
 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ     
Fondul Social European 

 
GUVERNUL ROMÂNIEI 

Ministerul AdministraŃiei şi Internelor 

 

 
 
 

InovaŃie în administraŃie 
Programul OperaŃional "Dezvoltarea 

CapacităŃii Administrative" 
 

 
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
Proiect cofinanŃat din Fondul Social European prin Programul OperaŃional Dezvoltarea CapacităŃii Administrative

AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici Operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr.19986

BUNE PRACTICI BUNE PRACTICI ÎÎN IMPLEMENTAREA N IMPLEMENTAREA 
PROIECTELORPROIECTELOR

Lavinia Claudia Nemeş
Director ANFP

25.04.2012



 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ     
Fondul Social European 

 
GUVERNUL ROMÂNIEI 

Ministerul AdministraŃiei şi Internelor 

 

 
 
 

InovaŃie în administraŃie 
Programul OperaŃional "Dezvoltarea 

CapacităŃii Administrative" 
 

 
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
Proiect cofinanŃat din Fondul Social European prin Programul OperaŃional Dezvoltarea CapacităŃii Administrative

AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici Operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr.19986



 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ     
Fondul Social European 

 
GUVERNUL ROMÂNIEI 

Ministerul AdministraŃiei şi Internelor 

 

 
 
 

InovaŃie în administraŃie 
Programul OperaŃional "Dezvoltarea 

CapacităŃii Administrative" 
 

 
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
Proiect cofinanŃat din Fondul Social European prin Programul OperaŃional Dezvoltarea CapacităŃii Administrative

AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici Operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr.19986



 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ     
Fondul Social European 

 
GUVERNUL ROMÂNIEI 

Ministerul AdministraŃiei şi Internelor 

 

 
 
 

InovaŃie în administraŃie 
Programul OperaŃional "Dezvoltarea 

CapacităŃii Administrative" 
 

 
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
Proiect cofinanŃat din Fondul Social European prin Programul OperaŃional Dezvoltarea CapacităŃii Administrative

AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici Operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr.19986

� Anul 2012 a debutat cu un număr de 6 proiecte finanŃate din fonduri structurale, cu o 
valoare cumulată de 62.370.653 lei iar alte 2 proiecte aflându-se în evaluare finală în 
cadrul AutorităŃii de Management PODCA, în valoare de 33.275.917 lei. 

� Cele 6 proiecte vizează:
.
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ANFP a finalizat la începutul acestui an 2 proiecte finanŃate din fonduri structurale:
Proiectul Proiectul ““Standarde Europene Standarde Europene îîn utilizarea tehnologiei informan utilizarea tehnologiei informaŃŃiei iei îîn n 
administraadministraŃŃia publică ia publică –– program naprogram naŃŃional de certificare a funcional de certificare a funcŃŃionarilor publiciionarilor publici””
cod SMIS 2773:cod SMIS 2773:

� Valoarea: 13.471.332,00 lei
� Scop: dezvoltarea abilităŃilor de operare PC recunoscute la nivel 

internaŃional prin Permisul European de Conducere a Computerului ECDL 
a 12.000 de funcŃionari publici din cadrul administraŃiei publice centrale şi 
locale 

� Rezultate: 12.000 de funcŃionari publici instruiŃi, 167 traineri implicaŃi, 816 
grupe de cursanŃi formate Timpul de prelucrare a informaŃiilor în format 
electronic  a scăzut cu 62 %; EficienŃa s-a îmbunătăŃit cu 89%. 
PerformanŃa în lucrul cu calculatorul s-a îmbunătăŃit cu 92%;
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Proiectul s-a dovedit un factor motivator pentru persoanele care au făcut 
parte din grupul Ńintă, respectiv, 12 000 de funcŃionari publici deoarece:

� ParticipanŃii şi-au dezvoltat noi aptitudini prin intermediul acestui proiect.
� AbilităŃile şi cunoştinŃele nou dobândite au fost certificate şi recunoscute la nivel 

european acest lucru reprezintă un factor motivator deoarece aduce un plus de 
valoare prin creşterea respectului faŃă de sine, dar şi din partea celorlalŃi.

� Cursul ECDL a constituit un factor motivator prin recunoaşterea oficială a unor 
aptitudini din partea celorlalŃi (colegi, superiori ierarhici, prieteni, familie), dar şi 
prin realizarea potenŃialului propriu de a se dezvolta şi evolua permanent.
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Proiectul „Implementarea în sistem e-learning de programe de formare în 
domeniul administraŃiei publice pentru sprijinirea dezvoltării societăŃii 
informaŃionale”, Cod SMIS 4376

� Valoarea: 13.284.301,16 lei 
� Scop: Crearea unui sistem complex de gestiune şi livrare a instruirii 

în format blended learning / combinat
� Rezultate: 20 de programe de formare pilotate in sistem blended 

learning  (sesiune online +sesiune faŃă în faŃă), 743 de participanŃi la 
programele de formare, 40 de formatori instruiŃi.

