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                                                                             Nr. 892744 / 09.06.2011 
                                                                                                                              

PROCEDURĂ  de  LUCRU 

pentru evaluarea înscrierilor şi selecŃia participanŃilor 

 la  programele / cursurile pilot de formare 

 - sistem Blended learning / E-learning - 

  

1.   FUNDAMENTAREA  CERINłELOR  PROCEDURII 

DirecŃia Proiecte cu FinanŃare Externă din cadrul  Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 
implementează proiectul ”Implementarea în sistem e-learning de programe de formare în domeniul 
administraŃiei publice pentru sprijinirea dezvoltării societăŃii informaŃionale” - cod SMIS 4376,  
finanŃat din Programul OperaŃional Sectorial „Creşterea CompetitivităŃii Economice” şi cofinanŃat prin 
Fondul European de Dezvoltare Regională „InvestiŃii pentru viitorul dumneavoastră”. 

 
În cadrul proiectului sunt prevăzute a fi organizate şi implementate un număr de 20 de programe / 

cursuri de formare în sistem Blended learning / E-learning, programe organizate ca programe / cursuri 
pilot.  Lista acestor programe / cursuri este anexată (Anexa nr.1). 

Conform proiectului la fiecare dintre cele 20 de programe / cursuri de formare pot participa 20 de 
persoane, funcŃionari publici de diverse categorii, precum şi alte categorii de personal,  din cadrul 
autorităŃilor şi instituŃiilor publice ale administraŃiei publice din România. 

 
În baza prevederilor proiectului şi a calendarului de organizare şi desfăşurare a programelor / 

cursurilor prevăzute în proiect, în perioada  mai – 06 iunie 2011, s-a desfăşurat etapa de înscriere a 
potenŃialilor participanŃi interesaŃi la cele 20 programe / cursuri pilot de formare. Înscrierea s-a 
desfăşurat pe baza procedurii de promovare a informaŃiilor privind programele / cursurile de formare 
propuse a fi organizate. Între altele, promovarea a utilizat următoarele modalităŃi principale de 
informare: informaŃii utile şi anunŃ de interes pe site-ul  ANFP- www.anfp.gov.ro -; formular de înscriere 
preluabil de pe site-ul ANFP; invitaŃii ANFP transmise electronic şi / sau prin fax la peste 180 de entităŃi 
publice importante (autorităŃi, instituŃii) ale administraŃiei publice centrale şi locale; etc. 

De remarcat este faptul că după promovarea informaŃiilor referitoare la cele 20 de programe / cursuri, 
la condiŃiile de înscriere şi participare, la nivelul entităŃilor publice (autorităŃi, instituŃii) ale administraŃiei 
publice centrale şi locale, interesul instituŃional şi individual, faŃă de cele 20 de programe / cursuri 
organizate ca programe pilot (în baza noului standard de formare în sistem Blended learning / E-
learning), a fost enorm.  Astfel că, în perioada de înscriere, s-au înregistrat la ANFP, peste 4100 de 
solicitări individuale din peste 500 de instituŃii şi autorităŃi publice. 

 
FaŃă de o asemenea situaŃie în care numărul se înscrieri individuale este peste 4100 de persoane, iar 

numărul total al locurilor alocate pentru cele 20 de programe / cursuri pilot de formare este de: 
- minim 400 locuri (20 prog. x 20 part. / program), pentru participare obligatorie integrală la 

program (sesiuni faŃă în faŃă – 2 zile; sesiuni online); destinate participanŃilor din entităŃile 
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publice cheie (autorităŃi, instituŃii) vizate de ANFP prin promovarea programelor (invitaŃii 
personalizate); 

- 100 locuri suplimentare (20 prog. x 5 part. / program), pentru participare obligatorie integrală la 
program (sesiuni faŃă în faŃă – 2 zile; sesiuni online); destinate participanŃilor din alte entităŃi 
publice (autorităŃi, instituŃii) interesate de programele promovate de ANFP (fără invitaŃii 
personalizate); 

- maxim 500 locuri (20 prog. x 25 part. / program), pentru participare obligatorie parŃială la 
program ( numai sesiuni online); destinate participanŃilor (validaŃi ca înscrieri, dar neselectaŃi ca 
participanŃi în numărul de locuri cu participare obligatorie integrală) din toate categoriile de 
entităŃi publice (autorităŃi, instituŃii) interesate de participarea la programele promovate de ANFP; 

se impune cu necesitate elaborarea unei proceduri de lucru a proiectului, prin care să evalueze şi să 
selecteze numărul de participanŃi dintre înscrierile înregistrate. O asemenea procedură de lucru pentru 
evaluarea înscrierilor şi selecŃia participanŃilor la cele 20 de programe / cursuri pilot de formare implică 
criterii de evaluare şi selecŃie, instrumente de lucru, comisie de evaluare şi selecŃie. 

