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Rolul ANFP – domenii majore de intervenție 

Implementarea cu succes a 
strategiilor guvernamentale în 
domeniul: 

• managementului funcţiei publice şi 
al funcţionarilor publici 

• formării profesionale a personalului 
din administraţia publică din 
România 
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Perioada de programare  

2007-2013 
Strategia privind  

dezvoltarea 

funcţiei publice 

2014-2020  

Strategia privind 

 formarea profesională  

2015-2020 

Perioada de programare  

2014-2020 

Strategia pentru Consolidarea 

Administrației Publice 

2014-2020 

Contribuții strategice 
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PERIOADA DE 

PROGRAMARE 2007-2013 
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Perioada de programare 2007-2013 

 Abordare / viziune strategică și integrată în justificarea și 

oportunitatea dezvoltării proiectelor ANFP  

 Vizează întreaga sferă a competențelor ANFP conform Legii nr. 

188/1999: 
• coordonare metodologică a compartimentelor de RU;  

• contribuție la implementarea Strategiei naționale de informatizare a administrației 

publice;  

• formarea profesională a categoriei înalților funcționari publici; 

• analiza nevoilor de formare – domenii prioritare de formare stabilite anual prin Ordin al 

Președintelui ANFP 

• promovarea principiilor privind etica și integritatea în administrația publică 
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managementul funcției publice 

utilizarea tehnologiei informației  

e-learning, social media 

categoria înalților funcționari publici  

achizițiile ecologice 

arhivare și semnătură electronică 

instruirea aplicată în domeniul ajutorului de stat 

instruire în domeniul achizițiilor publice și management de proiect 

formarea de formatori 

transpunerea și aplicarea aquis-ului comunitar 

etică și integritate, dialog social 

Atragerea şi implementarea proiectelor cu 

finanţare externă - obiectiv strategic al ANFP 

 Portofoliu de: 12 proiecte 

finanțate din fonduri 

structurale 2007-2013 

 

 

 

 

 

 Domenii vizate: 
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Fonduri atrase…. 

ANFP beneficiar/partener   Valoarea în lei cu TVA 

 

 Valoarea în euro 

 

Total 

 
117.407.631,11 26.090.584,69 

Proiecte PO DCA – ANFP beneficiar  51.860.787,50 11.524.619,44 

Proiecte PO DCA – ANFP partener 30.512.145,75 6.780.476,83 

Proiecte POS CCE – ANFP beneficiar  15.141.963,06 3.364.880,68 

Proiecte PO AT – ANFP beneficiar 19.892.734,80 4.420.607,73 
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Domenii ale proiectelor gestionate 

1. CONSOLIDAREA PERFORMANŢEI A 86 DE PREFECŢI ŞI SUBPREFECŢI 

2. CERTIFICARE ECDL 

3. PARTENERIAT DE SUCCES ÎNTRE ANFP ȘI MAPN  

4. INSTRUIREA ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE 

5. TRANSPUNEREA ŞI APLICAREA ACQUIS-ULUI COMUNITAR 

6. INFORMATIZAREA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

7. FORMARE ÎN SISTEM E-LEARNING  

8. FORMAREA ÎN DOMENIUL GESTIONĂRII INSTRUMENTELOR STRUCTURALE ȘI ACHIZIȚII PUBLICE 

Și …….FORMARE ÎN DOMENIUL AJUTORULUI DE STAT …  
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1. CONSOLIDAREA PERFORMANŢEI A 86 DE 

PREFECŢI ŞI SUBPREFECŢI  

 prin participarea la modulele de formare organizate 

prin proiectul „Consolidarea performanţei prefecţilor 

şi subprefecţilor din   România în contextul integrării 

în uniunea europeană şi al descentralizării 

administrative şi financiare”, Cod SMIS 32582 

 derulat în perioada: 15.02.2012 – 15.02.2014 
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Rezultate / sustenabilitate / complementaritate  

REZULTATE 

• propunere de politică publică privind statutul prefectului şi subprefectului  

• strategie de formare destinată prefecţilor şi subprefecţilor  

• 4 analize și 1 studiu privind percepția asupra rolului prefectului/subprefectului 

• Program pilot de formare specializată adresat corpului prefecţilor şi 
subprefecţilor – 6 module 

