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1. Contextul general 
Dezvoltarea şi modernizarea funcţiei publice din România este un obiectiv 

fundamental al reformei administraţiei publice preconizat de Programul de Guvernare 

pentru perioada 2005-2008, de Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013, de Cadrul 

Naţional Strategic de Referinţă, de Planul Naţional de Reforme 2007-2013 (a se 

introduce şi alte elemente de referinţă în acest domeniu, dacă există). 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici are un rol important de jucat în procesul 

reformei în ceea ce priveşte asigurarea unui management performant al funcţiei 

publice şi al funcţionarilor publici, la nivelul administraţiei publice. Resursele umane 

ale ANFP sunt elementul de bază care asigură îndeplinirea acestui rol la un nivel 

calitativ ridicat. Dezvoltarea şi consolidarea activităţii de managementul resurselor 

umane în cadrul ANFP poate avea dublu efect asupra eficienţei activităţii Agenţiei şi 

asupra îndeplinirii rolurilor şi obiectivelor ce îi revin în procesul reformei: 

 Creşterea nivelului de competenţe, respectiv a eficienţei şi calităţii activităţii 

propriilor resurse umane; 

 Promovarea calităţii înalte în managementul resurselor umane la autorităţile şi 

instituţiile publice beneficiare ale ANFP. 

 

2. Scopul politicii de resurse umane 
Politica de resurse umane stabileşte principiile şi liniile directoare în activitatea de 

managementul resurselor umane în cadrul Agenţiei Naţionale a Funţionarilor Publici, 

în vederea creării, menţinerii şi dezvoltării în cadrul Agenţiei a unui corp de 

funcţionari publici profesionişti, stabili şi imparţiali, cu nivel ridicat de competenţe care 

poate asigura atingerea obiectivelor strategice în perioada reformei administraţiei 

publice din România, şi anume consolidarea sistemului funcţiei publice şi 

profesionalizarea corpului funcţionarilor publici. Realizarea celor două obiective este 

strâns legată de resursele umane şi necesită un management modern al resurselor 

umane.  

 

 

Concretizarea scopului politicii de resurse umane se poate face răspunzând la 

următoarele întrebări: 
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3. Politica de resurse umane generală a ANFP 
Valorile pe care le promovează ANFP în activitatea sa şi care trebuie să se reflecte 

în mod direct sau indirect şi în managementul resurselor umane proprii, sunt 

următoarele : 

 Transparenţa actului administrativ;  

 Onestitate şi integritate în exercitarea funcţiei publice;  

 Respect faţă de cetăţean, în calitate de beneficiar al serviciilor publice;  

 Profesionalism şi inovaţie în exercitarea funcţiei publice;  

 Promovarea unor standarde înalte a serviciilor publice;  

 Respectarea normelor eticii şi deontologiei profesionale;  
 Comunicare eficientă inter- şi intra-instituţională. 

Activitatea de managementul resurselor umane trebuie să se bazeze pe principiile 

care guvernează activitatea ANFP. Aceste principii sunt: 

 Promovarea resursei umane ca factor strategic în activitatea curentă a oricarei 

organizaţii.  

 Orientarea activităţilor funcţiei publice către cetăţean, ca beneficiar final al 

serviciilor publice.  

 Integrarea unor valori, practici şi standarde de calitate europene în funcţia 

publică din România, în spiritul unei administraţii moderne şi profesioniste.  

 Implementarea unui sistem de management al calităţii în activitatea ANFP.  

 Utilizarea judicioasă şi transparentă a resurselor în scopul asigurării eficienţei şi 

eficacităţii actului administrativ. 

Aceste valori şi principii vizează în mare parte şi resursele umane ale organizaţiei şi 

trebuie să fie respectate atât în activitatea desfăşurată către autorităţile şi instituţiile 

publice, cât şi în managementul resurselor umane proprii ale Agenţiei. Ele trebuie să 

se reflecte în mod direct (cele care se referă explicit la resurse umane) sau în mod 

indirect (cele care se referă la alte aspecte ale activiţăţii şi managementul unei 

 De ce are nevoie ANFP de o politică de resurse umane? 

 Ce doreşte să comunice conducerea ANFP funcţionarilor publici şi mediului 

extern prin politica de resurse umane? 

