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Proiectul  “Consolidarea performanţei Prefecţilor şi Subprefecţilor din România în contextul integrării în Uniunea Europeană şi al 
descentralizării administrative şi financiare ” cod SMIS 32582 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 

 



Ordin de finanţare nr. 303 din 15.02.2012  

Beneficiar:   Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 

Partener:  Ministerul Afacerilor Interne prin  Direcţia Generală pentru 
Îndrumarea și Controlul Instituţie1 Prefectului  

Durata proiectului:   24 de luni 

Bugetul proiectului: 4.512.606,26 lei 

Date despre proiect 





Inițiatorii proiectului 

 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) în calitate de beneficiar şi 
Ministerul Afacerilor Interne prin Direcția Generală pentru Îndrumarea și 
Controlul Instituțiilor Prefectului , în calitate de partener, implementează în 
perioada februarie 2012 – februarie 2014 proiectul „Consolidarea 
performanţei Prefecţilor şi Subprefecţilor din România în contextul 
integrării în Uniunea Europeană şi al descentralizării administrative şi 
financiare” cod SMIS 32582.  

 



• Consolidarea capacităţii administrative a prefecţilor şi 
subprefecţilor în contextul integrării României în UE, al 
descentralizării administrative şi financiare şi al  noilor 
competenţe atribuite acestora prin lege 

Obiectivul proiectului 

Scopul proiectului 
• Dezvoltarea capacităţii de planificare strategică în vederea 

formulării de politici publice cu aplicabilitate la nivel 
regional/local 

• Realizarea unei mai bune reglementări a categoriei prefecţilor şi 
subprefecţilor prin elaborarea de analize referitoare la situaţia şi 
statutul acestora, în vederea realizării unei abordări integrate şi 
unitare prin intermediul documentului de politică publică; 

• Dezvoltarea şi furnizarea unui program de instruire, inclusiv în 
domeniul planificării strategice, pentru prefecţi şi subprefecţi şi 
efectuarea unui schimb de bune practici în scopul dezvoltării de 
parteneriate cu instituţii similare 



Nevoi 
identificate..... 

Strategie de formare 
profesională 
continuă a prefecților 
şi subprefecţilor 

Politică publică 
privind statutul 
prefectului şi 
subprefectului  

Program de 
formare 
specializată 
adresat prefecților 
și subprefecților  

 Studii şi 
analize ce 
stau la baza 
documentulu
i de politică 
publică 



.....transpuse în rezultate 

4 Analize 1 Studiu 
1 Seminar 

la nivel 
naţional  

1 Propunere de 
politică 
publică  

2 Vizite de 
studiu  

1 Strategie 
de formare  

6 Module de 
formare  

1 Manual 
final de 
curs 

1 Broșură privind 
rezultatele 
proiectului 





Studiul şi analizele ce stau la baza documentului de 
politică publică 

• Analiza privind evoluţia istorică a 
termenului de prefect şi numeroasele 
forme de exercitare a funcţiei în timp;  

         - 300 de exemplare tipărite 

 

 

•   Analiza a sistemelor administrative la nivel 
internaţional cu accent pe tema nivelului 
teritorial de guvernare 
 - 300 de exemplare tipărite 



• Analiză a cadrului legislativ actual ce reglementează 
instituţia prefectului în România din prisma 
atribuţiilor, instrumentelor administrative pe care le 
deţine, incompatibilităţilor, etc 

                     - 300 de exemplare tipărite 

 

• Analiză comparativă între modelul asiatic şi 
cel vest-european de exercitare a 
prerogativelor prefectului; 

             - 300 de exemplare tipărite 

Studiul şi analizele ce stau la baza documentului de 
politică publică 



• Studiu privind percepţia asupra 
rolului prefectului şi 
subprefectului, realizat în urma 
aplicării unor chestionare de 
evaluare adresate unui grup 
ţintă de: 

  200 de funcţionari publici 
din 10 prefecturi  

  500 de cetăţeni din 
reşedinţele de judeţ aferente 
prefecturilor. 

 

- 300 de exemplare tipărite 

 

 

Studiul şi analizele ce stau la baza documentului de 
politică publică 



  
•Participanţi: 10 persoane 
 
•Perioada: 18-24 noiembrie 2012 
  
•Instituții vizitate: Universitatea Malta Link 
Campus; Şcoala Superioară de Administraţie a 
Ministerului de Interne; Ministerul de Interne; 
Scoala Superioară de Administrație Publică; 
Prefectura Roma. 
 
 Vizita de studiu a fost un real succes fapt care este susținut și de modul în care 

Ministerul de Interne din Italia a ales să promoveze acest eveniment respectiv, prin 
apariția pe site-ul acestei instituții a unui material referitor la acțiunile delegației 
române. Materialul poate fi consultat accesând link-ul:  

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/spe
ciali/giornata_di_studio_dait/index.html  

Vizită de studiu desfăşurată la Roma pentru 
reprezentanţii instituţiilor implicate în elaborarea 
propunerii de politică publică 

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/speciali/giornata_di_studio_dait/index.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/speciali/giornata_di_studio_dait/index.html


SEMINAR NAȚIONAL  
pentru fundamentarea şi identificarea problemelor reale cu care se confruntă 
categoria prefecţilor şi subprefecţilor 

 • Rol important în fundamentarea şi identificarea problemelor 
reale cu care se confruntă această categorie a funcţionarilor publici, 
soluţionarea acestora încercându-se a fi realizată prin elaborarea 
propunerii de politică publică.  

