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Oferta de programe de perfecţionare a ANFP pentru 
primul trimestru al anului 2014 cuprinde programe destinate 
personalului din administraţia publică şi abordează tematici 
actuale, necesare funcţionării eficiente a administraţiei 
publice, în acord cu realităţile sociale.  

Cursurile sunt derulate în parteneriat cu organizaţii cu 
renume în domeniu şi se concretizează cu Certificate de 
absolvire, necesare în administraţia publică sau cu Certificate 
de absolvire recunoscute pentru diverse ocupaţii. 

Pentru primul trimestru al acestui an se regăsesc în 
oferta ANFP programe cu durata de 5 zile, care abordează 
subiecte precum: 

 Instrumente structurale în România în perioada 2014-2020. 
Strategie şi propuneri fonduri europene 2014-2020; 

 Regionalizarea - impact asupra fondurilor europene; 

 Managementul situaţiilor de urgenţă create de dezastre; 

 Strategii de dezvoltare durabilă, bugete şi management 
financiar; 

 Managementul financiar al fondurilor europene; 

 Noutăţi legislative privind achiziţiile publice; 

 Legislaţia muncii şi utilizarea REVISAL; 

 Introducerea în eGovernement - guvernarea electronică. 
Serviciile de formare oferite de ANFP sunt certificate 

ISO 9001/2008, prin Sistemul de Management al Calităţii.  
Detaliile referitoare la întreaga ofertă sunt disponibile 

pe website-ul www.anfp.gov.ro, secţiunea Formare şi 
Perfecţionare. 
 

 

Noi tematici  

 

 

 
 

S 
U  

M  
A 
R  

 
 

 

 

 

 

 

1. Programe 

 

 

 

2. Noutăți 

  

 

 

 

3. Statistici 

 

 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Str, Eforie nr. 5, sector 5, Bucureşti 
www.anfp.gov.ro; comunicare@anfp.gov.ro; Tel.: 0374 112 714; Fax: 021 312 44 04 

 
 
Buletin Informativ 

Nr.1,  
IANUARIE 
2014 

în oferta  
de 
perfecţionare 

http://www.anfp.gov.ro/
http://www.anfp.gov.ro/
mailto:comunicare@anfp.gov.ro


Pagina 2            INFO ANFP 

 
 
 
 

 
Cele 3 module ale 
programului se 
desfăşoară în 2 locaţii, 
respectiv, Poiana Braşov 
şi Predeal. Pănă în acest 
moment, au finalizat 
modulul 1, un număr de 
191 de persoane. 
 

 

*** 
 

La finalul celor 3 
module, cei 400 de 
participanţi vor primi un 
certificat de absolvire al 
programului de 
perfecţionare.  
 
 

 
*** 

Pentru derularea 
programului de 
perfecţionare, au fost 
selectaţi un număr de 16 
formatori.  
 
 
 

 

  
 

 
 
 
 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) are 

rolul de a implementa strategiile guvernului României în 
domeniul managementului funcţiei publice şi al 
funcţionarilor publici, precum şi în domeniul formării 
profesionale a personalului din administraţia publică.  

 
Având în vedere obligaţiile pe care ţara noastră şi le-a 

asumat în calitate de Stat Membru al Uniunii Europene, de a 
îndeplini condiţionalităţile ex-ante în domeniul ajutorului de 
stat, ANFP a demarat proiectul “Creşterea eficacităţii 
aplicării legislaţiei Uniunii Europene în ceea ce priveşte 
ajutoarele de stat, prin formarea aplicată a experţilor 
implicaţi în gestionarea fondurilor europene”cod SMIS 
48106.  

 
Prin implementarea acestui proiect, ANFP îşi propune 

formarea profesională continuă în domeniul ajutorului de 
stat a experţilor din administraţia publică, implicaţi în 
gestionarea fondurilor europene, contribuind astfel la 
îndeplinirea obiectivului global al POAT, de a creşte 
absorbţia instrumentelor structurale. 

 
În data de 13 ianuarie 2014, a început programul de 

perfecţionare în domeniul ajutorului de stat.   
 