 Ce rezultate se aşteaptă ca urmare a implementării politicii de resurse umane? 
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autorităţi sau instituţii publice) în politica de resurse umane. Întrebările următoare 

ajută la formularea politicii generale de resurse umane: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Exemplu: 

Funcţionarii publici de execuţie şi de conducere din ANFP sunt principala resursă 

strategică a organizaţiei, factorul cheie care asigură realizarea obiectivelor 

Agenţiei şi al promovării unui management modern al resurselor umane în 

administraţia publică în conformitate cu legislaţia în vigoare şi standardele 

europene. Ca factor strategic, ANFP asigură resurselor umane din organizaţie un 

tratament echitabil şi corect, posibilităţi de dezvoltare profesională şi de carieră în 

funcţie de cunoştinţele, competenţele dobândite şi performanţa demonstrată. 

Orientarea spre beneficiari trebuie să guverneze întreaga activitate a 

funcţionarilor publici din ANFP, însoţit de respectul pentru cetăţean, integritate şi 

onestitate, profesionalism şi inovaţie. Managementul resurselor umane are 

menirea de a asigura corpul de funcţionari publici care dispune de aceste calităţi 

şi competenţe. 

Managementul operativ al resurselor umane în ANFP se realizează de către 

funcţionarii publici de conducere prin aplicarea procedurilor de MRU, înaintarea 

propunerilor şi luarea deciziilor legate de funcţionarii publici din subordine 

conform legislaţiei în vigoare şi procedurilor de managementul resurselor umane, 

respectând principiile echităţii şi transparenţei. Funcţionarii publici de conducere 

sunt sprijiniţi în activitatea de MRU de către specialiştii de resurse umane.   

 

 Cum sunt privite resursele umane din punctul de vedere al contribuţiei la 

realizarea obiectivelor strategice? 

 Care sunt principiile ce guvernează managementul resurselor umane? 

 Cine participă în managementul resurselor umane şi ce roluri revin fiecărui 

participant? 

 Dacă ANFP nu dispune de un compartinent de resurse umane care să spijine 

procesul intern de managementul resurselor umane, cum sunt distribuite 

aceste roluri? 
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4. Politicile specifice de resurse umane 
Domeniile la care se referă politicile de resurse umane specifice se aleg în funcţie de 

priorităţile prezentei perioade. Câteva exemple de domenii sunt prezentate mai jos. 

Se aleg 4-6 domenii prioritare pentru care se elaborează politicile de resurse umane 

specifice. 

Domeniile politicilor specifice trebuie alese în aşa fel, încât să nu existe suprapuneri. 

De exemplu, dacă se alege ca domeniu de politică specifică dezvoltarea carierei, 

care include mobilitatea şi promovarea, aceste domenii nu mai apar ca domenii 

separate. Însă dacă promovarea este un domeniu prioritar, se recomandă ca aceasta 

să fie tratată separat şi nu în cadrul dezvoltării carierei.  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Exemple de domenii pentru politicile de resurse umane specifice: 
 Egalitatea de şanse 

 Recrutare şi selecţie 

 Formare şi dezvoltare  

 Orientarea spre beneficiar 

 Stagiu 

 Salarii şi recompense 

 Managementul performanţei 

 Managementul carierei 

 Relaţii de serviciu 

 Comunicare internă 

 Satisfacţie, motivaţie şi angajament 
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Ghid pentru elaborarea politicilor de resurse umane specifice 

În continuare sunt prezentate câteva domenii mai des utilizate pentru elaborarea 

politicilor specifice de resurse umane cu întrebări care ajută la formularea politicilor 

de personal specifice şi exemple de politici specifice. 

 

4.1. Recrutare şi selecţie 

Se referă la procesul de asigurare a necesarului de personal din afara organizaţiei. 

