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 4.Activități viitoare ale proiectului 



1. CONTEXTUL PROIECTULUI 



Rolul ANFP 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici asigură aplicarea strategiilor şi a 

Programului de guvernare în domeniul managementului funcţiei publice şi al 

funcţionarilor publici, cât şi în domeniul formării profesionale a personalului 

din administraţia publică, respectiv formarea continuă pentru înalţii 

funcţionari publici, funcţionarii publici de conducere, tinerii funcţionari publici, 

tinerii absolvenţi de învăţământ superior,funcţionari publici de execuţie din 

administraţia publică centrală. 

 



Inițiatorii 

proiectului 

 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) în calitate de beneficiar şi 

Ministerul Afacerilor Interne prin Direcția Generală pentru Relațiile cu 

Instituțiile Prefectului (DGRIP), 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.  

 



Descrierea proiectului 



Date generale 

Ordin de finanţare nr. 303 din 15.02.2012  

Solicitant:   Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 

Partener:  Ministerul Administrației și Internelor prin  

       Direcţia Generală pentru Relaţiile cu Instituţiile Prefectului  

Durata proiectului:   24 de luni 

Bugetul proiectului: 4.727.565,50 lei 



Obiectivul general al proiectului: 
 

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 



 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 

Scop – Proiectul va contribui la: 

 



Grup țintă 

 85 de înalţi funcţionari publici din cadrul Instituţiilor Prefectului de la 

nivelul fiecărui judeţ din România și a Municipiului București :  

– 42 prefecţi,  

– 43 subprefecţi   

 42 de funcţionari publici din cadrul Instituţiilor Prefectului din fiecare 

judeţ 

 20 de reprezentanţi ai instituţiilor deconcentrate care vor participa la 

seminarul naţional în vederea dezbaterii şi fundamentării politicii publice 

privind statutul prefecţilor şi subprefecţilor 

 



2. STADIUL PROIECTULUI 



Activitatea 4 - Documentarea şi realizarea propunerii de politică publică 

privind statutul prefectului şi subprefectului 

Elaborarea studiilor şi analizelor stau la baza documentului de politică publică  

Organizarea unui seminar naţional în vederea dezbaterii şi fundamentării 
politicii publice privind statutul prefecţilor şi subprefecţilor 

Organizarea şi derularea vizitei de studiu pentru grupul de lucru care va fi 
implicat în elaborarea propunerii de politică publică  

Elaborarea unei propuneri de politică publică privind statutul prefectului şi 
subprefectului  

 Elaborarea strategiei de formare a prefecţilor şi subprefecţilor 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 



ORGANIZAREA ŞI DERULAREA VIZITEI DE STUDIU PENTRU GRUPUL DE LUCRU 

CARE VA FI IMPLICAT ÎN ELABORAREA PROPUNERII DE POLITICĂ PUBLICĂ  

 



Grup de lucru implicat în realizarea propunerii 

de politică publică 

 
Secretariatul General 

al Guvernului, 

Ministerul Afacerilor 
Interne - Unitatea de 

Politici Publice şi 
Direcția Generală pentru 

Relațiile cu Instituțiile 
Prefectului  

Ministerul Dezvoltării 
Regionale și 

Administrației Publice 

Ministerul Finanţelor 
Publice 

reprezentanţi ai ANFP 

Reprezentanți din: 



INSTITUȚII VIZITATE 

 

UNIVERSITATEA MALTA LINK CAMPUS  

• Scurt istoric al Instituției Prefecturii din Italia și rolul Prefectului în Italia, precizându-se 
că este un organ periferic al statului, cu jurisdicție generală și funție de reprezentare a 
guvernului în provincii 

• A fost prezentat traseul pe care un funcționar public din Italia trebuie să îl urmeze pentru a 
deveni Viceprefect și mai apoi Prefect, punându-se accentul pe faptul că Prefectul nu este o 
funcție publică, ci o carieră în Ministerul de Interne 

