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RECRUTARE  FORMATORI PENTRU PROIECTUL 
 

„Creşterea capacităŃii administraŃiei publice de a gestiona procesele de recrutare, selecŃie şi 
evaluare a funcŃionarilor publici în contextul creşterii gradului de responsabilizare a 

administraŃiei publice privind gestionarea funcŃiei publice”, cod SMIS- 35032 
 

 

 

AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici (ANFP) derulează în prezent 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”.  

 

Proiectul are ca obiectiv general contribuirea ANFP la consolidarea capacităŃii şi eficacităŃii 

organizaŃionale a administraŃiei publice din România prin introducerea de noi instrumente şi prin 

îmbunătăŃirea abilităŃilor şi dezvoltarea cunoştinŃelor funcŃionarilor publici din domeniul politicilor 

de resurse umane, în contextul reorganizării /eficientizării instituŃionale şi a evaluării 

performanŃelor. 

 

În acest sens, lansăm invitaŃia de participare în vederea recrutării a 5 echipe de formatori în 
domeniul „Managementului funcŃiei publice”, fiecare echipă fiind compusă din 2 formatori, 1 

co-formator şi 1 training  manager.  

Pentru evitarea unor sincope în cadrul activităŃi de formare din cauza posibilei indisponibilităŃi 

temporare a unui formator/co-formator/training manager la selecŃia iniŃială se va avea în vedere şi 

constituirea unei liste de rezervă cu formatori/co-formatori/training manager . 

 

Sesiunile de formare se vor desfăşura în perioada aprilie- septembrie 2012 în 5 locaŃii: Bucureşti, 

Braşov, ConstanŃa, Cluj şi Iaşi. 

 

Se vor forma 5 echipe de formatori, fiecare echipă va fi formată din 2 formatori, 1 co-formator şi 1 

training  manager ,  având următoarele responsabilităŃi: 

 

� Furnizarea suportului de curs în domeniul managementului funcŃiei publice; 

� Furnizarea de sesiuni de formare pe tema pentru care a aplicat; 

� Participarea activă prin oferirea de feed-back şi consultanŃă la sesiunile de formare; 

� Elaborarea aplicaŃiilor practice şi a testului în vederea evaluării cursanŃilor;  

� Evaluarea cursanŃilor la sfârşitul programului de formare; 

� Elaborarea raportului lunar/ final de activitate pe care îl predă echipei de proiect, în 

primele 10 zile ale lunii pentru luna anterioară/ încheierea programului de formare. 

 

Formatorii vor fi sprijiniŃi în vederea atingerii rezultatelor solicitate de către echipa de proiect. 
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1. Criterii generale formator principal şi secundar: 

� studii superioare de lungă durată, respectiv studii universitare de licenŃă, absolvite 

cu diplomă de licenŃă; 

� experienŃă în sistemul administraŃiei publice; 

� certificat Formator / Formare Formatori acreditat CNFPA sau echivalent; 

� abilităŃi generale de abordare teoretică şi practică a formării profesionale în 
domeniul funcŃiei publice; 

� disponibilitatea în livrarea serviciilor de formare pe tot parcursul desfăşurării 

modulului de formare din cadrul proiectului; 

� prezentarea unui plan de lecŃie/curricula pentru Modulul Managementul funcŃiei 

publice. 

1.1. Criterii specifice formator principal: 
� minimum 3 ani experienŃă generală în domeniul administraŃiei publice; 

� experienŃă şi expertiză relevante în domenii de competenŃă privind managementul 

funcŃiei publice sau minim 2 cursuri de formare/perfecŃionare livrate în ultimii 3 

ani; 

� abilităŃi pentru formarea interactivă şi aplicativă; 

� experienŃă în coaching, on the job training/activităŃi similare de formare şi 

perfecŃionare pentru administraŃia publică; 

� abilităŃi pentru elaborarea şi revizuirea sau adaptarea materialelor de formare; 

� aplicabilitatea planului de lecŃie propus la sesiunea de formare pentru care aplică. 

