRL ; 

o Cerere de oferte online pentru servicii de audit financiar – SC CECCARF SRL. 

 

4) În cadrul proiectului “Creşterea eficacităţii aplicării legislaţiei Uniunii Europene în ceea ce 

priveşte ajutoarele de stat, prin formarea aplicată a experţilor implicaţi în gestionarea fondurilor 

europene”, Cod SMIS 48106" au fost realizate următoarele proceduri de achiziţii: 

o Achiziţie directă -pentru servicii tipografice şi conexe pentru realizarea materialelor 

promoţionale – SC BENNETT PUBLICIS SRL 

o Achiziţie directă – servicii de promovare – anunţuri – SC INDICATIV MEDIA SRL 

o Achiziţie directă – servicii pemntru evenimente- conferinţa de lansare în cadrul proiectului 

– SC ANIOEST CONSULTSRL 

o Procedura internă- Servicii Anexa 2B – servicii de organizare programe de formare în 

cadrul proiectului – SC PROMO SERVICE SRL 

 

5) În cadrul proiectului „Instruire aplicată pentru continuarea întăririi capacităţii instituţionale a 

administraţiei publice din România pentru o gestionare eficientă a fondurilor structurale˝ cod 

SMIS 48159, sunt în derulare urmatoarele proceduri de achiziţie: 

o Licitaţie deschisă – servicii tipografice şi conexe pentru realizarea materialelor 

promoţionale 

o Procedura internă- Servicii Anexa 2B – servicii de organizare programe de formare. 

 

6) În cadrul proiectului„Îmbunătăţirea dialogului social pentru funcţionarii publici” ID MISTE 

2012/104611 – grant Norvegian, au fost realizate următoarele proceduri de achiziţii: 

o Achiziţie directă – Servicii catering conferinţa de deschidere – SC DIESEL SERVCOM 

SRL 
o Achiziţie directă – Servicii de organizare eveniment – formare voluntari- SC ASTIN& 

T.B. SRL 
o Achiziţie directă – Servicii de consultanţă efectuarea de studiu privind comisia paritară – 

SC MERIDIAN GRUP SRL 
o Achiziţie directă – Servicii de interpretariat – SC ELAMI CONSULTING SRL 

o Achiziţie directă - Servicii de promovare – SC EXPRES BIROTICA SRL 

o Achiziţie directă – Servicii de telefonie mobilă – SC VODAFONE ROMANIA SA 

 

Pentru contractele finalizate s-au încheiat documentele constatatoare fiind transmise către 

ANRMAP şi partenerilor contractuali. De asemenea, a fost realizat până la 30.03.2013 Raportul 

anual privind achiziţiile realizate în 2012.  
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În cadrul desfăşurării activităţii compartimentului s-a urmărit respectarea legalităţii, a 

transparenţei şi a eficienţei utilizării fondurilor, menţinerea relaţiilor cu furnizorii şi colaborarea cu 

aceştia, în vederea derulării cât mai corecte a contractelor de achiziţie. 

Pentru organizarea cat mai eficientă a activităţii compartimentului au fost întocmite proceduri 

de lucru, identificându-se măsurile necesare pentru limitarea riscurilor şi adaptarea permanentă la 

modificările cadrului normativ din domeniul de referinţă. 

 

Concluzii: 

La nivelul Agenţiei, prin activitatea derulată pe parcursul anului 2013, s-au dus la îndeplinire 

toate sarcinile permanente aferente domeniului de competenţă. Au fost respectate integral 

prevederile bugetare cu toate că, începând cu luna octombrie 2013, activitatea Agenţiei s-a 

desfăşurat în două locaţii, ca urmare a aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr.740/2013, 

privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi administrarea Ministerului 

Economiei în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici. Facem menţiunea că s-a implementat, cu succes, noul sistem de plăţi aplicabil de la 1 

ianuarie 2014. 

 

4.3. În domeniul auditului public intern 

 

 Activitatea de audit public intern a Agenţiei în anul 2013 s-a desfăşurat în baza planului de 

audit al ANFP nr.1666429/27.11.2012, aprobat de Preşedintele ANFP, având ca fundamentare 

analiza riscurilor, conform referatului de justificare. 

 Raportul are scopul de a prezenta activitatea de audit intern din cadrul ANFP şi progresele 

înregistrate prin implementarea recomandărilor auditorilor, de a demonstra contribuţia acestuia la 

îmbunătăţirea activităţii. 

 La selectarea misiunilor de audit cuprinse în Planul multianual de audit public intern pentru 

perioada 2013 – 2015 şi Planul de audit public intern pentru anul 2013, s-au avut 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 MDRAP, 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 următoarelor domenii: 
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- activitatea financiar – contabilă – modul de stabilire şi plată a normei de hrană a 

personalului; 

- activitatea de achiziţii publice – verificarea derulării procedurii de atribuire a contractelor 

de achiziţie publică; 

- activitatea de resurse umane – modul de stabilire al salariilor de bază la funcţionarii 

publici; 

- evaluarea sistemului de management financiar al proiectului COD SMIS 35032, proiect 

finanţat prin FSE - PO DCA – Fluxul Financiar. 