� Impactul proiectului arată că este nevoie de astfel de proiecte şi 
demonstrează relaŃia de colaborare pe care AgenŃia NaŃională a 
FuncŃionarilor Publici o are cu instituŃiile de la nivelul administraŃiei 
centrale şi locale.



 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ     
Fondul Social European 

 
GUVERNUL ROMÂNIEI 

Ministerul AdministraŃiei şi Internelor 

 

 
 
 

InovaŃie în administraŃie 
Programul OperaŃional "Dezvoltarea 

CapacităŃii Administrative" 
 

 
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
Proiect cofinanŃat din Fondul Social European prin Programul OperaŃional Dezvoltarea CapacităŃii Administrative

AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici Operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr.19986

Proiectul a generat dezvoltare prin:
� Utilizarea aplicaŃiei informatice;
� Promovarea acestei metode alternative de formare, mai eficientă si eficace 

pentru instituŃiile publice
� Creşterea vizibilităŃii ANFP pe piaŃa de formare.

Sustenabilitatea proiectului 
� Integrarea instituŃională a rezultatelor proiectului
� Transferabilitatea rezultatelor proiectului către alte proiecte implementate de 

ANFP
� Valorificarea resurselor umane formate în cadrul proiectului prin includerea 

acestora, după terminarea proiectului, în alte proiecte, finanŃate din resurse 
proprii sau atrase de către ANFP, proiecte în care vor avea sarcini în 
domeniul managementului de proiect sau formării. 



 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ     
Fondul Social European 

 
GUVERNUL ROMÂNIEI 

Ministerul AdministraŃiei şi Internelor 

 

 
 
 

InovaŃie în administraŃie 
Programul OperaŃional "Dezvoltarea 

CapacităŃii Administrative" 
 

 
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
Proiect cofinanŃat din Fondul Social European prin Programul OperaŃional Dezvoltarea CapacităŃii Administrative

AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici Operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr.19986



 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ     
Fondul Social European 

 
GUVERNUL ROMÂNIEI 

Ministerul AdministraŃiei şi Internelor 

 

 
 
 

InovaŃie în administraŃie 
Programul OperaŃional "Dezvoltarea 

CapacităŃii Administrative" 
 

 
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
Proiect cofinanŃat din Fondul Social European prin Programul OperaŃional Dezvoltarea CapacităŃii Administrative

AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici Operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr.19986

� Obiective clare, stabile si bine definite;
� Aşteptările tuturor celor implicaŃi, mediul, resursele, şi planificarea trebuie să 

fie realiste;
� Viziune şi strategie clară de la bun început;
� ToŃi membrii echipei trebuie să aibă aceeaşi imagine despre proiect;
� Identificarea problemele (simptomele) din vreme şi reacŃie rapidă şi corectă;
� Monitorizarea şi evaluarea execuŃiei;
� Adaptarea planurilor la realitate/ modificări;
� ÎnvăŃarea din lecŃiile fiecărui proiect, situaŃie, eveniment;
� Gestionarea modificărilor şi riscurilor;
� Buna comunicare/colaborare între factorii interesaŃi.
� Plan de acŃiune bine definit;
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� FundamentaŃi necesitate proiectului utilizând toate sursele de informare 
disponibile!

� Un proiect bine documentat vă poate ajuta să testaŃi ideea şi să 
identificaŃi cea mai potrivită metodă de abordare. 

� Surse de informare pot fi: publicaŃii, studii, analize şi cercetări, site-uri web 
ale altor proiecte etc. InformaŃii din domenii complementare pot fi utile 
deasemenea

� łineŃi cont de alte proiecte în implementare sau finalizate, în domeniul 
vizat sau în alte domenii, întrucât lecŃii importante pot apărea din acestea. 

� AdaptaŃi proiectul dumneavoastră astfel încât acesta să completeze 
activităŃile deja derulate sau în derulare şi să răspundă altor nevoi ale 
grupului Ńintă vizat decât celor deja satisfăcute.
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� RealizaŃi şi utilizaŃi analize SWOT (Puncte Tari, Puncte Slabe, 
OportunităŃi şi AmeninŃări). 

� În revizuirea proiectelor trecute şi prezente, utilizarea analizei SWOT s-a 
dovedit a fi utilă atâta timp cât informaŃiile colectate au fost utilizate ca linii 
directoare şi nu doar ca material fără utilitate în activitatea de planificare.

