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ANFP - promotor al unui management 
                            performant al funcţiei publice 

 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. 

 



Direcţia programe cu finanţare externă 



Experienţa în cadrul proiectelor 
 4 proiecte în IMPLEMENTARE în 2013 și 3 Î NCHEIATE în 2012 care au vizat sau vizează : 

 

 

Abilități dezvoltate în domeniul managementului funcţiei publice, managementul 
resurselor umane şi al performanţelor, politici publice, achiziții publice, planificare 
strategică, ECDL, planificare strategică, management de proiect, etică și integritate, 
managementul bugetelor etc. 

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 



 Titlul proiectului: “                                          – 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” 
SMIS 36675 

 

 Finanţat din: Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Dezvoltarea Capacităţii Administrative 

 

 Durata: 24 de luni, în perioada 25.09.2012 – 25.09.2014 

 

 Valoarea: 14.513.253,92 lei reprezentând FSE + bugetul de stat și 
3.207.423,34 lei TVA 

 

 

Date despre proiect 



 

 Obiectiv general: Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor furnizate de 
către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în vederea modernizării 
capacităţii administrative a instituţiilor publice de a contribui la reforma 
sistemului administraţiei publice din România. 

 

 Scop: Dezvoltarea de instrumente inovatoare specifice pentru îndeplinirea 
eficientă a rolului şi atribuţiilor pe care ANFP le exercită în domeniul funcţiei 
publice şi al funcţionarilor publici referitoare la utilizarea semnăturii 
electronice la nivelul administraţiei centrale şi locale precum şi arhivarea 
electronică a documentaţiei existente în arhiva ANFP.  

 

 
Ce ne propunem 



Problema centrală: 

 

Lipsa unor instrumente informatice care să 

contribuie la eficientizarea activităţii ANFP în relaţia 

cu instituţiile administraţiei publice din România în 

gestionarea funcţiei publice şi a funcţionarilor 

publici. 

Justificarea proiectului 



Lipsa unor 
instrumente 
informatice 

Spaţiu insuficient 
pentru găzduirea 

serverelor și 
echipamentelor 
de comunicaţii 

Documentaţie 
trimisă în format 

scriptic prin 
poștă 

Blocaje 
administrative 

Întârzieri în 
soluţionarea 

documentaţiei 

Arhiva ANFP- 
peste 10 mil 

pagini 

Cauze  



1.930  

de 
autorităţi şi 
instituţii 
publice 

24 ministere și autorităţii centrale autonome; 

542 de autorităţi şi instituţii publice aflate în subordinea/coordonarea ministerelor şi a SGG; 

41 de Consilii Judeţene; 

123 de servicii publice la nivel judeţean în subordinea Consiliului Judeţean; 

103 Consilii Locale ale Municipiilor; 

415 de servicii publice la nivel local în subordinea Consiliilor Locale ale Municipiilor; 

217 Consilii Locale ale Oraşelor; 

434 de servicii publice la nivel local în subordinea Consiliilor Locale ale Oraşelor; 

6 Consilii Locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti; 

24 de servicii publice în subordinea Consiliilor Locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti. 

GRUP ȚINTĂ – instituțional 



4000 

de 
persoane 

3860 de funcţionari  

(câte 2 reprezentanţi 
din cadrul fiecărei 
autorităţi și instituiţii 
publice) 

1.930 de responsabili, la nivel de 
management superior, cu coordonarea 
resurselor umane din cadrul fiecărei 
autorităţi şi instituţii publice de la nivel 
central şi local; 

1.930 de responsabili, la nivel de 
execuţie, de resurse umane din cadrul 
fiecărei autorităţi şi instituţii publice de 
la nivel central şi local; 

140 de funcţionari din 
cadrul ANFP 

GRUP ȚINTĂ – participanți  



Dezvoltarea de 
competenţe generale 

(Proiectul ECDL) 

12000 de funcţionari 
publici 

Dezvoltarea de 
competenţe specifice 
cu sisteme inovatoare 

400 de funcţionari 
publici 

(Proiectul E-learning) 

Soluţii informatice 
pentru o administraţie 

performantă   

4000 de persoane           
(Proiectul e-ANFP) 

Noi proiecte 
(ECDL 2 și  
e-ANFP 2) 

DE LA IDEE LA PROIECT și PENTRU VIITOR 



SISTEME  INFORMATICE INVOATOARE 
INTRODUSE PRIN PROIECTUL e-ANFP 



realizarea unui 
studiu privind 

capacitatea 
tehnologică a ANFP 

elaborarea unei 
analize a fluxurilor 

informatice 
existente în cadrul 

ANFP 
 

remodelarea/actuali
zarea fluxurilor 
informatice prin 

raportare la cadrul 
existent 

 

amenajarea unui 
Data Center la nivel 

ANFP cu dotările 
corespunzătoare 

AUDIT INFORMATIC 



Reprezintă: 
date în formă electronică ce sunt ataşate sau logic asociate cu alte date 
electronice şi care servesc ca metodă de autentificare; 
cea mai simplă modalitate de a da valoare legală documentelor 
electronice  
funcţionează în conformitate cu prevederile Legii 455/2001 privind 
semnătura electronică. 
 
