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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

DE LA NEVOIE LA PERFORMANłĂ ÎN ADMINISTRAłIA PUBLICĂ 
 
 
 
AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici (ANFP) beneficiază de finanŃare din cadrul 

Fondului Social European - Programul OperaŃional „Dezvoltarea CapacităŃii Administrative”, 
începând cu 21.12.2011, pentru o perioadă de 24 de luni, pentru proiectul „Creşterea capacităŃii 
administraŃiei publice de a gestiona procesele de recrutare, selecŃie şi evaluare a funcŃionarilor 
publici în contextul creşterii gradului de responsabilizare a administraŃiei publice privind 
gestionarea funcŃiei publice”, cod SMIS 35032. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 
12.680.000 lei plus TVA. 

Proiectul îşi propune consolidarea capacităŃii de instruire a AgenŃiei NaŃionale a 
FuncŃionarilor Publici şi creşterea capacităŃii operaŃionale prin dezvoltarea abilităŃilor de recrutare, 
selecŃie, evaluare, raportare şi management ale unui număr de 1.500 de funcŃionari publici din 
cadrul administraŃiei publice centrale şi locale – responsabili cu gestionarea resurselor umane. 

În data de 25 aprilie 2012 a avut loc conferinŃa de lansare a proiectului la care au participat 
127 de persoane din rândul administraŃiei centrale şi locale, beneficiari direcŃi sau indirecŃi ai 
proiectului, precum şi reprezentanŃi ai presei. În cadrul evenimentului a fost descris proiectul (scop, 
obiective, activităŃi, perioada de derulare, avantajele instruirii, sustenabilitate, impact, contribuŃia 
proiectului la politicile de egalitate de şanse şi dezvoltare durabilă, etc). 

Sesiunile de formare au demarat în data de 23.04.2012 la Bucureşti, ConstanŃa, Cluj şi Iaşi. 
Primii 75 de funcŃionari publici au fost instruiŃi în domeniul managementului funcŃiei publice 
urmând ca, până în luna octombrie 2012, să participe la sesiunile de formare un număr de 1500 de 
participanŃi. 

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

Daniela BADEA – Manager de proiect  
Expert, DirecŃia Programe cu FinanŃare Externă, 
AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici  

Tel: 0374.112.820; email: daniela.badea@anfp.gov.ro 

Carmen HÂRTOPEANU – Responsabil adjunct de proiect 
Expert, DirecŃia Programe cu FinanŃare Externă, 
AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici  

Tel:0374112811; email: carmen.hartopeanu@anfp.gov.ro 

 


