Guvernul României
OrdonanŃă de urgenŃă nr….
din…
pentru modificarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 56/2004 cu
modificările ulterioare privind crearea statutului special al funcŃionarului
public denumit manager public
Având în vedere necesitatea unei reglementări armonioase a două programe diferite cu
aceeaşi finalitate - Programul Bursa Specială Guvernul României şi Proiectul „Schema
Tinerilor Profesionişti” – respectând diferenŃele specifice,
În vederea deblocării Programului Bursa Specială Guvernul României ca urmare a
diferenŃelor de interpretare referitoare la stabilirea formei şi duratei cursului de formare a
absolvenŃilor Bursei Speciale Guvernul României,
În vederea evitării riscului de imposibilitate a finalizării investiŃiei derulate in temeiul Legii
157/2004 si de neîndeplinire a indicatorilor de performanŃă agreaŃi cu reprezentanta în
România a Programului NaŃiunilor Unite pentru Dezvoltare, care asigură implementarea
Programului Bursa Specială Guvernul României
În temeiul art. 108 din ConstituŃia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanŃă de urgenŃă:
Articol unic. - OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 56/2004 cu modificările ulterioare
privind crearea statutului special al funcŃionarului public denumit manager public, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 590 din 1 iulie 2004, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 452/2004, se modifică după cum urmează:
Art. 10 alin. 1 lit. c. va avea următorul cuprins: “absolvenŃii programului Bursa Specială
Guvernul României cu respectarea prevederilor art. 32 din Normele metodologice de aplicare
a Legii 157/2004 aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 1516/2004 cu modificările
ulterioare.”

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministerul Internelor şi Reformei Administrative
Ministerul FinanŃelor
Bucureşti, ……

Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea şi completarea normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 157/2004 privind instituirea Bursei Speciale Guvernul
României pentru formarea managerilor din sectorul public, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 1516/2004, modificată prin Hotărârea
Guvernului nr. 461/2005
În temeiul art. 108 din ConstituŃia României, republicată,
Art. I - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 157/2004 privind instituirea bursei
speciale Guvernul României pentru formarea managerilor din sectorul public, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 1516/2004 modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 461/2005, se
modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolului 32 va avea următorul cuprins:
“Art. 32. – (1) În vederea repartizării în funcŃia de manager public, absolvenŃii bursei
speciale Guvernul României au obligaŃia de a absolvi un curs intensiv de pregătire şi integrare
în domeniul administraŃiei publice din România, cu durata cumulată de 3 luni (din care două
luni cursuri teoretice și o lună de practică de specialitate într-o instituŃie a administraŃiei
publice românești), curs organizat de o instituŃie sau organizaŃie abilitată în domeniu;
(2) Contravaloarea cursurilor se suportă de către partenerul de implementare din fondurile
prevăzute în bugetul programului de burse;
(3) Cursurile se organizează de două ori pe an, începând cu data de 1 aprilie, respectiv 1
octombrie anul curent, până la încetarea efectelor Legii 157/2004;
(4) Cursurile se desfăşoară conform programei anexă la prezenta Hotărâre, anexa făcînd parte
integrantă din Hotărâre;
(5) Pe durata derulării cursurilor, absolvenŃii bursei speciale Guvernul României vor
beneficia de o bursă care va însuma contravaloarea în lei a sumei de 300 Euro. Pentru
bursierii care nu au domiciliu stabil în Bucureşti, cuantumul bursei se majorează cu
contravaloarea în lei a sumei de 250 Euro;
(6) Pe durata derulării cursurilor, contractele individuale de muncă, respectiv raporturile de
serviciu în cazul funcŃionarilor publici vor fi suspendate de drept;
(7) Comisia pentru bursa specială Guvernul României, cu sprijinul partenerului de
implementare, poate organiza programe suplimentare de orientare, pregătire, integrare,
seminarii, reuniuni in limita fondurilor alocate pentru anul in curs;
(8) Partenerul de implementare cooperează nemijlocit cu AsociaŃia Beneficiarilor Bursei
Speciale Guvernul României si sprijină activităŃile derulate de aceasta în interesul
programului, inclusiv prin alocarea resurselor necesare în limitele bugetului anual aprobat.