• 86 de prefecți și subprefecți instruiți 

• vizită de studiu în Franța organizată pentru 15 prefecți și subprefecți 
(Min.Interne, SG, Comitetul operațional interministerial pt situații de urgență, 
Centrul de studii avansate - CHEMI, Școala Națională de Administrație - ENA) 
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- analiză comparativă între modelul 
asiatic și cel vest european 
- evoluția istorică a termenului de 
prefect 
- analiza sistemelor administrative 
- analiza cadrului legislativ 
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Rezultate / sustenabilitate / complementaritate  

SUSTENABILITATE  

• Modul de formare în sistem 
online dezvoltat și tradus în 
EN, FR, IT.  

• Întărirea colaborării dintre 
România – Franța – Italia 

• Networking - Asociația 
prefecților și subprefecților 

 

COMPLEMENTARITATE  

• Facilitare folosire e-learning – 
(POSCEE): 

•  Derulare cursuri în 3 limbi 
străine 

• Acces nelimitat pe platforma de 
e-learning  

• Forum de discuții online  
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2. CERTIFICARE ECDL 

 recunoscută la nivel european  

 pentru 12. 000 de funcționari publici în cadrul proiectul 

”Standarde Europene în Utilizarea Tehnologiei 

Informaţiei în Administraţia Publică – Program Naţional 

de Certificare al Funcţionarilor Publici” Cod SMIS 2773 

 implementat în perioada: 26.09.2009 - 26.02.2012 
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Rezultate / sustenabilitate / complementaritate  

12.000 de funcţionari publici instruiţi și certificați la nivel european, 167 traineri 
implicaţi, 1.287 instituţii şi autorităţi publice centrale şi locale implicate 

iunie 2012 - acordarea titlului Best Editors Choice din partea portalului 
Comisiei Europene ePractice.eu 

în 2012 - România se află pe locul 3 în lume în ceea ce privește deținătorii de 
carduri de competențe ECDL Start/Complet 

în 2014 - diplomă de excelență acordată de Fundația ECDL Irlanda 
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Certificare ECDL 



 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici  
 

„Creșterea eficacității aplicării legislației Uniunii Europene în ceea ce privește ajutoarele de stat, prin formarea aplicată a experţilor 
implicaţi în gestionarea fondurilor europene”, Cod SMIS 48106 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013 

Rezultate / sustenabilitate / complementaritate  

• Testare IT pe platforma e-learning 
(POSCEE) la concursurile de recrutare 
a funcționarilor publici la nivel național 

• Catalogul electronic utilizat și pe 
proiectul de RU cod SMIS 35032 
(PODCA) 

SUSTENABILITATE 

• Abilitățile ECDL dobândite de funcționarii 
publici au facilitat utilizarea platformei e-
learning (POSCCE) și implementarea 
semnăturii electronice (PODCA – cod SMIS 
36675) 

COMPLEMENTARITATE 
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3. PARTENERIAT DE SUCCES ÎNTRE ANFP ȘI 

MAPN  

 în implementarea proiectului „Creşterea capacităţii funcţionarilor 

publici din Ministerul Apărării Naţionale şi Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici de a gestiona procesele de management 

strategic şi de proiect, în contextul dezvoltării şi întăririi rolului 

funcţiei publice” Cod SMIS 22857  

 ce a vizat pregătirea profesională a 

     281 de funcționari din cadrul celor 2 instituții 

 în perioada ianuarie 2011 – septembrie 2012 
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Bazele unui parteneriat de succes ANFP-MAPN 

 

Documentare cu 
privire la 

partenerul 
instituțional și 
adaptarea la 

specificul acesteia 

Acceptarea și 
respectarea 

experienței, culturii 
și specificului 
partenerului 

Comunicare 
permanentă și 
transparentă  

Implicare activă 
din partea fiecărui 

partener 

Promovarea 
activităților și 
diseminarea 
rezultatelor 

proiectului în 
cadrul ambelor 

instituții 

Echipă de proiect 
mixtă  

Asumarea 
unilaterală a 

responsabilităților 
și a succesului 



 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici  
 

„Creșterea eficacității aplicării legislației Uniunii Europene în ceea ce privește ajutoarele de stat, prin formarea aplicată a experţilor 
implicaţi în gestionarea fondurilor europene”, Cod SMIS 48106 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013 