ȘCOALA SUPERIOARĂ DE ADMINISTRAȚIE A MINISTERULUI DE 
INTERNE 

• A fost prezentată Școala Superioară de Administrație a Ministerului de Interne, înființată 
în 1980 ca institut de învățare superior, de formare și de cercetare pentru a oferi instruire, 
calificare, dezvoltare educațională și culturală 

• SSAI oferă trei tipuri de activități de formare destinate carierei prefectului: un curs de formare 
inițială pentru consilierii din prefecturi cu o durată de 2 ani; un curs de 3 luni pentru a obține 
titlul de vice-prefect și cursuri de formare permanentă 



MINISTERUL DE INTERNE, DEPARTAMENTUL AFACERI INTERNE ȘI TERITORIALE 

• A fost prezentată instituția Prefecturii în Italia prin prisma reprezentării statului în complexitatea sa la nivel 
național, prefectul fiind considerat ambasadorul statului în teritoriu 

PREȘEDINȚIA CONSILIULUI DE MINIȘTRI – ȘCOALA SUPERIOARĂ DE 
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

• Scopul instituțional al SSPA este de a selecta și supraveghea formarea liderilor de stat. 

• Instruirea avansată a Școlii se adresează managerilor și funcționarilor de stat cu scopul de a sprijini 
creșterea și dezvoltarea profesională în sprijinul proceselor de schimbare ale administrațiilor publice 

• Valorile SSPA sunt cele de eficiență, transparență, participare multidisciplinară, precum și 
internaționalizarea 

LINK CAMPUS UNIVERSITY 

• A fost prezentat un scurt istoric al atributiilor Prefectului in Italia  și  rolul administrativ al Prefectului care 
reprezintă Guvernul la nivel de provincie 

INSTITUȚII VIZITATE 

 



DOVADĂ DE VIZIBILITATE 

 Vizita de studiu a fost un real succes 

fapt care este susținut și de modul în 

care Ministerului 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/e

xport/sites/default/it/sezioni/sala_sta

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


4.1.Elaborarea studiilor şi analizelor ce vor sta la baza 

documentului de politică publică  

• Analiza privind evoluţia istorică a 

termenului de prefect şi numeroasele 

forme de exercitare a funcţiei în timp;  

 

•   Analiza a sistemelor administrative la nivel 

internaţional cu accent pe tema nivelului 

teritorial de guvernare 



4.1.Elaborarea studiilor şi analizelor ce vor sta la baza documentului de 

politică publică 

• Analiză a cadrului legislativ actual ce 

reglementează instituţia prefectului în România din 

prisma atribuţiilor, instrumentelor administrative pe 

care le deţine, incompatibilităţilor, etc 

 

• Analiză comparativă între modelul asiatic şi cel 

vest-european de exercitare a prerogativelor 

prefectului; 



4.1.Elaborarea studiilor şi analizelor ce vor sta la baza documentului de 

politică publică 

• Studiu privind percepţia 

asupra rolului prefectului şi 

subprefectului, sub forma unor 

chestionare de evaluare care 

vor fi distribuite unui grup ţintă 

de: 

  200 de funcţionari publici 

din 10 prefecturi  

  500 de cetăţeni din 

reşedinţele de judeţ 

aferente prefecturilor. 

 



 SEMINAR NAȚIONAL pentru dezbaterea și fundamentarea 

politicii publice privind statutul prefecților și subprefecților 

 

 

• 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.  
 