� AcordaŃi timpul necesar înŃelegerii nevoilor grupului Ńintă vizat. 

� DiscutaŃi cu instituŃiile pe care intenŃionaŃi să le includeŃi în 
proiect, întrucât asemenea discuŃii pot consolida toate aspectele 
proiectului: de la identificarea locaŃiilor de implementare, la modul de 
contactare al grupului Ńintă, la implicarea acestuia în proiect şi beneficiile 
directe aduse populaŃiei. DiscuŃiile pot duce la idei de bună calitate, pot 
stabili structuri efective de cooperare şi finaliza detaliile proiectului.
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� StabiliŃi echipa de lucru şi grupul Ńintă final!
� ExperienŃa echipei de proiect  poate fi esenŃială pentru dezvoltarea de noi idei -

înainte, în timpul şi după finalizarea proiectului. 
� Implicarea echipei în toate fazele reprezintă de asemenea atât o sursă de 

inspiraŃie cât şi un mod de verificare a viabilităŃii conceptului. 
� OrganizaŃi întâlniri de lucru şi alte abordări similare astfel încât să beneficiaŃi de 

experienŃa şi cunoştinŃele echipei atât în pregătirea proiectului cât şi de-a lungul 
implementării. 

� Implicarea echipei de proiect şi motivarea indivizilor pot deveni un factor 
important de inovare.
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� ImplicaŃi persoane diverse în evaluarea proiectului şi luaŃi-le în serios părerile;  
� AmintiŃi-vă rezultatele analizei iniŃiale a nevoilor şi obiectivele propuse;  
� Nu uitaŃi că nu există o evaluare “obiectivă”, dar încercaŃi să limitaŃi 

subiectivitatea prin diversificarea metodelor şi a surselor; 
� GândiŃi şi pregătiŃi evaluarea încă din faza de planificare şi execuŃie a 

proiectului, nu lăsaŃi totul pentru ultima fază;  
� FiŃi realist, dar nu fatalist;   
� GândiŃi mai multe alternative când elaboraŃi concluziile şi propuneŃi continuări 

ale proiectului.
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FIłI PREGĂTIłI
� ReŃineŃi faptul că banii vin în momente diferite, în sume diferite şi pentru lucruri specifice.
� Pentru a fi o persoană eficientă în strângerea de fonduri, şi nu numai o persoană competentă în 

strângerea de fonduri, trebuie să aveŃi planuri pregătite. Aceste planuri trebuie să răspundă nevoilor 
dumneavoastră, altfel sfârşiŃi prin a fi conduşi de bani.

INSPIRAłI ÎNCREDERE
� "Eu nu sprijin proiecte; eu sprijin oameni" a spus directorul unui trust faimos. Aceasta înseamnă că el 

dorea să dea bani persoanelor şi organizaŃiilor care inspirau încredere, şi nu numai ideilor bune.
� Trebuie să arătaŃi că sunteŃi capabil, că puteŃi să vă îndepliniŃi obligaŃiile asumate. ReŃineŃi că cea mai 

mare teamă a unui finanŃator este că îşi va pierde bani dacă dumneavoastră daŃi greş.
COMUNICAłI
� Sigur veŃi crea suspiciune dacă finanŃatorul aude de dumneavoastră numai atunci când faceŃi cererea de 

finanŃare. Există şi alte momente propice comunicării şi alte lucruri importante de spus.
� ReŃineŃi că dumneavoastră sunteŃi cea mai importantă "unealtă" de strângere de fonduri a organizaŃiei 

dumneavoastră. Trebuie să puteŃi vorbi şi scrie clar despre organizaŃia dumneavoastră.
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� În ce măsură vor fi rezultatele şi impactul proiectelor menŃinute fără 
alocarea financiară UE?

� În ce măsură beneficiarii vor susŃine rezultatele obŃinute în cadrul 
proiectelor?
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Ce oferim prin aceste programe Ce oferim prin aceste programe îîn n sistem blended learning sistem blended learning ::

� ANFP susŃine funcŃionarii publici pentru a gândi şi a acŃiona strategic, 
profesionist;

� 40 de ore de training pe durata unei luni;
� Sesiunile de training conŃin 3 module online;
� 1 sesiune cu o durată de 3 zile faŃă în faŃă; 
� Evaluare intermediară si finala;
� Formatorii ANFP au experienŃă atât în domeniul strategic cât şi în administraŃie 

publică.
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Beneficiile participări la cursurile de formareBeneficiile participări la cursurile de formare::

� eficienŃa învăŃării va creşte pentru că:
- participanŃii vor putea învăŃa în ritmul lor propriu, şi nu în cel impus
- în timpul sesiunilor faŃă în faŃă ,participanŃii se pot concentra pe acele aspecte 

care necesită clarificări, pe discutarea chestiunilor şi studiilor de caz 
complexe, sau pe 

dezvoltarea de abilităŃi prin jocuri de rol şi exerciŃii ce necesită interacŃiune.
� eficienŃă instituŃională ridicată printr-un conŃinut interactiv.
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� UtilizaŃi principiile planificării strategice!