Urmatoarele întrebări ajută la formularea politicii de personal pentru acest domeniu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Formare şi dezvoltare 

Se referă la dezvoltarea competenţelor funcţionarilor publici din ANFP prin diferite 

metode. Următoarele întrebări ajută la elaborarea politicii de resurse umane în acest 

domeniu: 

Exemplu: 

În procesul de recrutare şi selecţie trebuie să se respecte principiile egalităţii de 

şanse, a transparenţei în procedură şi în deciziile adoptate. Singurul criteriu 

care stă la baza selecţiei este cel al competenţei pentru realizarea atribuţiilor 

postulul la nivelul calitativ necesar îndeplinirii obiectivelor compartimentului şi 

organizaţiei. Competenţa se măsoară prin satisfacerea condiţiilor de participare 

la concurs, respectiv cunoştinţele şi abilităţile dovedite prin proba scrisă şi 

interviu. 

Membrii comisiei de concurs primesc formarea necesară pentru a-şi îndeplini 

atribuţiile în acest domeniu, cu accent pe abilităţile de realizare a interviului.  

 

 

 Care sunt principiile de respectat în procesul de recrutare şi selecţie? De 

ex.: egalitate de şanse, transparenţă în proceduri, cunoştinţe şi competenţe 

corespunzătoare funcţiei publice vacante, obiectivitate în evaluarea 

rezultatelor concursului 

 Pe baza căror principii se stabileşte tematica şi bibliografia de concurs? 

 Există prioritatea recrutării de debutanţi de exemplu pentru asigurarea 

echilibrului între grupele de vârstă din organizaţie? 
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Exemplu:  
Învăţarea şi perfecţionarea continuă este o parte componentă a culturii 

organizaţionale. Fiecare funcţionar public trebuie să fie conştient de necesitatea 

actualizării cunoştinţelor şi competenţelor proprii. Formarea se face prin instruire în 

cadrul cursurilor organizate de instituţii specializate şi prin specializare la locul de 

muncă. Acestea trebuie completate prin studiu individual.  

Dezvoltarea competenţelor funcţionarilor publici este rezultatul unei colaborări 

active şi continue între funcţionarii publici şi şefii ierarhici. Funcţionarii publici de 

conducere au responsabilitatea îndrumării şi sprijinirii funcţionarilor publici din 

subordine oferindu-le oportunităţi de învaţare, feedback şi coaching. În acest scop 

organizaţia pune la dispoziţia funcţionarilor publici de conducere programe şi 

resurse care sprijină funcţionarii publici să urmeze cursuri de perfecţionare şi să-şi 

îmbunătăţească abilităţile.  

Funcţionarii publici de conducere sunt sprijiniţi în aceasta activitate de 

compartimentul de resurse umane care oferă sprijin şi suport prin interpretarea şi 

explicarea procedurilor, prin punerea în evidenţă a metodelor de formare şi 

dezvoltare cele mai adecvate, prin organizarea de evenimente de formare.  

 

 Ce competenţe trebuie să se dezvolte în perioada la care se referă politica de 

resurse umane? 

 Ce metode de dezvoltare sunt preferate? 

 Cine răspunde de dezvoltarea resurselor umane? Care este rolul şefului ierarhic 

în dezvoltarea subordonaţilor? Cum sprijină specialistul de resurse umane 

activitatea de formare şi dezvoltare a resurselor umane? 

 Ce atitudine aşteaptă organizaţia de la funcţionarii publici în ceea ce priveşte 

dezvoltarea competenţelor profesionale? 

 Ce sprijin primesc funcţionarii publici de conducere de la specialiştii de resurse 

umane?  

 Cine evaluează rezultatele formării şi cu ce metode? 
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4.3. Managementul performanţei 

Se referă la întregul proces de creştere a performţei de la stabilirea obiectivelor 

pentru anul următor până la evaluarea realizării lor la sfârşitul perioadei. Următoarele 

întrebări ajută la formularea politicii specifice pentru acest domeniu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplu: 
Managementul performanţei are ca scop motivarea funcţionarilor publici să 

contribuie la atingerea obiectivelor ANFP, îmbunătăţirea performanţelor şi 

dezvoltarea competenţelor. Este un proces complex care demarează cu stabilirea 

obiectivelor pentru anul următor, continuă cu feedback, sprijin şi coaching din 

partea şefului ierarhic în cursul îndeplinirii obiectivelor, participarea funcţionarului 

public la programele de formare, şi se termină cu evaluarea performanţelor. 