     2.   SCOPUL PROCEDURII 

Procedura de lucru are ca scop definirea suportului principal de criterii şi instrumente necesare 
evaluării înscrierilor şi selecŃiei participanŃilor la cele 20 de programe / cursuri pilot de formare, în 
sistem Blended learning / E-learning, şi organizate în cadrul proiectului ”Implementarea în sistem e-
learning de programe de formare în domeniul administraŃiei publice pentru sprijinirea dezvoltării 
societăŃii informaŃionale” - cod SMIS 4376. 

 
3.   OBIECTIVELE  PROCEDURII  
 

• Asigurarea suportului procedural, flexibil şi transparent, de criterii şi instrumente de evaluare a 
înscrierilor şi selecŃie a participanŃilor la cele 20 de programe / cursuri pilot de formare din cadrul 
proiectului menŃionat; 

• Gestionarea operativă a coordonatelor / informaŃiilor personale, profesionale şi de  competenŃe a 
înscrierilor , în context de suport electronic ( baza de date DPFE – ANFP) şi documentelor relevante 
de evaluare şi selecŃie (formulare de înscriere, chestionare / diagrame de evaluare şi selecŃie, proces/e-
verbal/e de evaluare şi selecŃie, rapoarte şi concluzii etc); 

• Aplicarea şi implementarea procedurii de lucru, prin atribuŃii şi responsabilităŃi specifice, de către o 
Comisie de selecŃie  stabilită prin ordin al preşedintelui la nivelul AgenŃiei. 

 
4.  PRINCIPIILE  DE  EVALUARE  ŞI  SELECłIE 
 

• Şanse egale – procesul de evaluare şi selecŃie în ANFP nu va permite / încuraja discriminări 
instituŃionale şi individuale pentru înscrierile înregistrate şi participanŃii selectaŃi; Singurele criterii 
aplicabile vor fi cele legate de conformitate a înscrierilor, de reprezentare instituŃională echilibrată a 
selecŃiilor de participanŃi, de compatibilitate profesională a posturilor şi experienŃelor individuale cu 
tipologia tematică a programelor / cursurilor pilot de formare; 

 

• ConfidenŃialitate - înscrierile candidaŃilor instituŃionali şi individuali, informaŃiile furnizate de către 
aceştia prin fişele de înscriere, sunt supuse rigorilor principiului confidenŃialităŃii; 

 

• Obiectivitate – asigurată prin:   
- transparenŃa modului de lucru al grupurilor de lucru şi al Comisiei de selecŃie a participanŃilor 

pentru programele / cursurile pilot de formare din cadrul proiectului;  
-  instrumentele  specifice de lucru ale Comisiei de evaluare a înscrierilor şi selecŃie a 

participanŃilor;  
- decizii clare şi justificate în cadrul procesului de evaluare a înscrierilor şi selecŃie a participanŃilor; 

• TransparenŃă – asigurată prin:  
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- promovarea deschisă pe site-ul instituŃional www.anfp.gov.ro a programelor / cursurilor pilot de 
formare;  

- comunicarea interinstituŃională şi interpersonală permanentă, din partea ANFP, prin canalele şi 
coordonatele de contact anunŃate pe site-ul instituŃional www.anfp.gov.ro; 

- afişarea operativă şi consecventă pe site-ul instituŃional www.anfp.gov.ro a informaŃiilor de interes 
pentru solicitanŃii de înscrieri instituŃionale şi individuali interesaŃi; 

- afişarea operativă şi consecventă pe site-ul instituŃional www.anfp.gov.ro a rezultatelor finale ale 
evaluării şi validării înscrierilor, precum şi a rezultatelor finale ale selecŃiei celor 3 categorii de 
participanŃi la programele / cursurile de formare, organizate prin proiectul ANFP în sistem 
Blended learning / E-learning. 