 

 

 

ANFP,  în calitate de membru al reţelei de Pregătire 
Reciprocă Europeană (ERT), informează că Academia 
Federală de Administraţie Publică din Germania va 
organiza în perioada 22-26 septembrie 2014, la Berlin şi 
Mainz, seminarul în limba engleză "Germania şi Europa", 
dedicat înalţilor funcţionari publici din administraţiile 
europene.  

Obiectivele seminarului vizează familiarizarea 
participanţilor cu sistemul constituţional, administraţia 
publică şi elementele fundamentale ale politicii europene 
din Germania. 

În cadrul întâlnirilor de lucru se vor discuta teme care 
vizează structura de stat a Germaniei, atribuţii şi proceduri 
ale instituţiilor legislative şi executive, rolul unui 
Bundesland, imaginea serviciului public în mass-media. Vor 
fi organizate vizite de informare la diverse instituţii publice, 
la televiziunea publică şi vizită de studiu la un Bundesland. 

A început programul de formare  
în domeniul ajutorului de stat 

 

Seminarul ERT "Germania şi Europa",  
dedicat înalţilor funcţionari publici 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înscrierea prezentărilor 
se poate face prin 
intermediul link-ului: 
www.iias-
iisa.org/iasia/conference
2014  secţiunea 
“Registration - 
Submission", până la 
data de 28 februarie 
2014. 

 

 
 

   
 
 

 
 

 

Institutul Internațional de Științe Administrative 
(IIAS) în colaborare cu Universitatea Al Akhawayn, 
Ministerul de Interne și ENA Maroc, organizează în perioada 
13 – 17 iunie, în Ifrane, Maroc, ediţia 2014 a  Congresului 
Internaţional IIAS. 
 

Congresul va reuni academicieni, practicieni, 
doctoranzi și tineri cercetători în administrația publică și 
management, precum și colaboratori pe diverse discipline, 
care vor face schimb de experienţă pe tema: Regândirea 
responsabilităţii și responsabilizarea administrației 
publice în vremuri de globalizare, descentralizare și 
privatizare. 
 

Persoanele interesate pot înscrie propuneri de 
prezentări prin intermediul link-ului: www.iias-
iisa.org/congress2014 secţiunea “Registration - 
Submission".  
 

Termenul limită pentru înscrierea aplicaţiilor este 
17 februarie 2014. 

 
 

Asociația 
Internațională 
a Școlilor și 
Institutelor de 
Administrație 
(IASIA) în 
colaborare cu 
Universitatea 
Metropolitană 
Nelson Mandela 

(NMMU) organizează Conferința Anuală 2014 în perioada 
30 iunie – 04 iulie 2014, în Port Elizabeth, Africa de Sud. 
 

În cadrul conferinţei, la care vor participa 
academicieni, practicieni, doctoranzi și tineri cercetători în 
administrația publică și management, precum și 
colaboratori pe diverse discipline, se vor putea susţine 
prezentări despre cercetări actuale și studii în domeniul 
managementului public, pe tema: Buna Guvernare: poziția 
studenților, cercetătorilor și practicienilor. 

Pagina 3            INFO ANFP 

Congres Internaţional  
IIAS în Maroc 

 

Conferinţă Internaţională IASIA 
 

http://www.iias-iisa.org/iasia/conference2014
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În ultimele 4 săptămâni, 
site-ul ANFP s-a situat 

printre primele 10 site-uri 
accesate din  categoria 
instituţiilor publice, potrivit 

Trafic Ranking. 
 

Au contribuit la realizarea acestui număr: Adriana Cîrciumaru – director, Florina 
Dragoş – şef serviciu, Cătălina Burcea – consilier 
Tehnoredactare: Cătălina BURCEA  

 

 
În graficele de mai jos este prezentată evoluţia în luna IANUARIE 2014, a traficului pe site-ul 
ANFP conform monitorizării realizate prin intermediul motorului Trafic Ranking, site-ul fiind 
înscris în categoria Instituţii Publice. 
Au fost luate în considerare:  
 Locul în clasamentul general  

 Locul în categoria Instituţii 
publice  

 Număr de vizitatori unici pe 
săptămână  
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