Trebuie să se bazeze pe dialog sincer între şeful ierarhic şi funcţionarul public 

subordonat. Feedback-ul să fie fundamentat cu fapte şi date obiective şi să fie 

îndreptat spre viitor, spre îmbunătăţirea rezultatelor şi dezvoltarea competenţelor. 

Să abordeze cu sinceritate şi obiectivitate atât rezultatele pozitive cât şi cele 

negative.  

Obiectivele de atins trebuie stabilite de comun acord pe baza obiectivelor defalcate 

compartimentului din care face parte funcţionarul public, domeniilor de competenţă 

ale funcţionarului public, respectiv scopul şi atribuţiile funcţiei publice. 

Consecinţele posibile ale evaluării performanţelor pot fi: includerea în planul de 

formare, propunerea pentru promovare rapidă, acordarea de premiu etc. 

 Care este scopul managementului performanţei? 

 Care sunt principiile de bază? De exemplu: abordare procesuală, 

fundamentarea necesarului de formare şi dezvoltare, dialog sincer între şeful 

ierarhic şi subordonat în vederea îmbunătăţirii rezultatelor 

 Cine sunt participanţii la proces şi ce roluri şi responsabillităţi au? 

 Care sunt consecinţele posibile ale evaluării performanţelor? De ex: dezvoltarea 

competenţelor, promovare, recompense financiare 

 Care sunt principiile de bază ale feedback-ului în managementul performanţei? 

 Cum se stabilesc obiectivele de atins? 
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4.4. Dezvoltarea carierei 

Se referă la procesul de avansare al funcţionarului public în cadrul organizaţiei prin 

dobândirea de noi competenţe şi promovare. Următoarele întrebări ajută la 

formularea politicii specifice privind dezvoltarea carierei: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Comunicare internă 

Cuprinde toate procesele de transmitere a informaţiei în cadrul organizaţiei. 

Următoarele întrebări ajută la formularea politicii de personal pentru acest domeniu: 

 

Exemplu: 

Dezvoltarea carierei are dublu scop în organizaţie: să asigure satisfacerea nevoilor 

de personal, atât la nivelul funcţiilor publice de execuţie, cât şi la nivelul celor de 

conducere şi să ofere funcţionarilor publici cu potenţial de dezvoltare posibilitatea 

de avansare în carieră.  

Principiile pe care se bazează dezvoltarea carierei sunt: competenţa, competiţia, 

egalitatea de şanse, profesionalismul, motivarea, transparenţa.  

Prin posibilităţile de dezvoltare a carierei ANFP urmăreşte motivarea şi reţinea în 

cadrul organizaţiei a funcţionarilor publici competenţi, cu performanţe superioare. 

Şeful ierarhic al funcţionarului public are un rol cheie în dezvoltarea carierei 

acestuia. Este sprijinit în această activitate de către specialistul de resurse umane. 

Funcţionarul public trebuie să fie motivat şi interesat să îşi dezvolte cunoştinţele şi 

competenţele, să aibă atitudine activă în procesul de dezvoltare şi de descoperire 

de posibilităţi de avansare în carieră.  

 Principalul instrument prin care se realizează dezvoltarea carierei este 

promovarea. 

 

 

 Care sunt principiile de dezvoltare a carierei funcţionarilor publici? 

 Prin ce instrumente se realizează dezvoltarea carierei? 

 Cine ce responsabilităţi şi atribuţii are în dezvoltarea carierei funcţionarilor 

publici (funcţionarul public, şeful ierarhic, specialistul de resurse umane)? 

 Ce suport oferă ANFP pentru dezvoltarea carierei? 
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4.6. Egalitatea de şanse 

Acesta este un domeniu transversal care poate viza toate domeniile şi procesele de 

managementul resurselor umane. Din această cauză se poate introduce ca un 

element în celelalte politici specifice. Se păstrează ca domeniu separat al politicii de 

resurse umane în cazul în care e nevoie să se sublinieze aplicarea principiului, sau e 

necesar pentru formarea imaginii instituţiei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplu: 

Transparenţa şi onestitatea sunt cerinţe de bază în comunicarea internă eficientă şi 

deschisă cu scopul de a transmite şi a schimba informaţii şi cunoştinţe. 

Comunicarea înseamnă mai mult decât transmiterea de informaţii şi informare. 

