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Agenţia Naţională a Funcţionarilor 
Publici  

-  organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în 

subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației 

Publice şi Fondurilor Europene 

 Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2): 

ce cuprinde atribuţiile ANFP 

 Hotărârea de Guvern nr. 1000/2006 privind organizarea 

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici: ce reglementează 

activitatea Agenţiei 

 H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici 

 



Atribuţii 

 Reglementarea funcţiei publice, prin asigurarea unui 

cadru normativ coerent şi unitar 

 Realizarea managementului funcţiei publice şi al 

funcţionarilor publici, prin asigurarea condiţiilor necesare 

implementării unor instrumente manageriale moderne şi 

performante în domeniu 

 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 acelor competenţe 

şi abilităţi necesare exercitării prerogativelor de putere 

publică de către funcţionarii publici 

 

 



Atribuţii 

 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. 



Date despre funcţia publică 

 Categorii de personal din administrația publică din 

România:  

◦ funcţionari publici care ocupă funcţii publice generale, funcţii 

publice specifice, funcţii publice cu statut special (ex. poliţişti)  

◦ personal contractual 

◦ demnitari 

 Funcţii publice generale şi specifice în 

evidenţa ANFP:166.605  

 Număr de funcţionari publici în evidenţa 

ANFP: 130.780  

 



Acţiuni ANFP: 2011 

 Pentru eficientizarea gestiunii funcţiei publice şi a 

funcţionarilor publici, a fost dezvoltat şi actualizat Sistemul 

Integrat de Evidenţă a Funcţiilor Publice şi a 

Funcţionarilor Publici: 

◦ cunoaşterea în timp real atât a situaţiei funcţionarilor publici din 

administraţia centrală şi locală, cât şi a situaţiei autorităţilor şi instituţiilor 

publice cu privire la managementul resurselor umane 

 Formarea personalului din departamentele de RU – utilizare 

exclusivă în relaţia cu ANFP 



Acţiuni ANFP: 2011-2012 

Proiectul Standarde europene în utilizarea tehnologiei 

informaţiei în administraţia publică program naţional de 

certificare a funcţionarilor publici: 

- dezvoltarea abilităţilor de operare PC, recunoscute la nivel 

internaţional prin Permisul European de Conducere a 

Computerului ECDL, a 12.000 de funcţionari publici din cadrul 

administraţiei publice centrale şi locale 



Acțiuni ANFP: 2014-2015 

Proiectul Transparenţă şi calitate în administraţia publică 

prin social media: 

 Curs social media 

- 1 suport de curs elaborat 

- 1 sesiune de formare referitoare la utilizarea social media în 

administrația publică organizată pe parcursul a trei zile 

- 40 de funcţionari publici formați- 20 de instituții/ autorități 

publice participante 

 



Acțiuni ANFP: 2014-2015 
 

 manual social media 

Cuprins: Ce este social media? Scurt istoric Platforme de social 

media: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, YouTube, 

Pinterest, bloguri, Tendinţe în administraţia publică la nivel 

mondial, Beneficiile social media pentru administraţia publică 

Cadrul instituţional pentru utilizarea social media în 

administraţia publică, Criterii de selecţie a canalelor social 

media, Bune practici în utilizarea social media, Instrumente de 

măsurare a impactului social media, Strategii şi campanii 

social media   



Acțiuni ANFP: 2014-2015 

 instrumente tip social 

media create/ 

dezvoltate: Facebok, 

YouTube, Google +, 

Twitter, Instagram, 

Blog de social media 

 evenimente social 

media - mai mult de 

60 de evenimente de 

informare şi de 

consultare publică 

online pe social media 



Acțiuni ANFP: 2014-2015 

 ghid bune practici 

Ghid de bune practici privind utilizarea instrumentelor social 

media în administraţia publică 

Practicieni/ instituţii partenere + IP Sălaj, INS, MDRAP, MApN, 

MAE, MECT, Prim. Alba Iulia, SPIT Constanţa, ANC, AMPOR, 

Cancelaria PM, Dep. Politici pt Relaţia cu Românii de 

Pretutindeni, Prim. Timişoara 



Acțiuni ANFP: 2014-2015 

 workshopuri monitorizare 

- 5 workshop-uri de monitorizare back-to-back - cele 4 instituţii 

partenere din fiecare judeţ + societatea civilă locală au 

prezentat rapoarte de auto-evaluare şi de monitorizare a 

prezenţei online a instituţiilor publice, în special pe social 

media 



Acţiuni ANFP: 2015 

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  

- Semnătura electronică în relația interinstituțională cu ANFP 

Achiziționarea de certificate digitale calificate pentru 

1.930 de autorităţi şi instituţii publice 

semnătura electronică extinsă este folosită din 2016 de 

instituțiile și autoritățile publice prin utilizarea Portalului de 

management al funcțiilor publice și al funcționarilor 

publici (parte din Sistemul integrat…) 

instruirea a 3.860 de persoane la nivel naţional cu 

privire la modul de utilizare a semnăturii electronice în 

cadrul a 41 de seminarii regionale 



 

 

Acţiuni în domeniul funcţiei publice,  

în perioada 2016 – 2020, conform Strategiei pentru 

Consolidarea Administraţiei Publice 2014-2020 

 
 

Strategia privind dezvoltarea funcţiei publice 2016-

2020  

 

 

Strategia privind formarea profesională pentru 

administraţia publică 2016-2020 

 



Acţiuni în domeniul funcţiei publice,  

în perioada 2016 – 2020, conform Strategiei 
pentru Consolidarea Administraţiei Publice 
2014-2020 

 

 Măsuri pentru stabilirea unui cadru de competențe generale și 

specifice pentru ocuparea funcțiilor publice 

◦ printre competențe generale: Competenţa digitală 

 Măsuri pentru îmbunătăţirea proceselor de recrutare şi evaluare a 

performanţei profesionale 

◦ extinderea utilizării tehnologiei informaţiei 

 

 



Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici  

http://www.anfp.gov.ro 

e-mail: comunicare@anfp.gov.ro 

  

A.N.F.P.Romania 

 

 

 Adriana CÎRCIUMARU 

Director 

Direcția comunicare și relații internaționale 


