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Sursa de finanSursa de finanţţareare

� Titlul proiectului: „Standarde europene în utilizarea tehnologiei informaţiei în 
administraţia publică – program naţional de certificare a funcţionarilor publici”

� Cod SMIS:  2773

� Beneficiar: Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

� Proiect cofinanţat din Fondul Social European – Programul Operaţional 
Dezvoltarea Capacităţii Administrative

� Axa prioritară 1: “Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului 
de politici publice”

� Domeniul major de intervenţie 1.3: “Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale”

� Operaţiunea “Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi 
străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor, etc.”
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 ANFP  ANFP -- stadiul gestionării proiectelor finan stadiul gestionării proiectelor finanţţate din fonduri ate din fonduri 
externe nerambursabileexterne nerambursabile

� 6 proiecte în implementare (5 proiecte finanţate din PODCA şi 1 din 

POSCCE)

� 3 proiecte sunt implementate în parteneriat cu Ministerul 
Administraţiei şi Internelor

� Valoare cumulată  a celor 6 proiecte este de 62.370.653 lei;

� 2 proiecte aflate în evaluare la AM PODCA;

� 12.885 persoane din cadrul administraţiei centrale şi locale instruite prin 
proiecte FEN derulate de Agenţie
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De la idee la proiectDe la idee la proiect

� Necesitatea proiectului a fost identificată în urma unei analize efectuate 
la nivel naţional astfel, proiectul şi-a propus rezolvarea următoarelor 
probleme:

» pierderi de timp cauzate de operarea ineficientă a computerelor şi a 
gradului scăzut de utilizare a aplicaţiilor IT;

» niveluri scăzute de eficienţă administrativă şi productivitate din cauza 
slabei pregătiri în informatică  a personalului angajat;

» slaba calitate şi lipsa promptitudinii serviciilor oferite cetăţeanului;

» inexistenţa unei baze de date unitare şi integrate, la nivel naţional, 
care să conţină numărul de funcţionari publici ce au fost certificaţi 
ECDL;

» costuri ridicate prin utilizarea cu preponderenţă a serviciilor telefonice 
în relaţia cu ANFP;

» slaba motivare a funcţionarilor publici;

» consum mare de hârtie.
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Scopul proiectuluiScopul proiectului

� Proiectul a avut drept SCOP 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 şi îmbunătăţirea comunicării/relaţionării acestora cu 
ANFP
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InstituInstituţţii beneficiareii beneficiare Beneficiare ale proiectului sunt 
un număr de 1.287 instituţii şi 
autorităţi publice centrale şi 
locale: 

� 432 de Primării de comune;
� 34 de Instituţii ale prefectului; 
� 35 de Consilii Judeţene;
� 151 de Primării de oraşe şi 
municipii;
� 635 de instituţii şi autorităţi 
publice din cadrul administraţiei 
locale şi centrale.
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Grup Grup ţţintăintă

� 12.000 de funcţionari publici din cadrul administraţiei publice 
centrale şi locale
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SituaSituaţţii statistice referitoare la cei 12.000 cursanii statistice referitoare la cei 12.000 cursanţţii
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Activitatea de instruireActivitatea de instruire

Cursurile au fost structurate pe cele 7 module ale programei 
ECDL:

� Modulul 1 Conceptele de baza ale Tehnologiei Informaţiei (IT)

� Modulul 2 Utilizarea computerului si organizarea fişierelor

� Modulul 3 Procesare de text

� Modulul 4 Calculul tabelar  

� Modulul 5 Baza de date  

� Modulul 6 Prezentări – Power Point

� Modulul 7 Informaţie şi Comunicare
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AplicaAplicaţţia ia –– baza de datebaza de date

� Având în vedere numărul mare de participanţi la sesiunile de instruire şi 
certificare ECDL şi complexitatea raportărilor necesare a fost necesară 
crearea unei baze de date care să cuprindă:

� Date de identificare a cursanţilor;

� Cataloage de prezenţă;

� Diferite statistici privind numărul de femei/bărbaţi participanţi la 
cursuri, nivelul acestora de instruire (studii), categoriile de vârstă 
predominante;

� Rapoarte privind numărul de participanţi, traineri, grupe, instituţii etc.
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Egalitatea de Egalitatea de şşanse anse şşi dezvoltarea durabilăi dezvoltarea durabilă

� Una dintre priorităţi în implementarea 
proiectului;

� Includerea unui modul distinct cu durata de 
o oră, separat de restul instruirii ECDL;

� Prin grupul ţintă selectat, tematica propusă 
şi prin activităţile alese, proiectul a aplicat 
politica de egalitate de şanse, fiind la fel de 
accesibil în toată ţara, atât pentru femei, 
cât si bărbaţi, indiferent de vârstă sau 
categoria socială din care fac parte 
(minorităţi naţionale, migranţi, persoane cu 
dizabilităţi sau alte grupuri sociale 
vulnerabile);

� Proiectul a promovat egalitatea de şanse, 
nediscriminarea, incluziunea socială şi 
tratamentul egal dintre femei şi bărbaţi. 
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Rezultatele proiectuluiRezultatele proiectului

Prin implementarea proiectului s-a reuşit:

� Sprijinirea a 12.000 de funcţionari publici în vederea însuşirii noţiunilor şi 
dezvoltării abilităţilor pentru a lucra cu aplicaţiile informatice.

