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Inovare

Rezultate masurabile

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
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EXCELENTA
nu este o abilitate 
este o ATITUDINE

Performanta in functia publica

Sistem informational

Optimizare institutionala
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SURSASURSA

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
Operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr.19986

DURATADURATA

24 LUNI 
21.12.2011-21.12.2013

VALOAREVALOARE

Valoarea eligibilă a proiectului: 12,680,000.00
AsistenŃă financiară nerambursabilă solicitată:10,778,000.00
Contributia solicitantului:1,902,000.00
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AXA 1
Domeniul 
major de OPERAłIUNEA

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
Operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr.19986

Îmbun ătăŃirea Îmbun ătăŃirea 
eficacit ăŃii eficacit ăŃii 

organiza Ńionaleorganiza Ńionale ..

AXA 1 major de 
interven Ńie 1.3

OPERAłIUNEA

Îmbun ătăŃiri de 
structur ă şi proces 

ale managementului
ciclului de

politici publice

Module de preg ătire Module de preg ătire 
în domenii ca achizi Ńiileîn domenii ca achizi Ńiile

publice, ECDL, limbi str ăine, publice, ECDL, limbi str ăine, 
dezvoltarea de proiecte, dezvoltarea de proiecte, 

a şi managementula şi managementul
proiectelorproiectelor
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OBIECTIVOBIECTIV

Contribuirea Agen Ńiei Na Ńionale a 
Func Ńionarilor Publici (ANFP) la consolidarea 
capacit ăŃii administra Ńiei publice din 
România, prin îmbun ătăŃirea abilit ăŃilor şi 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
Operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr.19986

OBIECTIVOBIECTIV România, prin îmbun ătăŃirea abilit ăŃilor şi 
dezvoltarea cuno ştin Ńelor func Ńionarilor 
publici din domeniul politicilor de Resurse 
Umane (RU) vizând procedurile 
administrative şi de avizare a structurilor şi 
personalului din institu Ńiile şi autorit ăŃile 
publice.
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Dezvoltarea abilit ăŃilor de recrutare, 
selec Ńie, evaluare şi raportare ale 
unui num ăr de 1500 de func Ńionari 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
Operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr.19986

SCOPSCOP
unui num ăr de 1500 de func Ńionari 
publici din cadrul administra Ńiei 
publice centrale şi locale –
responsabili cu gestionarea 
resurselor umane şi îmbun ătăŃirea 
comunic ării/rela Ńionării acestora cu 
ANFP.
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1

INSTITUłIA DE 
PROVENIENłĂ
•Structuri din aparatul 

2

RESPONSABILITĂłILE 
PREVĂZUTE ÎN FIŞA DE 
POST
• Responsabil de RU

3

NIVELUL DE 
MANAGEMENT
Nivel I reprezentat de 
management de nivel inalt

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
Operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr.19986

central
•Autoritati si institutii aflate 
in subordinea Ministerelor
•Institutii din aparatul local

• Responsabil de RU
•Responsabil de 
procedura in comisiile 
de concurs
• Membri in comisiile de 
concurs

management de nivel inalt
Nivel 2 reprezentat de 
conducerea compartimentelor 
de resurse umane
Nivel 3 reprezentat de 
functionarii de executie din 
cadrul compartimentelor de 

resurse umane



 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ     
Fondul Social European 

 
GUVERNUL ROMÂNIEI 

Ministerul Administraţiei şi Internelor 

 

 
 
 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional "Dezvoltarea 

Capacităţii Administrative" 

 

 
Proiectul “Creşterea capacităţii administraţiei publice de a gestiona procesele de recrutare, selecţie şi evaluare a funcţionarilor publici în contextul creşterii gradului de responsabilizare a 

administraţiei publice privind gestionarea funcţiei publice”  cod SMIS 35032

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative

65 participanti modul 1
35 participanti modul 2

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
Operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr.19986

200 directori RU/
sefi serviciu RU

din UAT

1100 functionari
publici de executie

•200 de directori  executivi si 
adjuncti, secretari ai UAT
•200 directori RU/sefi 
serviciu RU din UAT
•100 functionari publici de 
executie

200 de directori 
executivi si adjuncti, 

secretari ai UAT
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141 participanti 
Consilii judetene

113 participanti
Ministere 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
Operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr.19986

Consilii judetene

89 Institutia Prefectului

365 participanti Primarii

4 participanti 
Secretariatul Guvernului

308 participanti 
deconcentrate
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NIVELUL 1
152152

