
 
 

 
 
 
 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 

 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici are rolul de a implementa strategiile 

guvernamentale în domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, precum 

şi în domeniul formării profesionale a personalului din administraţia publică din România.  

În perioada 25.09.2012 – 25.09.2014  se află în implementare proiectul  “e – ANFP – 

Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în vederea asigurării unui management performant 

al funcţiei publice şi funcţionarilor publici la nivelul administraţiei publice centrale şi al 

serviciilor publice din subordinea/coordonarea autorităţilor publice centrale şi locale prin 

implementarea de instrumente inovatoare”, cod SMIS 36675 având o valoare de totală eligibilă 

de 14.513.253,92 lei plus T.V.A. 

Prin implementarea proiectului, Agenția își propune dezvoltarea de instrumente inovatoare 

specifice pentru îndeplinirea eficientă a rolului şi atribuţiilor pe care instituțiile publice le exercită 

în domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, în relația cu ANFP și anume 

implementarea semnăturii electronice la nivelul administraţiei centrale, județene, 

municipale și orășenești şi arhivarea electronică a documentaţiei cu semnătură electronică, 

inclusiv arhiva ANFP.  

Importanţa şi relevanţa proiectului sunt evidenţiate și prin grupul țintă căruia i se adresează 

respectiv, 1.930 de autorităţi şi instituţii publice din cadrul administraţiei publice centrale şi 

locale din România, repartizat, din punct de vedere geografic, pe întreg spaţiul administrativ 

teritorial al României, și din 4.000 de funcţionari, câte 2 reprezentanţi din cadrul fiecărei 

autorităţi şi instituţii publice de la nivelul administraţiei publice centrale şi locale din România 

inclusiv din cadrul ANFP. 

În data de 26.02.2013 a avut loc conferința oficială de lansare a proiectului la care au 

participat un număr de 127 de invitați reprezentativi pentru grupul ţintă, reprezentanţi ai ONG şi ai 

mass-mediei. 

Având în vedere noul context socio-economic, proiectul se dovedește a fi parte integrantă 

din procesul de eficientizare şi reducere a costurilor administraţiei publice prin introducerea 

metodelor şi instrumentelor informatice (semnătură electronică şi arhivare electronică) la nivelul 

administraţiei publice din România. 

 

Pentru detalii suplimentare legate de acest proiect, persoane de contact sunt: 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 
            

               
    
     GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
      şi Administraţiei Publice 
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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  

 

Carmen HÂRTOPEANU 

Responsabil comunicare /promovare, Direcţia Programe cu 

Finanţare Externă. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici  

Tel:0374.112.811; email: carmen.hartopeanu@anfp.gov.ro  
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