Rezultate / sustenabilitate / complementaritate  

Abordare inovatoare – parteneriat și 
instruirea propriului personal din 

cadrul ANFP- MApN 

 

Consolidarea funcției publice în 
domeniul apărării  

7 programe de instruire în 
domeniile: management de proiect, 

management resurse umane, achiziţii 
publice, politici publice, 

managementul bugetelor, planificare 
strategică, formare de formatori 



 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici  
 

„Creșterea eficacității aplicării legislației Uniunii Europene în ceea ce privește ajutoarele de stat, prin formarea aplicată a experţilor 
implicaţi în gestionarea fondurilor europene”, Cod SMIS 48106 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013 

Rezultate / sustenabilitate / complementaritate  

SUSTENABILITATE  

• livrabile sub formă de proceduri/idei de 
proiecte pe domeniile de instruire 

COMPLEMENTARITATE  

• promovarea Ghidului Eco-Functionar 
public, dezvoltat în parteneriat cu 
Ministerul Mediului (PODCA – Cod SMIS 
1203) 
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Livrabile disponibile în format electronic 

pe site-ul ANFP 

Materiale și metodologii realizate:  

• 2 propuneri de politică publică 

• 2 propuneri de metodologii/documente vizând planificarea strategică 

• 2 propuneri de proiecte finanţate din FEN 

• 2 propuneri/exerciţii de planificare bugetară modernă, multianuală 

• 2 propuneri de proceduri interne vizând achiziţiile publice  

• mini-ghid privind elementele de bază referitoare la formarea de formatori 

• 2 propuneri/metodologii vizând managementul intern al resurselor umane  

• o mini-strategie/ procedură de dezvoltare şi promovare a rolului funcţiei publice în 
cadrul MApN 

Un ghid în care au fi publicate documentele realizate de 
funcţionarii publici în urma instruirii tipărit. 
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4. INSTRUIREA ÎN DOMENIUL RESURSELOR 

UMANE 

 a 2.099 de responsabili de resurse umane  

 prin 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 

 derulat în perioada: 20.12.2011-21.04.2014 
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Rezultate / sustenabilitate / complementaritate  
1500 de funcționari 
publici instruiți în 

domeniul MRU 

sistem analitic pilot 
de dezvoltare a 

carierei în funcţia 
publică - suport în 

procesul de 
gestionare a carierei 
funcţionarilor publici 

Pilotarea unor 
instrumente de 

evaluare 
revoluționare pentru 

sistemul 
administrativ 
românesc - 

instrumentul PXT. Și 
evaluarea 360 de 
grade check point 

Aprox. 300 de 
manageri publici 

evaluaţi din punct 
pentru performanțele 

profesionale 

1 analiză privind 
dificultăţile 

administraţiei publice 
locale în gestionarea 

proceselor RU 
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Instruirea a 2099 de responsabili de RU 
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Rezultate / sustenabilitate / complementaritate  

SUSTENABILITATE  

• Ghidul angajatorului în funcţia publică  

• Ghidul destinat funcţionarilor publici 
nou intraţi în sistemul administraţiei 
publice 

• Catalog electronic folosit din proiectul 
ECDL cod SMIS 2773 

• Instruirea cu privire la utilizarea 
Portalului de management dezvoltat 
intern de ANFP - premisă pentru 
implementarea semnăturii electronice 

COMPLEMENTARITATE  

•Utilizarea platformei e-learning 
(POSCCE) prin livrarea în format 
blended learning unui curs cu tematica 
etică și integriate 
•Procedura de recrutare a formatorilor 
utilizată în proiectul de e-learning 
(POSCCE) aplicată ca instrument de 
selecție în cadrul proiectelor PODCA și 
POAT 
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5. TRANSPUNEREA ŞI APLICAREA ACQUIS-

ULUI COMUNITAR 

  participarea în calitate de partener în cadrul proiectului 

„Dezvoltarea capacităţii instituţionale a MAI în domeniul 

gestionării dosarelor europene, al transpunerii şi al 

aplicării acquis-ului comunitar”, cod SMIS 32862  

 implementat de către Ministerul Afacerilor Interne - 

Direcţia Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale  

 în perioada 15.11.2011  - 08.12.2014. 
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Rezultate / sustenabilitate / complementaritate  

 o pagina de web găzduită pe site-ul MAI ce conţine informaţii 

relevante despre proiect  

 980 de funcţionari publici, funcţionari publici cu statut special – 

poliţişti, personal contractual din cadrul MAI 

 standardele ridicate de cunoştinţe şi know-how îmbunătăţit  

 trei ghiduri de proceduri 

 sistemul de lucru în reţea SISOP  
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Administrație și afaceri interne 