Presupune flux de informaţii în ambele direcţii, consultarea funcţionarilor publici în 

cadrul unor evenimente organizate în acest scop sau prin achetă bazată pe 

chestionar, ce se realizeaza în mod regulat odată pe an.  

Funcţionarii publici sunt consultaţi în legătură cu satisfacţia cu condiţiile de muncă, 

relaţiile interpersonale în cadrul organizaţiei, comunicarea internă, teme 

profesionale, etc.  

Exemplu: 

Organizaţia nu permite nici un fel de discriminare bazată pe naţionalitate, vârsta, 

sex, orientare sexuală, handicap, stare civilă, religie în aplicarea procedurilor de 

managementul resurselor umane.  

 

 Care sunt principiile de bază ale comunicării interne? 

 În ce direcţii se realizează comunicarea internă? De exemplu: de sus în jos 

pentru informare, de jos în sus pentru transmiterea de opinii şi sugestii, orizontal 

pentru transfer de cunoştinţe 

 Ce tipuri de comunicare au prioritate (de ex.: verbală, scrisă, electronică)? 

 Ce metode se preferă pentru consultarea funcţionarilor publici şi pe ce teme/ în 

ce situaţii se face consultarea? 

 

 Ce tipuri de discriminare pot să apară în organizaţie?  

 Care este atitudinea ANFP faţă de discriminarea directă şi indirectă? 

 În ce domenii ale MRU poate să apară mai frecvent discriminarea?  
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4.7. Satisfacţia în muncă 

Se referă la monitorizarea şi evaluarea gradului în care funcţionarii publici sunt 

mulţumiţi cu condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea, de climatul social la locul de 

muncă, de implementarea procedurilor de managementul resurselor umane etc., 

respectiv adoptarea unor măsuri de creştere a satisfacţiei în muncă în funcţie de 

rezultatele anchetei. Următoarele întrebări pot ajuta la elaborarea politicii specifice în 

acest domeniu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Exemplu: 

Creşterea şi menţinerea la un nivel înalt a satisfacţiei în muncă a funcţionarilor 

publici din cadrul organizaţiei este o preocupare permanentă fiind un factor de bază 

al angajamentului, implicării, motivaţiei şi calitătii muncii prestate. ANFP se 

preocupă să ofere funcţionarilor publici condiţii de muncă bune şi dotarea necesară 

îndeplinirii atribuţiilor. Comunicarea internă deschisă, în ambele direcţii ale 

ierarhiei, permite exprimarea opiniilor funcţionarilor publici. 

Funcţionarii publici sunt întrebaţi în mod formal în legătură cu factorii legaţi de 

satisfacţia în muncă o dată pe an printr-o anchetă de satisfacţie în muncă. 

Informaţiile se dau cu respectarea anonimatului, iar rezultatele se folosesc pentru 

elaborarea şi/sau actualizarea politicii de resurse umane, stabilirea priorităţilor în 

domeniul formării şi dezvoltării, etc. 

 Ce importanţă acordă organizaţia satisfacţiei la locul de muncă? 

 Care sunt elementele pe care le consideră importante în apariţia şi creşterea 

satisfacţiei în muncă? 

 Cum se procedează în cazul în care sunt semne de insatisfacţie? Cine 

răspunde? Cine ia măsuri? 

 Cum monitorizează şi măsoară organizaţia satisfacţia în muncă?  

 Care sunt activităţile prioritare pentru creşterea satisfacţiei în muncă în 

perioada următoare? 
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4.8. Orientare spre beneficiari 

Orientarea spre beneficiari este un domeniu transversal care se referă la întreaga 

activitate a organizaţiei şi defineşte atitudinea pe care o au membrii ANFP, indiferent 

de funcţia publică ocupată, faţă de beneficiarii activităţii organizaţiei. Poate avea 

dublu sens: 

- orientarea spre beneficiarii activităţilor şi serviciilor organizaţiei; 

- aplicarea principiului „clientului intern” în procesele de muncă interne şi 

dezvoltarea acestei abordări la toţi funcţionarii publici. 

Următoarele întebări ajută la formularea politicii pentru acest domeniu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 E nevoie de dezvoltarea atitudinii de orientare spre beneficiari în întreaga 

activitate a organizaţiei? 