� Continuarea activităţii de formare a personalului prin organizarea unor 
sesiuni de instruire adecvate necesitaţilor identificate atât la nivel central 
cât şi local.

� Dezvoltarea mecanismului de coordonare între ANFP şi departamentele 
de resurse umane din instituţiile şi autorităţile publice, prin creşterea 
abilităţilor de lucru cu computerul şi a transmiterii de date şi raportarea în 
format electronic.
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Rezultatele proiectuluiRezultatele proiectului

� Competenţe certificate la nivel european – baza pentru 
evaluarea performanţelor;

� Bază de date care conţine date privind numărul de funcţionari 
publici certificaţi ECDL.

� Degrevarea instituţiilor ai căror funcţionari au beneficiat de 
instruire şi certificare de orice fel de responsabilităţi în ceea 
ce priveşte instruirea.

� Proiectul a completat acţiunile derulate şi a venit în sprijinul 
angajaţilor în vederea creşterii productivităţii, eficienţei 
acestora şi eficacităţii organizaţiei.
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Indicatori Indicatori 
� 12.000 de funcţionari publici instruiţi
� 11.732 persoane certificate ECDL din care 11.266 certificari

ECDL COMPLET obtinute şi 466  certificări ECDL START 
obţinute

� 7 module de formare
� 302.523 zile de instruire
� 167 traineri
� 6 serii de instruire 
� 816 grupe de cursanţi formate 
� 154 de săli de curs 
� 12.000 de manuale de formare
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Indicatori Indicatori 
� Rata de promovabilitate este de 97,77% din cei 12.000 de funcţionarii publici 

care au participat la cursurile ECDL, din cei certificaţi 96,06% au obţinut 
certificare ECDL Complet;

� Timpul de prelucrare a informaţiilor în format electronic  a scăzut cu 62 %;

� Eficienţa, definită ca raport între performanţă şi timp, s-a îmbunătăţit cu 
89%.

� Performanţa în lucrul cu calculatorul s-a îmbunătăţit cu 92%;

� Comunicarea dintre angajaţii instituţiilor 

participante  în cadrul proiectului  şi cetăţeni,

 aceasta a fost considerată că s-a îmbunătăţit 

de 74% din personalul de conducere.
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IndicatoriIndicatori

� Colaborarea cu ANFP în activitatea de elaborare şi transmitere a 
documentaţiei specifice în urma parcurgerii cursurilor de instruire ECDL a fost 
apreciată în mare şi foarte mare măsură că s-a îmbunătăţit de către 69% 
dintre personalul de conducere;

� Reducerea costurilor administrative;

Capacitate de management îmbunătăţită la   

nivelul instituţiilor şi autorităţilor publice ai căror    

funcţionari publici  au beneficiat de instruire.
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SustenabilitateSustenabilitate

� Baza de date realizată va constitui punctul de plecare pentru viitoarele 
sesiuni de instruire şi certificare ECDL a altor funcţionari publici;

� Premisă pentru organizarea cursurilor ECDLStart/Complet, Microsoft, 
Linux etc. cuprinse în oferta de formare a ANFP.

� Experienţa dobândită de echipa de proiect va fi valorificată în 
implementarea altor proiecte de instruire a resurselor umane;

� Abilităţile dobândite de participanţi vor facilita continuarea perfecţionării 
acestora prin accesarea unor tehnici inovatoare de formare, ex. sistemul 
e-learning;
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SustenabilitateSustenabilitate

� Îmbunătăţirea competenţelor de operare PC în urma absolvirii cursurilor 
ECDL Start/Complet, ca fiind una dintre etapele de a facilita introducerea 
semnăturii electronice în instituţiile publice a fost apreciată pozitiv de
73% (în mare măsură şi în foarte mare măsură) din personalul de 
conducere din cadrul instituţiilor beneficiare;

� După încheierea proiectului şi finalizarea datelor privind instruirea şi 
certificarea funcţionarilor, aceste date finale vor fi importate în baza de 
date cu funcţionari publici a ANFP.
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Echipa proiectului din cadrul ANFPEchipa proiectului din cadrul ANFP

� Lavinia NEMEŞ – manager de proiect

� Daniel MIHĂILESCU – responsabil pentru relaţia cu instituţiile 
publice

� Carmen HÂRTOPEANU – responsabil comunicare /promovare

� Elena GOSPODIN – responsabil financiar
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