 

Relaţie voluntară 

Scop 
comun 

Responsabilităţi 
şi beneficii 

comune 

De la 
“învăţarea” 
celor mai 

bune 
practici la 
implement

area lor 
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6. INFORMATIZAREA ADMINISTRAȚIEI 

PUBLICE 

 introducerea de instrumente inovatoare de tipul semnăturii 

electronice și arhivei electronice  

 Prin implementarea 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” Cod SMIS 36675 

 în perioada 25.09.2012 – 25.11.2015 
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„Creșterea eficacității aplicării legislației Uniunii Europene în ceea ce privește ajutoarele de stat, prin formarea aplicată a experţilor 
implicaţi în gestionarea fondurilor europene”, Cod SMIS 48106 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013 

Arhivare electronică 

scanarea și digitizarea a 10 milioane de pagini din 
arhiva instituţiei şi a 60.000 de pagini semnate 
electronic din cadrul ANFP digitizate și arhivate. 

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



 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici  
 

„Creșterea eficacității aplicării legislației Uniunii Europene în ceea ce privește ajutoarele de stat, prin formarea aplicată a experţilor 
implicaţi în gestionarea fondurilor europene”, Cod SMIS 48106 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013 

10 MILIOANE DE PAGINI DIGITIZATE conform legii 135/2007  

DUPĂ 

În timpul .. 
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„Creșterea eficacității aplicării legislației Uniunii Europene în ceea ce privește ajutoarele de stat, prin formarea aplicată a experţilor 
implicaţi în gestionarea fondurilor europene”, Cod SMIS 48106 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013 

Sistem informatic managerial 

4364 instituții publice 

ANFP 

140 de angajați 



 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici  
 

„Creșterea eficacității aplicării legislației Uniunii Europene în ceea ce privește ajutoarele de stat, prin formarea aplicată a experţilor 
implicaţi în gestionarea fondurilor europene”, Cod SMIS 48106 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013 

Semnătură electronică 

Reducerea timpilor de răspuns 

Consum de hârtie redus 

Eficiență  

Transparență 



 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici  
 

„Creșterea eficacității aplicării legislației Uniunii Europene în ceea ce privește ajutoarele de stat, prin formarea aplicată a experţilor 
implicaţi în gestionarea fondurilor europene”, Cod SMIS 48106 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013 

Portal de management RU dezvoltat intern 
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„Creșterea eficacității aplicării legislației Uniunii Europene în ceea ce privește ajutoarele de stat, prin formarea aplicată a experţilor 
implicaţi în gestionarea fondurilor europene”, Cod SMIS 48106 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013 

DATA CENTER 

* Dezvoltat conform legislației în vigoare : 

Legea nr. 135/2007 privind arhivarea 

electronică 
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„Creșterea eficacității aplicării legislației Uniunii Europene în ceea ce privește ajutoarele de stat, prin formarea aplicată a experţilor 
implicaţi în gestionarea fondurilor europene”, Cod SMIS 48106 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013 

Rezultate / sustenabilitate / complementaritate  

SUSTENABILITATE 

• Procedură de lucru și comunicare 
inter-instituțională la nivelul național 
confrom HG /OPANFP 

• Condiționalitate ex-ante 
COMPLEMENTARITATE 

• Folosirea platformei de e-learning 
(POSCCE ) pentru diseminarea ghidului 
de utilizare  a semnăturii electronice 

•   Personalul instruit în cadrul proiectelor 
RU  și ECDL utilizează Portalul de 
management dezvoltat in- house 
premisă pentru implementarea                                                    
semnăturii electronice 
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„Creșterea eficacității aplicării legislației Uniunii Europene în ceea ce privește ajutoarele de stat, prin formarea aplicată a experţilor 
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Rezultate / sustenabilitate / complementaritate  

Dezvoltarea de 
competențe generale 

(Proiectul ECDL) 