 Cine sunt beneficiarii ANFP? 

 Care sun nevoile şi aşteptările beneficiarilor? Ce face ANFP pentru a le 

cunoaşte? 

 Cine sunt în contact direct cu beneficiarii? 

 Cum şi în ce măsură contribuie celelalte compartimente la calitatea relaţiilor cu 

beneficiarii? 

 Va duce abordarea „furnizor intern – client intern” în cadrul proceselor de 

muncă din organizaţie la îmbunătăţirea calităţii serviciilor? 

 Cum sprijină conducerea implementarea acestei abordări şi formarea atitudinii 

necesare funcţionării ei? 

 Ce rol revine funcţionarilor publici de conducere şi specialiştilor de resurse 

umane în acest proces? 

 Cu ce instrumente se sprijină implementarea acestei abordări în organizaţie? 

Exemplu:  

Beneficiarii ANFP sunt în primul funcţionarii publici din administraţia publică. Pentru 

a le oferii servicii de calitate corespunzătoare toate procesele de muncă din 

organizaţie sunt orientate spre deservirea corespunzătoare a beneficiarilor. MRU 

asigură implementarea acestui concept şi dezvoltarea competenţelor necesare prin 

formare, dezvoltarea comunicării interne şi a unei culturi organizaţionale de 

orientare spre beneficiari. Rolul principal în această activitate le revine 

funcţionarilor publici de conducere, ei fiind sprijiniţi de specialiştii de resurse 

umane. 
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5. Planul de comunicare 
Având în vedere că politica de resurse umane a ANFP nu s-a elaborat prin 

implicarea funcţionarilor publici de execuţie şi de conducere în formularea ei, 

propunem următoarele etape: 

1. Difuzarea politicii de resurse umane în jos pe ierarhie cu ajutorul funcţionarilor 

publici de conducere. Aceştia sunt informaţi în detaliu de conţinutul politicii de 

resurse umane în cadrul unei întălniri cu conducerea ANFP. Eu primesc şi 

documentul cu politica de resurse umane. La rândul lor vor informa funcţionarii 

publici din subordine de conţinutul politicii de resurse umane.  

2. Politica de resurse umane se difuzează în interiorul organizaţiei în scris sau în 

format electronic către toţi funcţionarii publici. 

3. Funcţionarii publici de conducere şi de execuţie pot face comentarii şi propuneri la 

adresa politicii de resurse umane în termen de 2-4 săptămâni. Se numeşte o 

persoană responsabilă cu colectarea comentariilor şi propunerilor şi se dă o 

adreasă e-mail pentru trasmiterea lor. 

4. Se analizează comentariile şi propunerile primite şi se fac modificările necesare şi 

oportune. Aceste modificări se pot face de către conducerea superioară sau de 

un specialist de resurse umane numit de conducere. 

5. Se aprobă politica de resurse umane. 

6. Se difuzează politica de resurse umane prin afişare pe pagina de internet, prin e-

mail, prin newsletter, etc. 

 

6. Condiţiile de actualizare a politicii de resurse umane 
Actualizarea politicii de resurse umane se face ori de câte ori sunt schimbări în 

structura organizatorică, în domeniul de activitate, în obiectivele strategice, în 

politicile publice sau în legislaţia care afectează activitatea ANFP sau managementul 

resurselor umane în funcţia publică. 
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7. Monitorizarea şi evaluarea implementării politicii de 
resurse umane 
Monitorizarea implementării se poate realiza prin: 

- ancheta anulă de satisfacţie în muncă a funcţionarilor publici din ANFP 

- anchetă anuală de aşteptări şi satisfacţie în cadrul beneficiarilor 

- analiza în dinamică a rezultatelor şi cheltuielilor activităţii de managementul 

resurselor umane (fluctuaţia în rândul funcţionarilor publici pe categorii, fluctuaţia 

în cadrul stagiarilor, cheltuieli de recrutare pentru funcţii de execuţie, respectiv de 

conducere, ore nelucrate cu structura pe principalele motive, cheltuieli pentru ore 

suplimentare, cheltuieli de formare pe categorii de funcţionari publici şi pe tipuri 

de formare, structura cheltuielilor cu comunicarea internă, etc.) 
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