� ElaboraŃi o strategie de dezvoltare a OrganizaŃiei/DirecŃiei /Departamentului 

pe termen scurt!

� StabiliŃi obiective şi dezvoltaŃi planuri de acŃiune!

� Fiecare angajat să dezvolte şi să îşi asume obiective individuale corelate cu 

obiectivele OrganizaŃiei/DirecŃiei /Departamentului !

� AsiguraŃi monitorizarea şi evaluarea obiectivelor!!
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Exemplu de structură a unei strategii de dezvoltare

Strategia pentru anul 2012 a DirecŃiei Programe cu FinanŃare Externă din cadrul ANFP:
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1. REALIZĂRI DPFE  

2. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A DPFE - scurtă prezentare  

3. ANALIZA DPFE  

               3.1. Analiza SWOT  

               3.2. AtribuŃiile DPFE în domeniile de competenŃă ANFP  

               3.3. Structura personalului  

4. PREZENTAREA PROIECTELOR  

               4.1. Prezentarea proiectelor aflate în implementare  

               4.2. Prezentarea proiectelor aflate în evaluare la AMPODCA  

               4.3. Prezentarea proiectelor încheiate  

                4.4. Alte tipuri de proiecte dezvoltate  

5. ALTE ACTIVITĂłI DERULATE DE  DPFE ÎN ANUL .......  

               5.1.Prezentarea activităŃii de coordonare centrelor regionale şi a proiectelor   

                      dezvoltate în parteneriat   

 

               5.2  Studii şi analize elaborate în cadrul DPFE în anul ......  

               5.3. ActivităŃi privind participarea membrilor DPFE în cadrul concursurilor  

               5.4. ActivităŃi privind îmbunătăŃirea competenŃelor profesionale ale membrilor DPFE  

               5.5. Prezentarea procedurilor elaborate  

               5.6. ActivităŃi privind diseminarea rezultatelor obŃinute de către DPFE  

               5.7. Activitatea privind cooperarea instituŃională  

               5.8. Traduceri realizate în cadrul DPFE în anul .........  

 

Exemplu de structură a unui Raport anual:

Raport anual al DirecŃiei Programe cu FinanŃare Externă – din cadrul ANFP
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DIRECłIA PROGRAME CU FINANłARE EXTERNĂ 
SCOP: ÎmbunătăŃirea gradului de absorbŃie şi a capacităŃii de gestionare a fondurilor externe nerambursabile în vederea modernizării managementului 
funcŃiei publice şi a funcŃionarilor publici, precum şi creşterea standardelor de furnizare a serviciilor publice oferite de administraŃia publică 

OBIECTIVE SPECIFICE ACTIVITĂłI INDICATORI RESPONSABIL TERMEN STADIU-
MONITORIZARE 

Implementarea si 
monitorizarea 
eficientă a 
proiectelor aflate 
în derulare 

2.2.4. Implementarea proiectului 

„Standarde Europene în Utilizarea 

Tehnologiei InformaŃiei în 

AdministraŃia Publică – Program 

NaŃional de Certificare al 

FuncŃionarilor Publici” cod SMIS 
2773 

Rapoarte de progres (doc) 

Nr. întâlniri organizate 

Nr. cereri de rambursare 

Nr. sesiuni de instruire  

Nr. participanŃi instruiŃi  

Nr. participanŃi certificaŃi  

 

Lavinia NEMEŞ 

Carmen 

HARTOPEANU  

Daniel 

MIHAILESCU 

 

26.02.2012 REALIZAT 
 

12 000 de funcŃionari 

publici au fost instruiŃi în 

domeniul tehnologiei 

informaŃiei în vederea 
obŃinerii certificatului 

ECDL Start /Complet 

 

6 serii de instruire  

 
7 Cereri de rambursare la 

AM PODCA în valoare 

de 14138789,23 lei fără 

TVA; 

4 comunicate  de presă 

într-un ziar de circulaŃie 

naŃională 

1287 instituŃii beneficiare 

din cadrul administraŃiei 

publice centrale şi locale. 
 

Exemplu de Plan de acŃiune
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