12000 de funcționari 
publici 

Dezvoltarea de 
competențe 
specifice cu 

sisteme 
inovatoare 

742 de funcționari 
publici 

(Proiectul E-
learning 

POSCCE) 

Instruirea a 2099 
de persoane din 

cadrul 
compartimentelor 
de resurse umane 
prin proiectul RU  

Soluții 
informatice 

pentru o 
administrație 
performantă   

4000 de persoane           
(Proiectul e-

ANFP) 

Noi 
proiecte 

(ECDL 2 și  
e-ANFP 2) 



 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici  
 

„Creșterea eficacității aplicării legislației Uniunii Europene în ceea ce privește ajutoarele de stat, prin formarea aplicată a experţilor 
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7. FORMARE ÎN SISTEM E-LEARNING  

  prin implementarea proiectului ”Implementarea în sistem e-

learning de programe de formare în domeniul administraţiei 

publice pentru sprijinirea dezvoltării societăţii informaţionale, 

Cod SMIS 4376  

 aproximativ 4000 de persoane au avut acces la platforma de e-

learning a ANFP dobândind, astfel, competențe prin folosirea unor 

de metode alternative de formare mai eficiente și eficace pentru 

instituțiile publice  

 în perioada 10.03.2010 - 10.03.2012.  

 



 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici  
 

„Creșterea eficacității aplicării legislației Uniunii Europene în ceea ce privește ajutoarele de stat, prin formarea aplicată a experţilor 
implicaţi în gestionarea fondurilor europene”, Cod SMIS 48106 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013 

 

Rezultate / sustenabilitate / complementaritate  

 4,171 aplicații - 742 de participanţi selectați – 453 de absolvenți; 

 Sistem de gestiune şi livrare a învăţării în format combinat online și 

 față în față (blended learning) - dezvoltat, testat și imbunatatit; 

  147 de instituții implicate; 

 Echipamente instalate şi testate; 

  20 de programe de formare pilotate în sistem blended learning; 

 40 de formatori instruiţi; 

 Conţinut electronic iniţial îmbunătăţit . 
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„Creșterea eficacității aplicării legislației Uniunii Europene în ceea ce privește ajutoarele de stat, prin formarea aplicată a experţilor 
implicaţi în gestionarea fondurilor europene”, Cod SMIS 48106 
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Rezultate / sustenabilitate / complementaritate  

 Aplicaţie IT prin intermediul căreia este posibil un 

program de învăţare complet: instruire online în ritm 

propriu, testare online, clase virtuale, teme pentru acasă, 

rapoarte automate şi centralizate pentru instructori şi 

manageri privind participarea şi rezultatele cursanţilor;  

 Reducerea costurilor administrative atât pentru 

pregătirea cursurilor cât și pentru plata formatorilor;  

 Armonizarea sistemului de formare profesională din 

România cu cel al altor state membre ale Uniunii 

Europene, conform politicilor educaţionale europene în 

vigoare.  

 



 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici  
 

„Creșterea eficacității aplicării legislației Uniunii Europene în ceea ce privește ajutoarele de stat, prin formarea aplicată a experţilor 
implicaţi în gestionarea fondurilor europene”, Cod SMIS 48106 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013 

8. FORMAREA ÎN DOMENIUL GESTIONĂRII INSTRUMENTELOR 

STRUCTURALE ȘI ACHIZIȚII PUBLICE   

 a 4.000 de persoane  

 în cadrul proiectului “Instruire aplicată pentru continuarea 

întăririi capacității instituționale a administrației publice 

din România pentru o gestionare eficientă a fondurilor 

structurale”, Cod SMIS 48159  

 derulat în perioada: 1.08.2013 – 31.12.2015  

 



 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici  
 

„Creșterea eficacității aplicării legislației Uniunii Europene în ceea ce privește ajutoarele de stat, prin formarea aplicată a experţilor 
implicaţi în gestionarea fondurilor europene”, Cod SMIS 48106 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013 