Semnătura electronică avansată (extinsă) este: 
opozabilă în instanţă  
capabilă să permită identificarea semnatarului 
creată cu mijloace aflate sub controlul exclusiv al semnatarului  
permite detectarea oricărei modificări ulterioare a datelor. 
 

 

SEMNĂTURA ELECTRONICĂ 



ETAPE ÎN IMPLEMENTAREA SEMNĂTURII ELECTRONICE 

completarea și 
procesarea 
cererii de 
solicitare 

emiterea de 
certificate 
personalizate 

generarea  de 
coduri-chei 
pentru 
accesarea 
individuală a 
semnăturii 
electronice şi a  
programului 
de semnare 
electronică 

alocarea 
codurilor 
unice de acces 
către 
utilizatori 



achiziţionare
a de token-
uri şi 
licenţelor 
aferente 

verificarea 
statusului 
fiecărui cod 
generat 
(activ/în 
aşteptare) 

elaborarea 
unui manual 
de utilizare a 
semnăturii 
electronice 

organizarea 
celor 22 de 
seminarii 
regionale. 

ETAPE ÎN IMPLEMENTAREA SEMNĂTURII ELECTRONICE 



CINE: 

•3.560 de 
persoane la 
nivel naţional 

•140 de 
persoane din 
cadrul ANFP 

DE CE 

•Instruirea 
funcţionarilor 
din grupul 
ţintă cu privire 
la protocolul 
şi modul de 
utilizare a 
semnăturii 
electronice 

UNDE: 

•la nivel 
naţional și în 
Municipiul 
Bucureşti 

•22 de 
seminarii 

CÂT: 

•1 zi de 
instruire 
pentru fiecare 
participant  

CUM: 

•se vor forma 
89 de grupe 
(2 persoane 
per instituţie:1 
reprezentant 
RU şi 1 
reprezentant 
management 
superior) 

INSTRUIREA A 4000 DE PERSOANE 



 

scanarea celor 10 milioane de pagini din arhiva 
instituţiei şi transpunerea lor în format electronic 

 

organizarea de cursuri de instruire pentru angajaţii 
ANFP cu privire la procedura de arhivare aferentă 
sistemelor informatice 

ARHIVAREA ELECTRONICĂ 



Capacitate instituţională a ANFP dezvoltată; 

Bază de date cu documentaţia privind funcţia publică transmisă de autorităţile şi 
instituţiile publice din România în format electronic; 

Noi tendinţe tehnologice promovate; 

Îmbunătăţirea şi dezvoltarea relaţiei dintre ANFP şi instituţiile şi autorităţile publice din 
ţară; 

Reducerea costurilor administrative; 

Capacitate de management îmbunătăţită la nivelul instituţiilor și autorităţilor publice a 
căror funcţionari publici  vor beneficia de instruire. 

REZULTATE  



o 1 audit informatic al ANFP; 

o  1 analiză a fluxurilor informatice disponibile la nivelul ANFP; 

o 4000 de funcționari participanți la instruire; 

o 1.930 de autorităţi şi instituţii publice beneficiare ale semnăturii 
electronice; 

o 1 Data Center al echipamentelor hardware ale ANFP; 

o 10 milioane de pagini din arhiva instituţiei arhivate în format 
electronic; 

o 22 de seminarii de instruire a funcţionarilor din grupul ţintă cu privire 
la semnătura electronică; 

o 1 seminar „Aducem Noutate Funcţiei Publice” pentru diseminarea 
rezultatelor proiectului organizat. 

 

PROIECTUL ÎN CIFRE 



 Reducerea timpului de transmitere a documentaţiei către ANFP 

cu 85 % de la data întocmirii adresei; 

 Reducerea timpului de răspuns din partea ANFP cu 50 %; 

 Documentaţia va fi transmisă electronic cu un grad ridicat de 

securizare; 

 4000 de participanţi la module de instruire; 

 Standarde generale de cunoştinţe şi expertiză îmbunătăţite 

pentru cel puţin 90% din funcţionarii publici ce vor participa la 

acest cursurile de instruire; 

IMPACT 



Echipa de proiect 


