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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, derulează 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.  
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Dezvoltarea 
Capacității Administrative și are o valoare totală eligibilă de 4.727.565,50 lei, fără TVA. 

Prin implementarea proiectului, Agenția și Direcția Generală pentru Relațiile cu 
Instituțiile Prefectului îşi propun realizarea unei propuneri de politică publică privind 
statutul prefecţilor şi subprefecţilor, precum și a unei strategii de formare care vizează 
perfecționarea continuă a acestora. Totodată, prefecții și subprefecții judeţelor și ai municipiului 
București vor beneficia de un program de formare continuă în contextul exercitării funcţiei 
publice de înalt funcționar public, în domenii de interes major pentru îndeplinirea atribuţiilor 
dar şi pentru dobândirea noilor competenţe de nivel european.  

În perioada 21-22.02.2013 s-a desfășurat la Sinaia „Seminarul național pentru 
dezbaterea și fundamentarea politicii publice privind statutul prefecților si 
subprefecților” având un 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.  

Seminarul a beneficiat de o reprezentare semnificativă din partea grupului țintă al 
proiectului, respectiv, aproximativ 100 de prefecți, subprefecți, funcționari publici din cadrul 
Instituțiilor Prefectului, reprezentanți ai serviciilor publice deconcentrate și ai societății civile. 
 În ceea ce privește participarea unor înalți oficiali putem aminti prezența domnului 
Constantin Cătălin Chiper – Secretar de Stat, Ministerul Afacerilor Interne, a domnului Eugen 
Coifan, Președinte, Secretar de Stat, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici și a domnului 
Mircea Jorj, Vicepreședinte, Subsecretar de stat, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.  
 În același timp, seminarul a beneficiat de o reprezentare de nivel european prin 
participarea domnului Jean Martin Jaspers, un înalt oficial din Franța, directorul Centrului de 
Înalte Studii al Ministerului de Interne din Franţa (CHEMI). 

 Domnul Jean Martin Jaspers a susținut o prezentare ce a avut ca temă “Reprezentanții 
Statului în Europa și Franța”. Prezentarea susținută s-a axat pe modele și exemple reprezentative 
ale sistemelor prefectorale de la nivel european dar și pe accentuarea rolului și statutului 



 
 

prefecților în Franța prin descrierea succintă a Centrului de Înalte Studii al Ministerului de 
Interne din Franţa (CHEMI). 

De asemenea, reprezentantul Centrului de Înalte Studii al Ministerului de Interne din 
Franţa (CHEMI), a manifestat un interes deosebit în ceea ce privește statutul prefectului și 
superefectului în România, cariera și formarea continuă a acestora.  

În cadrul atelierului de lucru ce a avut ca temă Analiza și identificarea nevoilor de formare 
și utilizarea tehnicilor și instrumentelor specifice perfecționării continue, la care au participat atât 
domnul Jean Martin Jaspers și doamna Caroline Socie, reprezentant al Ambasadei Franței în 
România, cât și doamna Georgeta Gavrilă prefect în cadrul Instituției Prefectului Municipiul 
București a fost dezbătută o serie de idei privind următoarele aspecte de interes pentru părțile 
implicate în discuție. 

O primă discuție a fost aceea referitoare la importanța și rolul formării continue a 
prefecților. Au fost prezentate exemple de bună practică, precum și oportunitatea transferului 
unor modele de succes implementate de CHEMI, care ar putea fi preluate și în sistemul 
românesc.  

O altă temă dezbătută a constituit-o statutul și rolul reprezentanților Statului în teritoriu. 
A fost prezentat parcursul carierei prefectului în Franța, precum și câteva dintre proiectele de 
succes implementate de către prefecți în regiunile lor, cum ar fi reprezentantul prefectului din 
Paris. O idee inovatoare a fost inițiată în sensul unei abordări strategice, la nivelul Franței, prin 
extinderea zonei metropolitane Paris către zona maritimă, această idee fiind considerată 
esențială în contextul dezvoltării socio-economice. 

Ambele părți au concluzionat necesitatea și importanța unei colaborări benefice prin 
dezvoltarea de proiecte de interes comun în viitorul apropiat. 

 
 