Obiective urmărite la seminar prin 4 ateliere de lucru 

 Prezentarea şi discutarea analizelor privind statutul prefectului realizate în cadrul 

proiectului  

 Identificarea anumitor aspecte ce nu au fost menţionate în cadrul studiului privind 

percepția asupra rolului prefectului si subprefectului  

 Identificarea problemelor, deficienţelor şi a altor aspecte aferente cadrului legislativ 

actual privind statutul şi rolul prefectului/subprefectului  

 Identificarea nevoilor de formare şi perfecţionare continuă, necesare îndeplinirii 

atribuţiilor şi responsabilităţilor specifice pe care le are prefectul/subprefectul 

 Propunerea unor module/tematici pentru programul pilot de formare specializată din 

cadrul proiectului care va începe în luna aprilie 

 Identificarea unor instrumente şi tehnici de formare considerate utile şi specifice 

programelor de formare continuă  

 



 

Seminar naţional în vederea dezbaterii şi fundamentării politicii publice privind 

statutul prefecţilor şi subprefecţilor 
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Prevederi 
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privind rolul și 
statutul 
prefectului și 
subprefectului 
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Analiza și 
idenficarea 
nevoilor de 
formare și 
utilizarea 
tehnicilor și 
instrumentelor 
specifice 
perfecționării 
continue 

ATELIERE DE LUCRU PARALELE - SESIUNEA DE LUCRU  



Punerea la dispoziţia decidentului un set de instrumente clare 
pentru fundamentarea şi stabilirea unui cadru normativ privind 
statutul prefecţilor şi subprefecţilor, adaptat contextului actual.  

Propunerea de politică publică  

METODOLOGIE 

 

 

• Propunerea de politică publică se fundamentează 

pe  

 Analizele şi studiul elaborate 

 Concluziile discuțiilor de la seminarul național 

 Input-ul reprezentanților din grupul de lucru 

SCOP 



4. Activități viitoare 

- Strategie de formare 

- Program de formare pilot 

- Eveniment “ACUM” 



Strategie de formare destinată prefecţilor şi 

subprefecţilor  

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

Vizează atât pregătirea pentru intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, cât şi 
îmbunătăţirea şi dezvoltarea competenţelor prefecţilor şi subprefecţilor ulterior numirii acestora 

în funcţie 

Face parte integrantă din propunerea de politică publică 



Program pilot de formare specializată adresat corpului 

prefecţilor şi subprefecţilor  

 Scopul acestui program specializat de formare este de a dezvolta competenţele ce vor fi 

identificate în urma propunerii de politică publică 

 Programul va include 

 5 module tematice,  

 1 modul pentru aprofundarea unei limbi de circulaţie europeană care se va desfăşura pe 

platforma e-learning a ANFP  

 1 vizită de  studiu 

 Structurarea pe serii şi grupe a celor 85 de participanţi la programul de formare se va 

face astfel:  

 cei 85 de participanţi vor fi repartizaţi în 4 serii de câte 20 de persoane (prefecţi şi 

subprefecţi), 

 fiecare modul de formare va avea o durată de 3 zile, 6 ore pe zi.  

  Manual final de curs care va cuprinde toate suporturile de curs dezvolate pe parcursului 

progamului, precum şi rezultatele şi bunele practici din cadrul vizitei de studiu.  

 



Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii 

publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici 

organizat de INA / ANFP 

 

An  

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

Participanți 

 

75 87 238 142 220 196 186 255 



Organizarea Evenimentului Deschis „Administraţie Competentă 

Unitară şi Modernă”  - aprilie 2013  

 
 Scop: prezentarea și dezbaterea documentului de propunere de politică 

publică elaborat  

 Participanți:  
– 120 de participanți - reprezentanţi ai legislativului (funcţionari/experţi parlamentari) 

– reprezentanţi ai executivului (Guvern, ministere cheie şi autorităţi cu atribuţii în domeniu) 

– reprezentanţi ai puterii judecătoreşti (CSM, ÎCCJ) 

–  reprezentanţi ai societăţii civile 

– reprezentanţi ai mass-media naţională şi regională precum şi alte părţi interesate. 

 Locație: București 

 



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 

Echipa 

proiectului: 



Vă mulțumim pentru atenție! 

 

          Lavinia NEMEȘ 
         Responsabil proiect 

      lavinia.nemes@anfp.gov.ro  
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