 

1.2. Criterii specifice formator secundar: 
� minimum 2 ani experienŃă generală în domeniul administraŃiei publice; 

� experienŃă şi expertiză relevante în domenii de competenŃă privind managementul 

funcŃiei publice sau minim 2 cursuri de formare/perfecŃionare livrate în ultimii 5 

ani; 

� abilităŃi pentru formarea interactivă şi aplicativă; 

� experienŃă în coaching, on the job training/ activităŃi similare de formare şi 

perfecŃionare pentru administraŃia publică; 

� abilităŃi pentru elaborarea şi revizuirea sau adaptarea materialelor de formare; 

� aplicabilitatea planului de lecŃie propus la sesiunea de formare pentru care aplică. 

 

2. Criterii generale co-formator: 
� studii superioare de lungă durată, respectiv studii universitare de licenŃă, absolvite 

cu diplomă de licenŃă; 

� abilităŃi şi certificare în domeniul tehnologiei informaŃiei; 

� experienŃă în sistemul administraŃiei publice; 

� certificat Formator / Formare Formatori acreditat CNFPA sau echivalent; 

� abilităŃi generale de abordare teoretică şi practică a formării profesionale în 

domeniul funcŃiei publice; 

� disponibilitatea în livrarea serviciilor de formare pe tot parcursul desfăşurării 

modulului de formare din cadrul proiectului; 

� prezentarea unui plan de lecŃie / curricula pentru Modulul Managementul funcŃiei 

publice. 

 

2.1. Criterii specifice co-formator: 
� minimum 2 ani experienŃă generală în domeniul administraŃiei publice şi al 

tehnologiei informaŃiei; 

� experienŃă şi expertiză relevante în domenii de competenŃă privind formarea/ 

perfecŃionarea profesională în minim 2 cursuri de formare/perfecŃionare livrate în 

ultimii 5 ani; 

� abilităŃi pentru formarea interactivă şi aplicativă; 
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� experienŃă în coaching, on the job training/ activităŃi similare de formare şi 

perfecŃionare pentru administraŃia publică; 

� abilităŃi pentru elaborarea şi revizuirea sau adaptarea materialelor de formare; 

� aplicabilitatea planului de lecŃie propus la sesiunea de formare pentru care aplică. 

 

3. Criterii generale training manager: 
� studii superioare de lungă durată, respectiv studii universitare de licenŃă, absolvite 

cu diplomă de licenŃă; 

� experienŃă în domeniul organizării cursurilor de formare; 

� disponibilitatea în organizarea serviciilor de formare pe tot parcursul desfăşurării 

modulului de formare din cadrul proiectului; 

 
3.1. Criterii specifice training manager: 

� minimum 2 ani experienŃă generală în domeniul administraŃiei publice; 

� experienŃă în organizarea cursurilor de formare/ perfecŃionare profesională, on the 

job training/ activităŃi similare de formare şi perfecŃionare pentru administraŃia 

publică; 

� abilităŃi pentru formarea interactivă şi aplicativă; 

� abilităŃi pentru elaborarea şi revizuirea sau adaptarea materialelor de formare. 

 

 

 

Pentru verificarea respectării condiŃiilor menŃionate mai sus, candidaŃii interesaŃi trebuie să depună 

următoarele documente: 
 

1. Formularul de înscriere 
2. CV în format Europass 
3. Copie diplomă de studii 
4. Copie certificat Formator / Formare Formatori acreditat CNFPA sau echivalent 
5. Copie contract în baza căruia s-au prestat servicii de formare sau 

recomandări/adeverinŃă din partea beneficiarului/angajatorului 
6. O propunere de plan de lecŃie pentru implementarea unui program de formare de 5 

zile în domeniul „Managementului funcŃiei publice” (3 pagini maximum). 
7. Copii ale certificărilor în domeniul tehnologiei informaŃiei (pentru co-formator) 
8. Alte documente relevante pentru respectarea condiŃiilor de mai sus. 
 

CandidaŃii selectaŃi vor fi contractaŃi de echipa proiectului pentru o perioadă de aproximativ 6 luni, 

urmând a furniza servicii de formare în baza datelor stabilite în contractul încheiat între părŃi. 

 

 

Persoanele interesate sunt invitate să îşi depună candidatura, individual, până la data de 10 
aprilie 2012  la Registratura instituŃiei din str. Eforie, nr. 5, Sector 5, Bucureşti. Persoană de 

contact Cristina Patache- telefon 0374112811 