 
 Durata: 2 zile (21-22.02.2013) 
 Locație: Sinaia 
 Participanți: 120 de participanți: înalți 

funcționari, funcționari publici de 
execuție și reprezentanți ai societății 
civile 

 Activități:  
 4 sesiuni de dezbatere/ ateliere de 

lucru 
 2 sesiuni de plen 



Propunere de politică 
publică privind statutul 
prefectului şi subprefectului 

Varianta aleasă spre 
soluționare 

Varianta 2. Prefect înalt 

funcționar public – rol întărit de 

reprezentare a  Guvernului în 

teritoriu;  

 această variantă propune o 

consolidare a atribuțiilor, rolului și 

a instrumentelor aflate la dispoziția 

prefectului. 

 

Alte 2 variante identificate 

Varianta 1: Prefectul este numit politic, 

odată cu Guvernul ale cărui politici le 

implementează la nivel local; această 

variantă, existentă în unele state, permite 

un mai bun control asupra politicilor 

inițiate la nivel local, concomitent cu 

asigurarea unei responsabilizări politice 

crescute a reprezentantului Guvernului în 

teritoriu.  

Varianta 3. Prefect înalt funcționar 

public cu adecvarea la atribuţii a 

instrumentelor administrative aflate la 

dispoziţia sa;  

 



Desfăşurare 
  

 

 

           București, 1 iulie 2013 

„Eveniment Deschis  - Administraţie Competentă 
Unitară şi Modernă” 

120 de participanți  

Text 

Scop 

Prezentarea și dezbaterea 

documentului de propunere de 

politică publică elaborat  

 

• reprezentanţi ai legislativului; 

• reprezentanţi ai executivului  

• reprezentanţi ai puterii judecătoreşti 

reprezentanţi ai societăţii civile, 

reprezentanţi ai mass-media 

naţională şi regională precum şi alte 

părţi interesate. 
 



Elaborarea strategiei de formare destinată 
prefecţilor şi subprefecţilor  

Stă la baza conceperii și derulării programului pilot de formare 
specializată adresat corpului prefecţilor şi subprefecţilor 

Obiectiv general: Obiectivul general al strategiei este de a 
contribui la continua îmbunătățire a competențelor și 

performanțelor prefecților și subprefecților, corespunzătoare 
atribuțiilor și priorităților funcției. 

Scop: Crearea unui cadru care să stimuleze formarea continuă, 
să asigure accesul acestui grup ţintă la oportunități de formare 

aliniate cu atribuțiile funcției, cu prioritățile Guvernului 
României, să asigure învățarea eficientă și transferul 

rezultatelor în performanța individuală și a instituției. 



Program pilot de 
formare adresat  

corpului  
prefecților și  

subprefecților 

MANUAL FINAL DE 
CURS 

Modul 4 – 
Managementul 

situațiilor de criză 

Modul 5 – Îmbunătățirea 
relației cu cetățenii și 

promovarea dialogului 
social 

Modulul 3 - Conducerea și 
coordonarea serviciilor 
publice deconcentrate 

Modul 6 – Management 
public modern – 

Provocări și oportunități 

Modulul 2 - Asigurarea 
legalității în teritoriu 

Modulul 1 - 
Implementarea politicilor 

publice   în teritoriu 

Program pilot de formare specializată adresat 
corpului prefecţilor şi subprefecţilor  



Rezultatele proiectului 

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

1 studiu asupra percepţiei rolului prefecţilor şi subprefecţilor;  

1 propunere de politică publică privind statutul prefectului şi subprefectului; 

1 strategie de formare destinată prefecţilor şi subprefecţilor; 

1 seminar la nivel naţional de 2 zile în vederea dezbaterii şi fundamentării politicii publice  

privind statutul prefecţilor şi subprefecţilor; 

1 „Eveniment Deschis Administraţie Competentă Unitară şi Modernă”; 

6 module de formare dezvoltate pentru prefecți și subprefecți;  

1 vizită de studiu într-un stat membru UE organizată şi desfăşurată pentru reprezentanţii instituţiilor 

 implicate în elaborarea propunerii de politică publică (10 persoane); 

1 vizită de studiu într-un stat membru UE pentru reprezentanţi ai categoriei prefecţilor şi 

 subprefecţilor în cadrul programului specializat de formare (15 prefecți și subprefecți); 

Materiale tipărite: 2850 de exemplare astfel: 1200 analize, 300  studiu,  

500 strategia de formare, 100 propunere de politică publică, 600 suporturi 

 de curs; 150 manual final de curs 



Echipa de proiect 

Lavinia NEMEŞ 
– Responsabil 

proiect 

Carmen BODE – 
Responsabil 
adjunct de 
proiect 1 

Carmen 
Hârtopeanu– 
Responsabil 

adjunct de proiect 
2 

Andian 
BĂRBUŢI – 
Responsabil 

de proiect din 
partea MAI Tudor 

CHIRIŢĂ – 
Responsabil de 

relaţia cu 
instituţiile 
prefectului  

Alexandra 
APOSTOLEANU 

– Responsabil 
formare 

Monica 
MARIN – 

Responsabil 
financiar 



Vă mulțumesc pentru atenție! 

 

        Lavinia NEMEȘ 
         Responsabil proiect 

Director , Direçția Programe cu Finanțare Externă       

lavinia.nemes@anfp.gov.ro  
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