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DESPRE NOI 



Rolul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici (ANFP) constă în 

implementarea cu succes a strategiilor guvernamentale în domeniul 

managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, precum şi în 

domeniul formării profesionale a personalului din administraţia publică din 

România. 

 

DIRECȚIA PROGRAME CU FINANȚARE EXTERNĂ  



Direcția Programe cu Finanțare Externă a fost înființată în decembrie 2009 

Echipa DPFE are 8 ani de experienţă acumulată în atragerea, implementarea şi 
monitorizarea proiectelor cu finanţare externă 

Atragerea fondurilor europene este un obiectiv al ANFP 

ANFP - un exemplu de bună practică în atragerea fondurilor europene destinate 
dezvoltării unei administraţii publice competente şi profesionalizării 
funcţiei publice 



Prezent –  

6 proiecte în 
implemetare   

Trecut – 3 proiecte 
finalizate 

Viitor – 2014  

 4 proiecte în 
implementare 

și scrierea a noi 
2 cereri de 
finanțare 



Proiectele gestionate de către DPFE vizează:  

Abilități dezvoltate în domeniul managementului funcţiei publice, managementul resurselor 
umane şi al performanţelor, formare de formatori, politici publice, achiziții publice, 
planificare strategică, ECDL Start/Complet, planificare strategică, management de proiect, 
etică și integritate, tehnologi a informației în funcția publică, managementul bugetelor etc. 

Arhivare electronică și semnătura electronică 

Consolidarea capacităţii administrative a prefecţilor şi subprefecţilor în contextul integrării 
României în UE 

Dezvoltarea abilităților în domeniul afacerilor  europene pentru personalul din MAI 



Elaborarea de strategii, studii, propuneri de politici publice, 
manuale, ghiduri și metodologii 

Dezvoltarea de programe de formare în sistem e-learning 

Dezvoltarea de aplicații informatice  de evaluare externă a 
managerilor publici, de identificare a nevoilor de instruire ale 
personalului din administrația publică 

Schimb de bune practici prin participarea la sesiuni de formare, 
conferințe, mese rotunde și vizite de studiu în state  europene 



• 12.000 de funcţionari publici instruiţi în domeniul tehnologiei 

informației;  

• Eficiență crescută la locul de muncă pentru 281 de angajați ai ANFP 

și MApN în ceea ce priveşte realizarea proiectelor, formularea 

documentelor de politică publică, elaborarea documentelor de 

planificare strategică, gestionarea resurselor umane şi financiare;  

• 1500 de funcționari publici și-au îmbunătățit abilitățile în domeniul 

managementului funcției publice; 

• 86 de prefecți și subprefecți din România au finalizat un program 

de formare destinat lor (6 module). 

 

 
 

 

 



• Peste 1000 de grupe de cursanţi formate;  

• 20 de programe de formare pilotate in sistem blended learning  

(sesiune online +sesiune faţă în faţă); 

• 99 de formatori acreditați ANC; 

• 10 conferințe de lansare și închidere a proiectelor organizate; 

• 743 de participanţi la programele de formare în sistem elearning; 

• Aprox. 200 formatori implicaţi în furnizarea sesiunilor de formare; 

• 25 de responsabili din cadrul compartimentelor de RU au participat la o 

vizită de studiu în Polonia 

 
 

 

 

 



 1 propunere de politică publică privind statutul prefectului 
şi subprefectului elaborată; 

 1 analiză privind dificultăţile administraţiei publice locale 
în gestionarea proceselor de resurse umane efectuată; 

 4 analize ce au stat la baza realizării documentului de 
politică publică elaborate; 

 1 studiu asupra percepţiei rolului prefecţilor şi 
subprefecţilor ce va sta la baza realizării documentului de 
politică publică elaborată; 

 1 strategie de formare destinată prefecţilor şi subprefecţilor; 

 Analiză a nevoilor de formare a prefecților și subprefecților 
realizată;  

 



 În luna aprilie 2013 ANFP a devenit beneficiar al POAT 

 2 cereri de finanțare au fost elaborate și aprobate de 
AM POAT –MFE 

 2 proiecte în implementare cofinanțate din POAT 

 400 de persoane instruite în domeniul ajutorului de 
stat 

 2000 de persoane instruite în domeniul 
managementului instrumentelor structurale;  

 2000 de persoane instruite în domeniul achizițiilor 
publice; 

 



 Implementarea semnăturii electronice la nivelul 
administraţiei centrale şi locale; 

 arhivarea electronică a documentaţiei existente în arhiva 
ANFP; 

 Realizarea unui audit informatic la nivelul ANFP; 

 Dezvoltarea unui Data Center în cadrul ANFP; 

 15 prefecți și subprefecți participați în cadrul unei vizite de 
lucru în Franța; 

 3.860 de funcţionari instruiţi în domeniul certificatelor digitale. 

 
 

 



 O apreciere din partea Comisiei Europene a fost acordată, la 
sfârşitul lunii iunie 2012, prin acordarea titlului Best Editors Choice 
din partea portalului Comisiei Europene ePractice.eu, pentru studiul 
de caz constituit de proiectul „Standardele Europene în Utilizarea 
Tehnologiei Informaţiei Administraţia Publică din România”, 
publicat pe pagina web a acestuia.  

 România se află pe locul 3 în lume în ceea ce privește deținătorii 
de carduri de competențe ECDL Start/Complet după Egipt și 
Polonia, acest lucru fiind posibil și ca urmare a grupului țintă al acestui 
proiect, 12.000 de persoane. 

 



 Platforma de e-learning a Agenției se află printre 
cele mai complexe din Europa ca urmare a datelor 
comunicate de Centrul de  Înalte Studii al Ministerului 
de Interne din Franța (CHEMI); 

 Proiectul derulat de ANFP în parteneriat cu MaPN 
premiat de AM PODCA;  

 Un modul de formare în sistem elearning disponibil în 
limba franceză și engleză.  



 Obiective clare, bine definite;  

 Plan de acţiune bine definit; 

 Perfecționarea continuă a personalului care gestionează fonduri 
europene; 

 Viziune şi strategie clară de la bun început; 

 Toţi membrii echipei trebuie să aibă aceeaşi imagine despre proiect; 

 Monitorizarea şi evaluarea execuţiei; 

 Adaptarea planurilor la realitate/ modificări; 

 Învăţarea din lecţiile fiecărui proiect, situaţie, eveniment; 

 Gestionarea modificărilor şi riscurilor; 

 Buna comunicare/colaborare între factorii interesaţi. 



Vă mulțumesc! 

 
Lavinia NEMEŞ –  Manager de proiect  

Director, Direcţia Programe cu Finanţare Externă 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici  

Tel: 0374.112.804; email: lavinia.nemes@anfp.gov.ro  
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