 
5.   CRITERIILE DE EVALUARE ŞI SELECłIE 
 
5.1.  Principii criteriale generale 
Pentru evaluarea înscrierilor şi selecŃia participanŃilor, la programele / cursurile pilot de formare în 

sistem Blended learning / E-learning, se vor avea în vedere următoarele principii criteriale generale: 
• Evaluarea înscrierilor se va face pe baza informaŃiilor completate de candidaŃi în “Formularul de 

înscriere” individuală şi a criteriilor specifice de evaluare, avîndu-se în vedere: completitudinea şi 
relevanŃa informaŃiilor; conformitatea documentului (faŃă de cerinŃele de înscriere şi potenŃială 
participare);  

• SelecŃia participanŃilor va avea în vedere: 
���� Asigurarea şi alocarea unui număr instituŃional de locuri per fiecare program / curs de 

formare pe baza unei proporŃionalităŃi echilibrate a acestora cu numărul total de înscrieri 
instituŃionale validate; 

���� ProporŃionaliatea echilibrată va fi dată de aplicarea criteriilor specifice de selecŃie a 
participanŃilor la programele / cursurile pilot de formare vizate; 

���� Asigurarea proporŃionalităŃii echilibrate, a numărului de locuri acordate instituŃional per fiecare 
program / curs de formare, va fi prioritară pentru entităŃile publice (autorităŃi, instituŃii) 
menŃionate în Anexa nr. 2 (cele peste 180 de entităŃi cheie cărora li s-au transmis invitaŃii ANFP 
speciale); Anexa 2 este o listă detaliată a tuturor solicitanŃilor publici (instituŃionali, individuali) 
interesaŃi de programele / cursurile pilot de formare organizate în sistem Blended learning / E-
learning; 

���� Pentru cele peste 180 de entităŃi publice cheie (autorităŃi, instituŃii), la care s-a făcut referire mai 
sus, proporŃionalitatea echilibrată vizează asigurarea şi alocarea a 400 de locuri pentru 
participare obligatorie integrală la program (sesiuni faŃă în faŃă – 2 zile; sesiuni online);  

���� Pentru celelalte entităŃi publice (autorităŃi, instituŃii) şi candidaŃi individuali, care au depus 
înscrieri, fără a avea invitaŃii directe ale ANFP, se vor acorda locuri suplimentare în limita a 
maximum 100 pentru participare obligatorie integrală la program (sesiuni faŃă în faŃă – 2 zile; 
sesiuni online);  

���� Pentru toate categoriile de entităŃi publice cheie (autorităŃi, instituŃii), care au făcut înscrieri la 
programele / cursurile pilot de formare interesate, proporŃionalitatea echilibrată vizează şi 
asigurarea şi alocarea a 500 de locuri pentru participare obligatorie parŃială la programe 
(numai sesiuni online);  

���� Propunerile de alocare şi asigurare echilibrată a numărului instituŃional de locuri pe fiecare 
program / curs pilot de formare vor fi făcute de Comisia de selecŃie ANFP, constituită şi 
nominalizată prin Ordinul nr. 1368/03.06.2011 al preşedintelui ANFP; Propunerile vor fi avizate 
de managementul proiectului şi vor fi aprobate de conducerea ANFP; 

���� Alocarea instituŃională de locuri va fi realizată într-o marjă variabilă cuprinsă între 0 locuri / 
program şi N locuri ( N < 10) stabilite prin proporŃionalitatea echilibrată menŃionată mai sus; 

���� Pentru selecŃiile instituŃionale (realizate prin alocarea unui număr de locuri în marja menŃionată 
mai sus), nominalizările individuale  ale participanŃilor, pe fiecare program / curs pilot de 
formare, vor fi făcute de către entităŃile publice (autorităŃi, instituŃii) cărora li s-au alocat un 
număr de locuri / programe şi au fost informate de ANFP asupra modalităŃii de nominalizare; 
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Pentru înscrierile individuale validate, alocarea de locuri şi nominalizarea sunt  gestionate de 
ANFP în baza procedurii de lucru; 

 
5.2.  Criterii  specifice de evaluare şi validare a înscrierilor 
 

Nr.  
crt. 