Rezultate / sustenabilitate / complementaritate  
2
 p

ro
g
ra

m
e

 d
e
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re

 I. Program de formare 
specializat în domeniul 

managementului 
instrumentelor structurale 

Modulul 1 Expert accesare 
fonduri structurale și de 

coeziune 2014-2020 

Modulul 2 Expert implementare 
fonduri structurale și de 

coeziune  

Modul 3 Expert monitorizare, 
evaluare, impact și 

sustenabilitatea proiectelor 

II. Program de formare 
specializat în domeniul 

achiziţiilor publice 



 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici  
 

„Creșterea eficacității aplicării legislației Uniunii Europene în ceea ce privește ajutoarele de stat, prin formarea aplicată a experţilor 
implicaţi în gestionarea fondurilor europene”, Cod SMIS 48106 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013 

Rezultate / sustenabilitate / complementaritate  

Aproximativ 2000 
de persoane 

instruite în 
domeniul 

managementului 
instrumentelor 

structurale;  

Aproximativ 2000 
de persoane 

instruite în 
domeniul achizițiilor 

publice;  

Aproximativ 4000 
persoane instruite 

în vederea 
diseminării 

cunoștințelor 
acumulate  

2 conferinţe de 
promovare a 

proiectului privind 
lansarea şi 
finalizarea 
proiectului  

6 comunicate de 
presă publicate în 

presa scrisă pe 
toată durata 

implementării 
proiectului şi alte 

materiale 
promoţionale 

necesare 
implementării 
proiectului;  

4 manuale 
elaborate ce vor fi 

distribuite 
participanților  

2 manuale în 
domeniul 

managementului 
instrumentelor 
structurale ( 
accesare, 

implementare, 
evaluare)  



 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici  
 

„Creșterea eficacității aplicării legislației Uniunii Europene în ceea ce privește ajutoarele de stat, prin formarea aplicată a experţilor 
implicaţi în gestionarea fondurilor europene”, Cod SMIS 48106 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013 

…alte proiecte derulate de ANFP  
 Îmbunătăţirea dialogului social pentru funcţionarii publici  

 Formarea şi dezvoltarea pentru asigurarea eticii şi integrităţii în 

administraţia publică  

 Transparenţă şi calitate în administraţia publică prin social media  

 Servicii publice de calitate pentru persoanele aflate în situaţii vulnerabile  

 Informare şi consultare – baza pentru participarea responsabilă şi activă a 

angajaţilor din sectorul public  

 Legislație, Economie, Competiție și Administrație – Dezvoltarea unei 

abordări multidisciplinare în combaterea fraudei în achizițiile publice  

 



 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici  
 

„Creșterea eficacității aplicării legislației Uniunii Europene în ceea ce privește ajutoarele de stat, prin formarea aplicată a experţilor 
implicaţi în gestionarea fondurilor europene”, Cod SMIS 48106 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013 

PROIECTELE ÎN 

CIFRE…2011-2015 



 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici  
 

„Creșterea eficacității aplicării legislației Uniunii Europene în ceea ce privește ajutoarele de stat, prin formarea aplicată a experţilor 
implicaţi în gestionarea fondurilor europene”, Cod SMIS 48106 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013 

PROIECTELE ÎN CIFRE…2011-2015 

  12 proiecte derulate de ANFP din fonduri structurale 

 aproximativ 25.500 de persoane instruite/certificate 

prin proiecte finanțate din FS 

 26.800 exemplare tipărite și distribuite din livrabilele 

proiectelor (strategii, studii, propuneri de politici publice, 

manuale, ghiduri și metodologii) 



 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici  
 

„Creșterea eficacității aplicării legislației Uniunii Europene în ceea ce privește ajutoarele de stat, prin formarea aplicată a experţilor 
implicaţi în gestionarea fondurilor europene”, Cod SMIS 48106 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013 

Exemple de bune practici la nivel național și 

internațional 

Diplomă de 
excelență în 
administrația 

publică în 2014 

Diplomă de bună 
practică pentru un 

parteneriat de 
succes între ANFP 
și MAPN în 2013 

România se află pe 
locul 3 în lume în 
ceea ce privește 

deținătorii de 
carduri de 

competențe ECDL 
Start/Complet  

Platforma de e-
learning printre cele 
mai complexe din 
Europa în 2012 



 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici  
 

„Creșterea eficacității aplicării legislației Uniunii Europene în ceea ce privește ajutoarele de stat, prin formarea aplicată a experţilor 
implicaţi în gestionarea fondurilor europene”, Cod SMIS 48106 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013 