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
Operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr.19986

NIVELUL 2

NIVELUL 3

139139

675675
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923

1260

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
Operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr.19986

117

240

923

situatie actuala target

adm centrala
adm locala

14

138
12

127

584

91

central local

nivel 1 nivel 2
nivel 3



 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ     
Fondul Social European 

 
GUVERNUL ROMÂNIEI 

Ministerul Administraţiei şi Internelor 

 

 
 
 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional "Dezvoltarea 

Capacităţii Administrative" 

 

 
Proiectul “Creşterea capacităţii administraţiei publice de a gestiona procesele de recrutare, selecţie şi evaluare a funcţionarilor publici în contextul creşterii gradului de responsabilizare a 

administraţiei publice privind gestionarea funcţiei publice”  cod SMIS 35032

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative

1 Performante multilaterale

Standardizarea proceselor de resurse umane  care va 
conduce la rezultate organizationale2

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
Operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr.19986

BENEFICIIBENEFICII 3
Resursele umane, ca o componenta organizationala 
de valoare in indeplinirea valorile si misiunii ins titutionale

Alinierea intre strategia, structura si cultura org anizationala4

5
Agent al schimbarii care pune in centru “angajatul” c a o sursa 
a succesului organizational
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Realizarea unei analize privind dificult ăŃile 
administra Ńiei publice locale în gestionarea
proceselor de resurse umane

Selec Ńia participan Ńilor

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
Operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr.19986

Conceperea şi diseminarea unui ghid destinat func Ńionarilor 
publici nou intra Ńi în sistemul administra Ńiei publice

Elaborarea şi diseminarea c ătre toate direc Ńiile de 
resurse umane a unui manual de resurse umane

Implementarea programelor de formare specializat ă
în domeniul managementului resurselor umane

proceselor de resurse umane

Elaborarea şi implementarea unui sistem analitic pilot de dezvolt are 
a carierei în func Ńia public ă
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Repartizare 
georgrafica

să  nu mai fi participat 
la programe de 

formare finantate 
din FSE

Selectia Selectia 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
Operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr.19986

să aibă responsabilit ăti
pentru a 

putea transfera
cunostintele asimilate să fie integrati 

în prezent sau 
imediat dup ă program, 

la nivelul RU

Selectia Selectia 
participantilorparticipantilor
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BrasovBrasov

ConstantaConstanta
ClujCluj

Nr grupe:19 grupe
Nr part/grupa:20 part
Total: 380 participanti

Nr grupe:27 grupe
Nr part/grupa:20-25 part

Total :590 participanti

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
Operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr.19986

Implementarea 
sesiunilor 
de formare

IasiIasi

ConstantaConstanta

BucurestiBucuresti

ClujCluj

Nr grupe:27 grupe
Nr part/grupa: 20- 25 
Total:495 participanti

Nr grupe:19 grupe
Nr part/grupa:20 part
Total : 380 participanti

Nr grupe:18 grupe
Nr part/grupa:20 part
Total :350 participanti
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MANAGEMENTUL 
RESURSELOR 

UMANE

FORMARE 
FORMATORI

MANAGEMENTUL 
FUNCTIEI PUBLICE

•Să ofere informaŃii de 
•Dezvoltare abilităŃi de 

1500
500

100 

•vor fi capabili să 
aplice  cunoştinŃele 
informaŃiile şi 
metodele  

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
Operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr.19986

bază despre funcŃia 
publică, regelementările 
legale şi procedurile din 
domeniul funcŃiei 
publice 
•Dezvoltarea şi 
consolidarea 
aptitudinilor personalului 
prin asigurarea 
permanentă de 
oportunităŃi de 
dezvoltare a carierei în 
funcŃia publică;

•Dezvoltare abilităŃi de 
recrutare şi selecŃie, 
identificare deficienŃe şi  la 
integrarea în organizaŃie
•Capacitatea de 
identificare a obiectivelor 
şi Ńintelor de performanŃă, 
de stabilire a obiectivelor 
specifice, de asigurare a 
congruenŃei activităŃii 
angajaŃilor cu obiectivele 
instituŃiei.

metodele  
acumulate;
•vor putea pune în 
aplicare abilitatile 
dobandite
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AA

BB
Cunoştin Ńe îmbun ătăŃite

Obiectivele 
programelor 
de formare

O mai bun ă înŃelegere a 
managementului strategic al 

resurselor umane în administra Ńia 
public ă

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
Operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr.19986

Cunoştin Ńe îmbun ătăŃite

CCPutea să defineasc ă principii, politici şi 
proceduri specifice locului de munc ă care 
să fie în concordan Ńă cu strategia şi 
obiectivele institu Ńiei.