Criterii          CerinŃe de validare ObservaŃii 

1. Respectarea cerinŃelor de înscriere  • Completarea clară a tuturor 
rubricilor din formularul de 
înscriere; 

• Criteriu 
eliminatoriu 

2. Autenticitatea documentului completat • Data completării şi transmiterii; 
• Semnătura candidatului; 
• Semnătura ordonatorului de credite; 

• Criteriu 
eliminatoriu 

3. Calitatea motivelor de a urma programul 
de formare dorit 

• Conform rubricii 5 din formularul 
de înscriere; 

 

• Criteriu    
eliminatoriu 

4. Compatibilitatea activităŃii prezente cu 
tematica programului dorit 

• Compatibilitatea “sarcinilor 
îndeplinite în prezent” cu tipul 
programului dorit, 

• Criteriu opŃional 
favorizant 

5. Participare / experienŃă de formare în 
sistem e-learning 

• Conform rubricii 3 din formularul 
de înscriere; 

 

• Criteriu opŃional 
favorizant 

  
Aplicarea criteriilor specifice de evaluare a înscrierilor  va fi prezentată la punctul 6  “Evaluarea şi 

validarea înscrierilor” din prezenta procedură de lucru. 
 
5.3.  Criterii  specifice de selecŃie a participanŃilor 
 

Nr.  
crt. 

Criterii          CerinŃe de validare ObservaŃii 

1. Validarea numărului total de 
înscrieri  

• Validarea înscrierilor valabile pentru  fiecare 
solicitant* public (instituŃional, individual) şi 
fiecare program / curs pilot de formare 

• Criteriu 
obligatoriu 

2. Stabilirea proporŃionalităŃii 
specifice a solicitantului* 

• ProporŃionalitatea specifică a solicitantului* 
vizează respectarea principiilor criteriale 
generale de selecŃie menŃionate la pct. 5.1; 

• Criteriu 
obligatoriu 

3. Alocarea unui număr de locuri 
pentru fiecare solicitant 

• Acordarea de locuri solicitantului* vizează 
respectarea principiilor criteriale generale de 
selecŃie menŃionate la pct. 5.1;  

• Acordarea va avea în vedere o repartizare 
prioritară a locurilor acordate pentru 
înscrierile  validate şi motivate (criteriile de 
evalare 4 şi 5), la cele 20 de programe;  

• Criteriu    
obligatoriu 

* So l i c i ta nt :  E nt i ta t e  p ub l ic ă  (a uto r i ta t e ,  i ns t i tu Ń i e )  ş i / s a u  p er soan ă  f i z i că  c a  a  so l ic i t a t  î ns cr i er e  la  p r ogr am / e ; 
 
Aplicarea criteriilor specifice de selecŃie a participanŃilor  va fi prezentată la punctul 7 “SelecŃia şi 

validarea participanŃilor” din prezenta procedură de lucru. 
 
6.   EVALUAREA  ŞI VALIDAREA ÎNSCRIERILOR 
 
Principiile şi regulile care stau la baza evaluării înscrierilor sunt următoarele: 
• Evaluarea înscrierilor va fi realizată de către Comisia de lucru nominalizată prin Ordinul nr. 

1638 / 03.06.2011 al preşedintelui ANFP; 
• Evaluarea se va face pe baza principiilor criteriale generale (prezentate la pct. 5.1) şi a criteriilor 

specifice de evaluare (prezentate la pct. 5.2); 
• Evaluarea înscrierilor vizează 2 (două) niveluri: 
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����    nivel individual – pentru fiecare persoană înscrisă; 
����    nivel instituŃional – pentru grupul total de înscrieri din partea unei entităŃi publice (autoritate, 

instituŃie); 
• Evaluarea la nivel individual se va face pe baza criteriilor specifice de evaluare (prezentate la 

pct. 5.2), conform următoarelor aprecieri de grup ale Comisiei: 
����   R – înscriere Respinsă (nu au fost respectate criteriile de evaluare 1, 2, 3 eliminatorii); 
����   S –  înscriere Satisfăcătoare (au fost respectate criteriile de evaluare 1, 2, 3 - eliminatorii, dar 

nu există suficiente argumente pentru criteriile 4 şi 5 - opŃionale); 
����   C –  înscriere Completă (fost respectate criteriile de evaluare 1, 2, 3 – eliminatorii şi  există 

suficiente argumente pentru criteriile 4 şi 5 - opŃionale); 
• Evaluarea la nivel individual va fi realizată printr-un instrument de lucru care evidenŃiază, 

conform unui format de listă corespunzător, aprecierile Comisiei; Instrumentul de lucru propus 
este anexat prezentei proceduri (Anexa nr. 3); 