Complementaritate cu alte proiecte derulate de 

ANFP din fonduri externe 

DOMENII: 

• Îmbunătăţirea dialogului social pentru funcţionarii 
publici 

• Formarea şi dezvoltarea pentru asigurarea eticii şi 
integrităţii în administraţia publică 

• Transparenţă şi calitate în administraţia publică 
prin social media 

• Servicii publice de calitate pentru persoanele 
aflate în situaţii vulnerabile 

• Informare şi consultare – baza pentru participarea 
responsabilă şi activă a angajaţilor din sectorul 
public 

• Legislație, Economie, Competiție și Administrație 
– Dezvoltarea unei abordări multidisciplinare în 
combaterea fraudei în achizițiile publice 

 SURSE DE FINANȚARE: 

 

 

 

 Grant acordat de Guvernul Norvegiei prin 

intermediul Granturilor Norvegiene 2009-2014 

 Granturile SEE 2009 - 2014, în cadrul Fondului 

ONG în România 

 Comisia Europeană – Relaţii Industriale şi dialog 

social 

 Comisia Europeană – Direcţia generală de 

ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi 

incluziune 

 



 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici  
 

„Creșterea eficacității aplicării legislației Uniunii Europene în ceea ce privește ajutoarele de stat, prin formarea aplicată a experţilor 
implicaţi în gestionarea fondurilor europene”, Cod SMIS 48106 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013 

ALTE COMPLEMENTARITĂȚI ÎNTRE PROGRAME OPERAȚIONALE 

Proiect POSCCE cod SMIS 4376 

 

• Aplicaţie IT prin intermediul căreia este 
posibil un program de învăţare complet: 
instruire online în ritm propriu, testare 
online, clase virtuale, teme pentru acasă, 
rapoarte automate şi centralizate pentru 
instructori şi manageri privind participarea şi 
rezultatele cursanţilor; 

 

• Reducerea costurilor administrative atât 
pentru pregătirea cursurilor cât și pentru 
plata formatorilor; 

 

• Armonizarea sistemului de formare 
profesională din România cu cel al altor 
state membre ale Uniunii Europene, 
conform politicilor educaţionale europene în 
vigoare. 

PO AT 

Cod SMIS 48106 

Cod SMIS 48159  

PO DCA 

Cod SMIS 32582 

Cod SMIS 35032 

Cod SMIS 36675 

 

  



 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici  
 

„Creșterea eficacității aplicării legislației Uniunii Europene în ceea ce privește ajutoarele de stat, prin formarea aplicată a experţilor 
implicaţi în gestionarea fondurilor europene”, Cod SMIS 48106 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013 

Instruire ajutor de stat 754 persoane 

Instruire achiziții publice 2000 persoane 

Instruire instrumente structurale 2000 persoane 

ALTE COMPLEMENTARITĂȚI ÎNTRE PROGRAME OPERAȚIONALE 

Analiza nevoilor de formare 
realizată în cadrul proiectului 

PODCA - cod SMIS 35032 (RU)  
Condiționalitățile ex-ante 

POAT 



 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici  
 

„Creșterea eficacității aplicării legislației Uniunii Europene în ceea ce privește ajutoarele de stat, prin formarea aplicată a experţilor 
implicaţi în gestionarea fondurilor europene”, Cod SMIS 48106 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013 

CONCLUZII CU PRIVIRE LA COMPLEMENTARITATE 

Creșterea 
vizibilității ANFP pe 

piața de formare 

Catalog electronic 

Utilizarea corpului 
de formatori 

Introducerea de 
metode alternative 

de formare mai 
eficiente și eficace 
pentru instituțiile 

publice   

Includerea 
programelor de 

formare în sistem 
blended learning în 
oferta de formare 

ANFP 

Etica și integritate 
în AP 

Informatizarea 
administrației 
publice e-anfp 

Asigurarea 
funcționalităților 

sistemului de către 
o echipă care 

oferă asistenta 
tehnică 

Evaluarea 360 de 
grade –check-point 

Evaluarea 
managerilor publici 

Instrument 
compatibiliate 

funcționar - post 



 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici  
 

„Creșterea eficacității aplicării legislației Uniunii Europene în ceea ce privește ajutoarele de stat, prin formarea aplicată a experţilor 
implicaţi în gestionarea fondurilor europene”, Cod SMIS 48106 
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PERIOADA DE PROGRAMARE 