DD
Dezvoltarea şi consolidarea aptitudinilor 

personalului prin asigurarea permanent ă de 
oportunit ăŃi de evolu Ńie personal ă.
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Echipa de formatoriEchipa de formatori

PROFESIONALISM

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
Operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr.19986

PROFESIONALISM

8 Formatori 
principali

12 Formatori 
secundari

3 
coformatori

15 
Training 
manageri
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Concepere Implementare

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
Operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr.19986

Evaluare



 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ     
Fondul Social European 

 
GUVERNUL ROMÂNIEI 

Ministerul Administraţiei şi Internelor 

 

 
 
 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional "Dezvoltarea 

Capacităţii Administrative" 

 

 
Proiectul “Creşterea capacităţii administraţiei publice de a gestiona procesele de recrutare, selecţie şi evaluare a funcţionarilor publici în contextul creşterii gradului de responsabilizare a 

administraţiei publice privind gestionarea funcţiei publice”  cod SMIS 35032

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative

Programe 

Vizita de studiu

Schimb de bune 
practici

interactivitate

Studii de caz

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
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Programe 
de formare

practici

Caracter 
participativ

Studii de caz

exercitii

CalitateCalitate
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Statutul 
func Ńionarilor 

publici
Principiile 

func Ńiei publice
Codurile 

de conduit ă

MANAGEMENTUL 
FUNCTIEI PUBLICE

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
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func Ńiei publice

Recrutarea 
func Ńionarilor 

publici

de conduit ă

Integritatea 
Func Ńiei
publice

Evaluarea 
performan Ńei

Cariera 
în func Ńia 

public ă

FUNCTIEI PUBLICE



 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ     
Fondul Social European 

 
GUVERNUL ROMÂNIEI 

Ministerul Administraţiei şi Internelor 

 

 
 
 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional "Dezvoltarea 

Capacităţii Administrative" 

 

 
Proiectul “Creşterea capacităţii administraţiei publice de a gestiona procesele de recrutare, selecţie şi evaluare a funcţionarilor publici în contextul creşterii gradului de responsabilizare a 

administraţiei publice privind gestionarea funcţiei publice”  cod SMIS 35032

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative

Politica, 
strategia şi 
planificarea 
resurselor 

Managementul 
prin obiective

Managementul 
performantei

MANAGEMENTUL 
RESURSELOR UMANE

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
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resurselor 
umane

Proceduri 
legate de disciplin ă 

planul strategic 
şi resursele 

umane

Cultura 
Organiza Ńiilor

publice
Metode 

de evaluare 
a performan Ńei

performantei RESURSELOR UMANE
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Educa Ńia 

Stiluri 
de invatare

FORMARE 
FORMATORI

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
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Planificarea 
sesiunii
de instruire

Educa Ńia 
adul Ńilor

Sustinerea 
sesiunii de
instruire
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Achizitie
consultanta

Sistem 

Catalog 
electronic Analiza 

diagnostic

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
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Sistem 
pilot de 

dezvoltare 
a carieie

Ghidul 
angajatorului

Ghid 
debutanti
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3 3 
evenimenteevenimente

Vizita 
de 

studiu

Evaluarea Evaluarea 

Realizarea unei analize privind 
dificultatile administratiei publice locale

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
Operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr.19986

evenimenteevenimenteEvaluarea Evaluarea 
cadrului cadrului 

institutionalinstitutional

Evaluarea Evaluarea 
cadruluicadrului
legislativlegislativ
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• INFORMATII ACTUALIZATE 
PRIVIND RESPONSABILITATILE CE 
REVIN COMPARTIMENTELOR DE 
RESURSE UMANE

• DICTIONARI DE TERMENI DE 
SPECIALITATE

• INFORMATII PRIVIND PROTECTIA 
MUNCII SI INCADRAREA 
PESONALULUI CU DIZABILITATI

GHIDUL ANGAJATORULUI 
IN FUNCTIA PUBLICA

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
Operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr.19986