• Evaluarea la nivel instituŃional se va face pe baza criteriilor specifice de evaluare (prezentate la 
pct. 5.2), conform următoarelor aprecieri de grup ale Comisiei: 
����   R – înscriere Respinsă (nu a fost înregistrată nicio înscriere validă la evaluarea de nivel 

individual); 
����   A –  înscriere Admisă (a fost înregistrată cel puŃin o  înscriere validă la evaluarea de nivel 

individual); 
• Evaluarea la nivel instituŃional  va fi realizată printr-un instrument de lucru care evidenŃiază, 

conform unui  format de listă corespunzător, aprecierile Comisiei; Instrumentul de lucru propus 
este anexat prezentei proceduri (Anexa nr. 4); 

• Evaluarea înscrierilor, pentru ambele tipuri menŃionate (individual, instituŃional), se va finaliza 
printr-un Raport final (conform model din Anexa nr. 7) al Comisiei de evaluare şi selecŃie ANFP, 
nominalizată în acest scop;  

• Rezultatele finale ale evaluării şi validării înscrierilor vor fi avizate de managementul proiectului 
şi aprobate de conducerea ANFP; 

• Rezultatele evaluării şi validării finale vor sta la baza procesului de selecŃie a participanŃilor 
pentru programele / cursurile de formare organizate în sistem Blended learning / E-learning. 

 
7.  SELECłIA  ŞI  VALIDAREA  PARTICIPANłILOR 
 
Principiile şi regulile care stau la baza evaluării selecŃiei participanŃilor, pentru programele / 

cursurile de formare organizate în sistem Blended learning / E-learning,  sunt următoarele: 
• SelecŃia participanŃilor va fi realizată de către Comisia de lucru nominalizată prin Ordinul nr. 

1638 / 03.06.2011 al preşedintelui ANFP; 
• SelecŃia  se va face pe baza principiilor criteriale generale (prezentate la pct. 5.1) şi a criteriilor 

specifice de selecŃie (prezentate la pct. 5.3); 
 
 
• SelecŃia participanŃilor vizează 2 (două) niveluri: 

����    nivel individual – pentru  persoane înscrise, evaluate şi validate individual; 
����    nivel instituŃional – pentru grupul total de înscrieri din partea unei entităŃi publice (autoritate, 

instituŃie), evaluat şi validat conform principiilor şi regulilor de evaluare prezentate la 
punctul anterior (nr. 6); 

• SelecŃia  la nivel individual se va face pe baza criteriilor specifice de selecŃie (prezentate la pct. 
5.3), conform următoarelor aprecieri de grup ale Comisiei: 
����   R –  participare  Respinsă (nu au fost respectate criteriile de selecŃie 1, 2, 3 - obligatorii); 
����   A – participare Admisă (au fost respectate cele trei criterii de selecŃie 1, 2, 3 – obligatorii); 

• SelecŃia  la nivel individual va fi realizată printr-un instrument de lucru care evidenŃiază, conform 
unui format de listă corespunzător, aprecierile Comisiei; Instrumentul de lucru propus este 
anexat prezentei proceduri (Anexa nr. 5); 



Str. Eforie nr.5, sector 5, Bucureşti, cod 050036                                                                    www.anfp.gov.ro, tel. 0374 112 714,  fax 021 312 44 04 

 
6 

• SelecŃia  la nivel instituŃional se va face pe baza criteriilor specifice de selecŃie (prezentate la pct. 
5.3), conform următoarelor aprecieri de grup ale Comisiei: 
����   R – participare Respinsă (nu a fost înregistrată nicio înscriere validă la evaluarea de nivel 

individual); 
����   A – participare Admisă (a fost înregistrată cel puŃin o  înscriere validă la evaluarea de nivel 

individual); 
• SelecŃia la nivel instituŃional  va fi realizată printr-un instrument de lucru care evidenŃiază, 

conform unui  format de listă corespunzător, aprecierile Comisiei; Instrumentul de lucru propus 
este anexat prezentei proceduri (Anexa nr. 6); 

• SelecŃia participanŃilor, pentru ambele tipuri menŃionate (individual, instituŃional), se va finaliza 
printr-un Raport final (conform model din Anexa nr. 8)  a Comisiei de evaluare şi selecŃie ANFP, 
nominalizată în acest scop; 

• Rezultatele finale ale selecŃiei şi validării participanŃilor la programele / cursurile pilot de formare, 
vor fi avizate de managementul proiectului şi aprobate de conducerea ANFP; 

• Rezultatele selecŃiei vor sta la baza procesului de repartizare a participanŃilor la programele / 
cursurile de formare organizate în sistem Blended learning / E-learning. 