2014-2020 
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„Creșterea eficacității aplicării legislației Uniunii Europene în ceea ce privește ajutoarele de stat, prin formarea aplicată a experţilor 
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Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013 

PROVOCAREA 2014-2020 

identificarea 
necesităților din 

administrația 
publică și a 

nevoilor 
funcționarilor 

publici 

includerea 
acestora în 

cadrul 
Strategiei 

pentru 
consolidarea 
administrației 
publice 2014-

2020 

elaborare: 
Strategia 

pentru FP și 
Strategia de 

formare  

identificarea 
oportunităților 

de finanțare 
externă  

plin proces de 
dezvoltare de 

noi idei de 
proiect  

Îndeplinirea 
misiunii 

noastre, într-un 
mod 

responsabil, 
etic şi eficient 
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„Creșterea eficacității aplicării legislației Uniunii Europene în ceea ce privește ajutoarele de stat, prin formarea aplicată a experţilor 
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PREGĂTIRE  

PENTRU  

2014-2020  Implementarea 

proiectelor 

Identificare idei de proiecte și scriere  
cererii de finanțare 2007-2013 

Finalizarea 

proiectelor 2007-

2013 

Identificare idei de proiecte 2014-2020 

și depunere fișe de proiect 
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„Creșterea eficacității aplicării legislației Uniunii Europene în ceea ce privește ajutoarele de stat, prin formarea aplicată a experţilor 
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Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013 

IDEI DE PROIECTE 

Întărirea capacității ANFP - O mai bună reglementare în domeniul resurselor umane  

Promovarea de bune practici în administrația publică 
 

Managementul resurselor umane bazat pe competențe (cadre de competențe) 

Corp de funcționari publici specialişti 

Dezvoltarea competențelor funcționarilor publici de conducere  

Întărirea capacității  instituționale în vederea asigurării Președinției Consiliului Uniunii Europene în anul 2019 

Consolidarea capacității și a eficacității organizaționale a sistemului vamal  

Dezvoltarea unui sistem integrat şi unitar de integritate în funcţia publică 
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IDEI DE PROIECTE 

Certificare ECDL 

Dezvoltarea capacităţii instituțiilor publice de la nivel local în domeniul gestionării dosarelor europene, al 
transpunerii şi al aplicării acquis-ului comunitar 

Dezvoltarea competențelor consilierilor juridici în ceea ce privește controlul de 
legalitate/contencios/jurisprudență/legislație drept comunitar/aplicarea directivelor 

Evaluarea impactului politicilor publice cu relevanță pentru domeniul de activitate/competențe al MAI, 
fundamentate pe baza politicilor comunitare 

Formarea consilierilor din cabinetele demnitarilor  

Instruirea și perfecționarea specialiștilor  IT&C din administrația publică 

Dezvoltarea capacității organizaționale a sistemului vamal 



 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici  
 

„Creșterea eficacității aplicării legislației Uniunii Europene în ceea ce privește ajutoarele de stat, prin formarea aplicată a experţilor 
implicaţi în gestionarea fondurilor europene”, Cod SMIS 48106 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013 

ANFP – actor strategic … 

rol cheie în îndeplinirea obiectivelor asumate de România în dezvoltarea resurselor umane din administrație 

contribuție la îndeplinirea condiționalităților ex-ante 

implicare în procesul de consolidare a capacităţii administrative din perspectiva gestionării fondurilor structurale 

asigurarea unui proces de implementare eficientă şi eficace a proiectelor finanțate din fondurilor europene  

îmbunătățirea cunoștințelor și a abilităților personalului din administrația publică 

inițiative și măsuri inovatoare și integrate care vizează consolidarea capacității administrației publice din România 

… premisa asigurării unei valori adăugate în procesele de reformă administrativă 

 



 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici  
 

„Creșterea eficacității aplicării legislației Uniunii Europene în ceea ce privește ajutoarele de stat, prin formarea aplicată a experţilor 
implicaţi în gestionarea fondurilor europene”, Cod SMIS 48106 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013 

AGENȚIA NAȚIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI 

 

DIRECȚIA PROGRAME CU FINANȚARE  EXTERNĂ 

VĂ MULȚUMIM! 