 

 Din cele 4 misiuni prevăzute în Planul anual de audit public intern pentru anul 2013, au fost 

finalizate toate misiunile de audit de sistem şi regularitate, ceea ce corespunde unui grad de 

îndeplinire a planului de audit pe anul 2013 de 100%. În luna decembrie 2013 a fost aprobat Planul 

anual de audit intern pe anul 2014 al ANFP de către Preşedinte. 

  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. 

 

Concluzii: 

În ceea ce priveşte activitatea de audit public intern a Agenţiei este de menţionat faptul că 

au fost finalizate toate misiunile de audit prevăzute în Planul anual de audit public intern pentru 

anul 2013, fiind totodată asigurată şi aprobarea, de către conducerea instituţiei, a Planului de 

audit al ANFP pentru anul 2014. 
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5. Concluzii privind activitatea Agenţiei în anul 2013 

 

Prezentul raport reflectă activitatea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în anul 2013, 

principalele rezultate putând fi sintetizate, astfel: 

■ în ceea ce priveşte reglementarea funcţiei publice, s-a constatat accentul pus pe elaborarea 

legislaţiei secundare şi terţiare specifice domeniului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici. 

Paşi importanţi au fost realizaţi şi în ceea ce priveşte modificarea legislaţiei primare (Legea nr. 

7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările 

ulterioare), în sensul că, în anul 2013, a fost continuat procesul de promovare şi finalizare a 

propunerii de politică publică „Dezvoltarea standardelor etice în administraţia publică”, 

documentul fiind avizat de toate instituţiile la finele anului; 

■ referitor la gestiunea funcţiei publice şi a funcţionarilor publici, pot fi menţionate ca activităţi 

de impact introducerea sistemului de semnătură electronică electronică, ceea ce reprezintă un 

prim pas pentru eficientizarea comunicării interinstituţionale dintre Agenţie şi autorităţile şi 

instituţiile publice, reprezentând totodată şi un element concret al debirocratizării funcţiei 

publice. A fost asigurată actualizarea 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, aceasta a 

continuat într-un ritm susţinut şi în anul 2013, unul din rezultatele acesteia fiind reflectat de 

creşterea numărului de funcţionari publici care au beneficiat de instruire specializată în 

domeniului tehnologiei informaţiei, al managementului resurselor umane precum şi în cel al 

managementului fondurilor structurale, cursuri organizate atât în sistem clasic de instruire cât şi 

în forma de învăţare de tip e-learning. 

■ 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 Agenţiei în domeniul relaţiilor internaţionale, Agenţia a 

dezvoltat noi parteneriate cu Ucraina, Azerbaidjan şi Norvegia, în ceea ce priveşte intensificarea 

schimburilor de bune practici în domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici. În anul 

2013 a fost organizată a VI-a ediţie a Conferinţei „Inovaţie şi calitate în sectorul public”. 

■ referitor la activitatea de control realizată de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 

anul 2013, este de menţionat că s-a desfăşurat o activitate comparabilă cu anul anterior, în 

sensul că, la nivelul instituţiilor publice, compartimentele de resurse umane nu au asigurat, în 

toate cazurile, o gestionare corespunzătoare a actelor cuprinse în dosarul profesional al 

funcţionarilor publici. 

■ sub aspectul activităţii de formare şi perfecţionare profesională a funcţionarilor publici, în 

anul 2013, 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 Agenţiei. 

■ privitor la activitatea de apărare a drepturilor şi intereselor legitime ale Agenţiei 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 2013, s-a 

constatat o creştere a ponderii dosarelor ce au ca obiect plata daunelor morale şi materiale, 

cerute în sume considerabile de către reclamanţi. 
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6. Perspective ale activităţii Agenţiei în anul 2014 

 

În anul 2014, Agenţia şi-a propus realizarea următoarelor activităţi: 

 

■ Actualizarea şi modificarea cadrului strategic şi normativ în domeniul funcţiei publice şi 

al funcţionarilor publici, din perspectiva Programului de Guvernare 2013 – 2016, 

astfel:  
 continuarea elaborării proiectului de Strategie privind funcţia publică şi a proiectului de 

Strategie privind formarea profesională, în concordanţă cu Strategia privind 

consolidarea eficienţei administraţiei publice 2014 – 2020; 

 finalizarea proiectului de lege de modificare şi completare a Legii nr. 188/1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

■ 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 Agenţie prin 

intermediul acestui sistem actualizat. În anul 2014, va continua procesul de extindere a 

implementării sistemului de semnătură electronică, astfel încât acesta să devină funcţional 

pentru comunicarea dintre Agenţie şi autorităţile şi instituţiile publice.  

■ 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. În cadrul proiectelor cu finanţare externă, Agenţia va 

continua să promoveze formarea continuă în sistem de tip e-learning a funcţionarilor publici 

precum şi să promoveze spre aprobare proiectul de strategie privind formarea continuă a 

prefecţilor şi subprefecţilor din România. 

■ Îmbunătăţirea capacităţii de monitorizare şi coordonare a implementării normelor de 

conduită a funcţionarilor publici la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice. 

■ Optimizarea activităţii de control prin reglementarea şi implementarea sistemului 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. 

■ 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 Agenţiei, prin utilizarea instrumentelor 

manageriale adecvate şi a întăririi controlului intern/managerial. 

 

Anexe 