 
 
8.   INSTRUMENTE  DE  LUCRU 
 
Principalele instrumente de lucru, utilizate în cadrul Procedurii prezente, sunt următoarele: 
 

Nr. 
crt. Instrumente Caracteristici ObservaŃii 

0 1 2 3 
1. Lista programelor / cursurilor pilot 

de formare organizate în sistem 
Blended learning / E-learning 

• Listă prezentată în Anexa nr.1, 
• Sursă de structurare şi evaluare a înscrierilor, 

şi a selecŃiei; 
 

2. Lista entităŃilor publice  (autorităŃi, 
instituŃii) prioritar beneficiare  de 
programele / cursurile pilot de 
formare organizate în sistem 
Blended learning / E-learning 

• Listă prezentată în Anexa nr.2; 
• Sursă de structurare şi evaluare şi validare a 

înscrierilor, în vederea selecŃiei participanŃilor;  

3. Fişa  de evaluare şi validare 
individuală a înscrierilor 

• Instrument de lucru prezentat ca Model în 
Anexa nr.3; 

• În acest instrument se înregistrează evaluările / 
aprecierile de grup ale Comisiei de evaluare şi 
selecŃie; 

• Evaluările / aprecierile de grup ale Comisiei de 
evaluare şi selecŃie se vor face conform 
principiilor şi regulilor stabilite la pct. 6 al 
prezentei proceduri; 

 

0 1 2 3 
4. Fişa  de evaluare şi validare 

instituŃională  a înscrierilor 
• Instrument de lucru prezentat ca Model în 

Anexa nr.4; 
• În acest instrument se înregistrează evaluările / 

aprecierile instituŃionale de grup ale Comisiei 
de evaluare şi selecŃie; 

• Evaluările / aprecierile instituŃionale de grup 
ale Comisiei de evaluare şi selecŃie se vor face 
conform principiilor şi regulilor stabilite la pct. 
6 al prezentei proceduri; 

 

5. Fişa  de selecŃie  şi validare 
individuală a participanŃilor  

• Instrument de lucru prezentat ca Model în 
Anexa nr.5; 

• În acest instrument se înregistrează aprecierile 
de grup ale Comisiei de evaluare şi selecŃie 
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privind participanŃii individuali selectaŃi; 
• SelecŃia şi aprecierile de grup ale Comisiei de 

evaluare şi selecŃie, privind participanŃi 
individuali,  se vor face conform principiilor şi 
regulilor stabilite la pct. 6 al prezentei 
proceduri; 

6. Fişa  de selecŃie  şi validare 
instituŃională  a  participanŃilor  

• Instrument de lucru prezentat ca Model în 
Anexa nr.6; 

• În acest instrument se înregistrează aprecierile 
de grup ale Comisiei de evaluare şi selecŃie 
privind participanŃii instituŃionali selectaŃi; 

• SelecŃia şi aprecierile de grup ale Comisiei de 
evaluare şi selecŃie, privind participanŃii 
instituŃionali,  se vor face conform principiilor 
şi regulilor stabilite la pct. 6 al procedurii; 

 

7. Raport final al evaluării şi 
validării înscrierilor la programele 
/ cursurile pilot de formare 
organizate în sistem Blended 
learning / E-learning 

• Instrument de lucru prezentat ca Model în 
Anexa nr.7; 

• În acest instrument se evidenŃiază rezultatele, 
concluziile şi recomandările finale ale Comisiei 
de evaluare şi selecŃie privind desfăşurarea 
etapei de evaluare şi validare a înscrierilor; 

 

8. Raport final al selecŃiei  şi validării 
participanŃilor la programele / 
cursurile pilot de formare 
organizate în sistem Blended 
learning / E-learning 

• Instrument de lucru prezentat ca Model în 
Anexa nr.8; 