• PROCEDURA DE RELATIONARE SI 
RAPOTARE FATA DE ANFP 

PESONALULUI CU DIZABILITATI
• CADRUL LEGISLATIV GENERAL 

PRIVIND ANGAJAREA, 
RECRUTAREA, SELECTIA 
PERSONALULUI

• EXEMPLE DE BUNA PRACTICA

• INCORPORARE 
FEEDBACK SESIUNI 
FORMARE

• REZULTATE 
CHESTIONARE
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Integrarea 

FLEXIBILITATE

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
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Integrarea 
rapida

Ofera 
informa

tii 
de baza

Ofera
cunostinte

GHID DESTINAT 
FUNCTIONARILOR 

PUBLICI NOU INTRATI 
IN SISTEMUL 

ADMINISTRATIEI 
PUBLICE

PERFORMANATA
ROL
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Instrumente 
Electronice
privind ANF

Indicatori 
de performanta

Instrumente
de evaluare 

a performantelor 

Va fi pilotatat - O diagnoza Va fi pilotata 

ELABORAREA 
SI IMPLEMENTAREA 

UNEI SISTEM 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
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TEXT

Va fi pilotatat 
pe un grup 

de 
1500 de 

persoane ,
reprezentand 
participantii 

la primul 
modul de 
formare

- O diagnoza 
organizational
a manageriala
- Studii privind 
profilul psiho-
atitudinal al 
functionarului 
public pentru 
fiecare pozitie 
ocupata

Va fi pilotata 
pe un grup de 
250 de manageri 
publici

UNEI SISTEM 
ANALITIC

PILOT 
DE DEZVOLTARE

A CARIEREI 
IN FUNCTIA

PUBLICA
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INFORMATII PRIVIND 
GRUPUL TINTA

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
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INFORMATII LEGATE DE 
SESIUNILE DE FORMARE

INFORMATII LEGATE DE 
SESIUNILE DE TESTARE 

SI CERTIFICARE

CATALOG 
ELECTRONIC 

CATALOG 
ELECTRONIC 



 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ     
Fondul Social European 

 
GUVERNUL ROMÂNIEI 

Ministerul Administraţiei şi Internelor 

 

 
 
 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional "Dezvoltarea 

Capacităţii Administrative" 

 

 
Proiectul “Creşterea capacităţii administraţiei publice de a gestiona procesele de recrutare, selecţie şi evaluare a funcţionarilor publici în contextul creşterii gradului de responsabilizare a 

administraţiei publice privind gestionarea funcţiei publice”  cod SMIS 35032

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative

Ghidul anagajatorului 
în funcŃia publică 

1500 de funcŃionari publici
instruiŃi în domeniul
resurselor umane

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
Operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr.19986

Un catalog electronic
privind funcŃionarii 
publici 

3 seminarii 
regionale organizate

1 analiză privind 
dificultăŃile 

administraŃiei 
publice locale

un sistem analitic pilot de 
dezvoltare a carierei 

în funcŃia publică

Rezultate
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Zile participant
la instruire

7500 zile Modulul 1
3000 zile Modulul 2

Vizite de studii
derulate
1200 Participan Ńi la 

INDICATORI

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
Operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr.19986

OUTPUT

RESULT

OUTCOME

3000 zile Modulul 2
1000 zile (ToT)

2 ghiduri 
elaborate si 
diseminate
Analiz ă efectuat ă
privind 
dificult ăŃile 
administra Ńiei
publice 

1200 Participan Ńi la 
instruire certifica Ńi
Catalog electronic 
Capacitate de 
previzionare şi 
adaptare la 
modificările legislaŃiei
Capacitate de 
management 
îmbunătăŃită 
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Modernizarea administratiei

LEGALITATE

IMPARłIALITATE

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
Operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr.19986

Consolidarea procesului de 
gestiune a RU

Responsabili de RU formati la 
standarde profesioniste

Set de instrumente moderne

IMPARłIALITATE

OBIECTIVITATE

TRANSPARENTA
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MANAGER 
PROIECT

Carmen
Hartopeanu

Ramona 
Bere

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
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PROIECT

Corina 
ChiteaCristina

Patache

Elena
Gospodin

Elena 
Constantinescu

Elena 
Constantinescu

Anca
Petrovici
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Va multumim!

Daniela.Badea@anfp.gov.ro

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
Operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr.19986

Daniela.Badea@anfp.gov.ro
Carmen.Hartopeanu@anfp.gov
Elena.Gospodin@anfp.gov.ro

Elena.Constantinescu@anfp.gov.ro
Cristina.Patache@anfp.gov.ro

Corina.Chitea@anfp.gov.ro
Anca.petrovici@anfp.gov.ro