2. Articolul 34 se completează cu următorul alineat:
(5) La solicitarea Comisiei pentru bursa specială Guvernul României, bazată pe opŃiunile
absolvenŃilor programului de burse, instituŃiile prevăzute la primul alineat vor comunica în
termen de maxim 30 de zile lista posturilor disponibile.

3. Articolul 35 modificat prin Hotărârea Guvernului nr. 461/2005 se va modifica şi va
avea următorul cuprins:
“Art. 35.(1) – In termen de 30 de zile de la data terminării studiilor finanŃate prin programul
de burse, absolvenŃii informează in scris Comisia pentru bursa specială Guvernul României
asupra opŃiunii pentru procedurile de repartizare prevăzute de Legea nr.157/2004 sau pentru
cariera de manager public, în condiŃiile OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 56/2004;
(2) În cazul în care absolvenŃii programului de burse optează pentru repartizarea prevăzută
de Legea 157/2004 aceştia vor putea fi angajaŃi ca personal contractual, pe funcŃii de
conducere sau de răspundere ori ca funcŃionari publici, pe baza opŃiunilor personale făcute
după prezentarea ofertei posturilor disponibile puse la dispoziŃie. Angajarea ca personal
contractual se va realiza pentru posturile de răspundere prevăzute de art. 32 alin. 2 din
prezentele norme metodologice.
(3) În cazul numirii ca funcŃionari publici, carierei de funcŃionar public a beneficiarilor bursei
i se aplică toate prevederile referitoare la promovarea rapidă în funcŃia publică, în
conformitate cu dispoziŃiile art. 10 din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 56/2004.
(4) În cazul în care bursierii optează pentru cariera de manager public, aceştia vor fi
repartizaŃi în condiŃiile OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 56/2004.
(5) Dacă nu s-a reuşit plasarea absolvenŃilor bursei conform opŃiunii acestora, în termen de 60
de zile Comisia pentru bursa specială Guvernul României va reanaliza situaŃia creată
împreuna cu absolvenŃii şi va propune măsuri de soluŃionare alternative în vederea repartizării
acestora.
(6) In îndeplinirea atribuŃiilor ce îi revin, Comisia pentru bursa specială Guvernul României
va coopera nemijlocit cu AsociaŃia Beneficiarilor Bursei Speciale Guvernul României;
4. Alineatul (1) articolul 36 va avea următorul cuprins:
Art. 36. - (1) lit. c): rezultatele obŃinute în urma testării realizate în baza cursului stabilit de
art. 32 din normele metodologice de aplicare a Legii 157/2004.
5. Alineatul (2) articolul 36 se va abroga.
Art. II. - Articolul 21 din normele metodologice de aplicare a OrdonanŃei de urgenŃă a
Guvernului nr. 56/2004 privind stabilirea statutului special al funcŃionarului public denumit
manager public se abrogă.
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ANEXĂ
Programa cursurilor teoretice, cu durata de două luni, în baza cărora absolvenŃii BSGR
pot deveni manageri publici
BAZELE ADMINISTRAłIEI PUBLICE
Obiectivul modulului: Familiarizarea cursanŃilor cu principiile bunei guvernări, gestionarea
funcŃiei publice, structurile administraŃiei, modele europene de administraŃie publică,
management legislativ
Tematica abordată: Principiile administraŃiei publice; Bazele legislaŃiei; Principiile politicii
legislative; Categorii și caracteristici ale actelor administrative; Contencios.
MANAGEMENT PUBLIC
Obiectivul modului: Familiarizarea cursanŃilor cu sistemul actual de management public și
introducerea principiilor noului management public. Identificarea și folosirea instrumentelor
de analiză și îmbunătăŃire a managementului public în cadrul reformei sectorului public.
Managementul ciclului de proiect.