• În acest instrument se evidenŃiază rezultatele, 
concluziile şi recomandările finale ale Comisiei 
de evaluare şi selecŃie privind desfăşurarea 
etapei de selecŃie şi validare a participanŃilor 
instituŃionali / individuali; 

 

9. SituaŃii statistice privind înscrierile 
la la programele / cursurile pilot de 
formare organizate în sistem 
Blended learning / E-learning 

• Liste prezentate în grupul de Anexe nr.8, 
• SituaŃiile statistice sunt reprezentate de diverse 

listede lucru furnizate de către grupul de lucru 
DPFE care a gestionat înscrierile într-o bază 
de date destinată acestui scop de proiect; 

• Surse de informare pentru Comisia de evaluare 
şi selecŃie în vederea desfăşurării etapelor de 
evaluare a înscrierilor şi a selecŃiei de 
participanŃi pentru cele 20 de programe / 
cursuri pilot de formare;  

 

 
 
 
9.   ATRIBUłII ŞI RESPOSABILITĂłI ALE COMISIEI DE SELECłIE 
 
Rolul cheie în implementarea procedurii de lucru, în evaluarea înscrierilor şi selecŃia participanŃilor 

pentru cele 20 de programe / cursuri pilot de formare, organizate în sistem Blended learning / E-learning, 
revine Comisiei de selecŃie, constituită şi nominalizată conform Ordinului nr. 1638 / 03.06.2011 al 
preşedintelui ANFP. Pentru a-şi îndeplini acest rol, Comisia de selecŃie va acŃiona pe baza următoarelor 
recomandări şi instrucŃiuni principale de lucru:  

• ResponabilităŃile principale ale Comisiei de selecŃie sunt precizate în Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 
1368/03.06.2011; 

• Procedura de lucru elaborată, avizată şi aprobată conform reglementărilor interne ale ANFP, 
detaliază şi precizează atribuŃii şi responsabilităŃi generale şi specifice ale Comisiei de selecŃie, 
pentru diverse etape de implementare a acesteia în vederea realizării scopului propus: - 
“Evaluarea înscrierilor şi selecŃiei participanŃilor la cele 20 de programe / cursuri pilot de 
formare, organizate în sistem Blended learning / E-learning”, în cadrul proiectului 
”Implementarea în sistem e-learning de programe de formare în domeniul administraŃiei publice 
pentru sprijinirea dezvoltării societăŃii informaŃionale” - cod SMIS 4376; 
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• Pentru cele 2 etape importante ale implementării procedurii de lucru - Evaluarea înscrierilor şi 
SelecŃia participanŃilor -, Comisia de selecŃie:  
����    va aplica corect şi eficace prevederile şi instrumentele de lucru ale procedurii; 
����    va utiliza eficient instrumentele de lucru prevăzute ca anexe ale procedurii; 
����    va colabora cu managementul şi echipa de proiect în vederea clarificării aspectelor neclare 

ce pot apare în procesul de derulare a celor 2 etape; 
����    va conlucra cu personal din cadrul direcŃiei DPFE  în vederea gestionării volumului imens 

de informaŃii şi documente rezultate din Formularele de înscriere; 
����    va face sugestii şi propuneri de eficientizare a procesului de evaluare a înscrierilor şi selecŃie 

a participanŃilor; 
����    va gestiona documentele de lucru şi rezultatele, iar la final le va preda managementului de 

proiect; 
����    va prelua şi aborda orice alte responsabilităŃi compatibile, cu cele stabilite prin Ordinul nr. 

1368/03.06.2011, şi convenite de comun acord cu managementul proiectului. 
 
10.   PRECIZĂRI  FINALE 

 
Prezenta procedură de lucru, avizată şi aprobată, devine suportul de bază al activităŃii Comisiei de 

selecŃie, constituită şi nominalizată conform Ordinului nr. 1638 / 03.06.2011 al preşedintelui ANFP. 
 
Procedura de lucru va asigura suportul metodologic necesar pentru realizarea  scopului propus: - 

“Evaluarea înscrierilor şi selecŃiei participanŃilor la cele 20 de programe / cursuri pilot de formare, 
organizate în sistem Blended learning / E-learning”, în cadrul proiectului ”Implementarea în sistem e-
learning de programe de formare în domeniul administraŃiei publice pentru sprijinirea dezvoltării 
societăŃii informaŃionale” - cod SMIS 4376. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


