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AnunŃ de finalizare a proiectului  

„Standarde Europene în Utilizarea Tehnologiei InformaŃiei în AdministraŃia Publică – Program 
NaŃional de Certificare a FuncŃionarilor Publici” cod SMIS 2773 

 
În perioada august 2009 – februarie 2012 AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici (ANFP) a 

implementat proiectul „Standarde Europene în Utilizarea Tehnologiei InformaŃiei în AdministraŃia 
Publică – Program NaŃional de Certificare a FuncŃionarilor Publici” cod SMIS 2773 cofinanŃat din 
Fondul Social European (FSE) prin Programul OperaŃional Dezvoltarea CapacităŃii Administrative 
(PODCA). Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 13.471.332,00 lei, din care 11.450.632,20 lei 
valoare eligibilă nerambursabilă FSE şi 2.020.699,80 lei cofinanŃare eligibilă a bugetului de stat, plus 
TVA.  

ActivităŃile planificate au fost realizate în termenele stabilite reuşindu-se, astfel, îndeplinirea 
obiectivului general propus de a  îmbunătăŃi capacitatea şi eficacitatea organizaŃională a instituŃiilor şi 
autorităŃilor din cadrul administraŃiei publice centrale şi locale din România prin dezvoltarea abilităŃilor 
de operare PC, recunoscute la nivel internaŃional prin Permisul European de Conducere a Computerului 
(ECDL), a 12.000 de funcŃionari publici. 

Principalele realizări ale proiectului sunt: 
� 12.000 de funcŃionari publici au fost instruiŃi în domeniul tehnologiei informaŃiei în vederea 

obŃinerii certificatului ECDL. Certificarea ECDL START / COMPLET s-a realizat pentru un 
număr total de 11.732 funcŃionari publici, dintre care, 11.266 certificate COMPLET respectiv, 
466 certificate ECDL START.  

� Rata de promovabilitate este de 97,77% din cei 12.000 de funcŃionarii publici care au participat la 
cursurile ECDL, din cei certificaŃi 96,06% au obŃinut certificare ECDL Complet; 

� Ralizarea unei baze de date integrată la nivel naŃional, care conŃine date privind numărul de 
funcŃionari publici instruiŃi ECDL. 

� Timpul de prelucrare a informaŃiilor în format electronic a scăzut cu 62 % raportat la stadiul 
iniŃial înainte de instruire iar eficienŃa, definită ca raport între performanŃă şi timp, s-a 

îmbunătăŃit cu 89%. 
� PerformanŃa în lucrul cu calculatorul s-a îmbunătăŃit cu 92%; 
� Comunicarea dintre angajaŃii instituŃiilor participante  în cadrul proiectului  şi cetăŃeni, aceasta a 

fost considerată că s-a îmbunătăŃit de 74% din personalul de conducere; 
� Colaborarea cu ANFP în activitatea de elaborare şi transmitere a documentaŃiei specifice în urma 

parcurgerii cursurilor de instruire ECDL a fost apreciată în mare şi foarte mare măsură că s-a 
îmbunătăŃit de către 69% dintre personalul de conducere; 

� 12.000 de materiale şi manuale suport de curs ECDL au fost înmânate participanŃilor; 
� 7 module de formare predate, 302.523 zile de instruire, 167 traineri implicaŃi în proiect; 
� 1.287 de instituŃii şi autorităŃi publice beneficiare, 816 grupe de cursanŃi formate; 154 de săli de 

curs; 
 
Proiectul este o premisă pentru dezvoltarea e-guvernării, având la bază educarea funcŃionarilor 

publici în acest sens, educarea lor pentru ca instruirea şi rezultatul ei, acumularea de cunoştinŃe, să 
garanteze progresul economic şi social care poate ajuta România să recupereze decalajele uriaşe faŃă de 
celelalte Ńări din spaŃiul european. 
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 „În contextul eforturilor de a depăşi această perioadă dificilă din punct de vedere economic şi 
social, AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici a înŃeles importanŃa accesării şi implementării 
programelor prin fonduri europene. Astfel că, derularea de proiecte cu finanŃare externă a devenit un 
deziderat prioritar pentru AgenŃie, deziderat pe care am reuşit să-l transpunem în practică.  
Vreau să mulŃumesc pe această cale, tuturor celor care s-au implicat în această activitate şi au reuşit să 

facă din ANFP un exemplu de bună practică la nivelul administraŃiei publice româneşti, în ceea ce 

priveşte atragerea fondurilor europene” a declarat domnul Andras SZAKAL, Preşedintele AgenŃiei 

NaŃionale a FuncŃionarilor Publici. 
 