Tematica abordată: Principiile managementului public; Barierele sistemului administrativ la
nivel central și la nivel local; Noul Management Public vs. Managementul Public (principiile
Noului Management Public). Reforma administraŃiei publice în România – Strategia de
reformă; Studiu de caz asupra reformei în administraŃia publică; managementul calităŃii în
administraŃia publică; Modelul european pentru managementul calităŃii (EFQM)
SERVICII PUBLICE
Obiectivul modulului: Familiarizarea cursanŃilor cu noŃiunea de servicii publice. Introducere
în servicii publice. Planificarea serviciilor publice. Implementarea serviciilor publice.
ÎmbunătăŃirea serviciilor publice și planurile de acŃiune.
Tematica abordată: Servicii publice – Introducere; Instrumente strategice de planificare și
gestiune a serviciilor publice – planificarea strategică integrată. Serviciile publice – surse și
instrumente de finanŃare; Sisteme de monitorizare și control; Parteneriatul public-privat în
asigurarea serviciilor publice; Serviciile publice în dezvoltarea locală și regională – studiu de
caz (zone și regiuni urbane funcŃionale – asigurarea serviciilor publice).
MANAGEMENT FINANCIAR
Obiectivul modulului: Familiarizarea cursanŃilor cu planificarea Resurselor financiare și
materiale. AchiziŃii publice. Ciclul bugetar. Cunoașterea și utilizarea tehnicilor bugetare.
Dobândirea abilităŃilor în aplicarea legislaŃiei în domeniu.
Tematica abordată: Decizia politică și executivă în fundamentarea, elaborarea și aprobarea
unui buget local; Asumarea riscurilor decizionale în fundamentarea și aprobarea bugetelor
locale și a bugetelor instituŃiilor deconcentrate; Cadrul legal și instituŃional asigurat pentru
finanŃele publice; Bugetul – instrument al unui management performant în administraŃia

publică locală; Pârghii bugetare aplicabile în administraŃia publică (studiu de caz); Expertiză
și practici în domeniul fundamentării, aprobării și execuŃiei bugetelor locale; Rezultatele
proceselor descentralizării și deconcentrării din Romania.
MECANISME DE IMPLEMENTARE A FONDURILOR STRUCTURALE
Obiectivul modulului: Familiarizarea cursanŃilor cu Politica de coeziune și Fondurile
structurale. Structura instituŃională pentru absorbŃia fondurilor structurale. Documentele
programatice. Identificarea, formularea și implementarea proiectelor cu finanŃare din
fondurile structurale. Dobândirea cunoștinŃelor necesare referitoare la cadrul legislativ,
programatic și instituŃional al Fondurilor Structurale, în Uniunea Europeană și în România.
Dobândirea cunoștinŃelor necesare identificării și formulării proiectelor ce pot fi propuse spre
finanŃare din Fondurile Structurale 2007-2013.
Tematica abordată: Politica de coeziune; Cadrul programatic și legislativ pentru utilizarea
Fondurilor Structurale; Obiective; PriorităŃi și alocări financiare; Instrumente de finanŃare;
Bune practici din state membre ale Uniunii Europene (studiu de caz). DiferenŃe între
fondurile de pre-aderare și fondurile structurale. Stadiul actual de pregătire al României în
privinŃa accesării fondurilor structurale: cadrul programatic, cadrul legislativ, documente de
programare (PND, CSNR, POS-DRU). Managementul financiar al Fondurilor Structurale –
reguli specifice (exerciŃiu). Strategii de dezvoltare locală. Identificarea ideilor de proiect
finanŃabile din instrumente structurale (studiu de caz).
POLITICI PUBLICE
Obiectivul modulului: Familiarizarea cursanŃilor cu noŃiunea de politici publice. Dobândirea
de cunoștinŃe despre identificarea, formularea, implementarea și monitorizarea politicilor
publice.
Tematica abordată: procesul politicilor publice în România; Etapele elaborării Politicilor
Publice (identificarea, formularea și implementarea Politicilor Publice); Analiza stakeholderilor; propuneri de Politici Publice (studiu de caz); Analiza cost-beneficiu; Tipuri de
documente de Politici Publice.

