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Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi Ministerul 
Afacerilor Interne prin Direcţia Generală pentru Îndrumarea şi 
Controlul Instituţiei Prefectului, în calitate de partener, au 
finalizat cu succes proiectul „Consolidarea performanţei 
Prefecţilor şi Subprefecţilor din România în contextul 
integrării în Uniunea Europeană şi al descentralizării 
administrative şi financiare” cod SMIS 3258 derulat în 
perioada februarie 2012 – februarie 2014. Proiectul a fost 
cofinanţat din Fondul Social European – Programul Operaţional 
Dezvoltarea Capacităţii Administrative, având o valoare totală 
eligibilă de 4.727.565,50 lei, fără TVA.  

 
În data de 12 februarie 2014 a avut loc Conferinţa de 

închidere a proiectului la care au participat 130 de persoane, 
reprezentanţi ai grupului ţintă – prefecţi şi subprefecţi, invitaţi 
din rândul administraţiei publice, ai finanţatorului şi ai 
societăţii civile. 

 
Printre rezultatele notabile ale proiectului, menţionăm 

realizarea unei propuneri de politică publică privind statutul 
prefecţilor şi subprefecţilor, precum şi a unei strategii de 
formare care vizează perfecţionarea continuă a acestora.  
 

Finalizarea proiectului destinat 
prefecţilor şi subprefecţilor din România 
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Programul a inclus 6 
Module de formare, dintre 
care un modul a fost 
organizat în sistem online, 
disponibil pe platforma de 
e-learning a ANFP.  
 
Tematicile modulelor de 
formare au cuprins domenii 
relevante pentru 
exercitarea atribuţiilor 
prefecţilor, cum ar fi:  
 

 implementarea 
politicilor publice în 
teritoriu 
 

 asigurarea legalităţii în 
teritoriu 

 

 conducerea şi 
coordonarea serviciilor 
publice deconcentrate  

 

 managementul 
situaţiilor de criză 
relaţia cu cetăţenii şi 
promovarea dialogului 
social 

 

 managementul public 
modern  

 
Programul de formare 
specializată a fost parcurs 
şi absolvit cu succes de 
către toţi cei 86 de 
prefecţi şi subprefecţi 
aflaţi în funcţie la data 

finalizării acestuia. 

  

Astfel, pornind de la ceea ce spunea Abraham Lincoln 
"Dă-mi şase ore ca să tai un copac şi voi petrece primele 
patru la ascuţirea toporului.", atragem atenţia asupra 
faptului că, pe parcursul implementării proiectului, cu fost 
realizate 7 documente strategice, 4 evenimente cu impact 
naţional de dezbatere, promovare şi diseminare a 
rezultatelor proiectului, 2 vizite de studiu în Franţa şi un 
program de formare, toate aceste au fost destinate şi 
concepute pentru corpul prefecţilor şi subprefecţilor din 
România. 

Programul pilot de formare specializată în 
contextul exercitării funcţiei publice destinat prefecţilor 
şi subprefecţilor  a atins domenii de interes major pentru 
îndeplinirea atribuţiilor dar şi pentru dobândirea noilor 
competenţe de nivel european.  

 
“Acum când proiectul s-a încheiat trăiesc un 

sentiment ciudat care îmi confirmă că lipseşte ceva din 
programul meu de activitate lunar. Am făcut timp de 6 luni, 
după părerea mea, un lucru util pentru experienţa mea 
profesională, dar şi pentru îmbunătăţirea  comunicării între 
noi, prefecţii şi subprefecţii din România. Am întâlnit 
profesionalism în prezentarea modulelor, comunicare în 
coordonarea proiectului, experienţă în organizarea 
cursurilor şi multă muncă în elaborarea analizelor, studiilor 
şi propunerilor de politică publică.  

Schimbul de experienţă cu colegii francezi a 
reprezentat maximul pe care putea să-l aducă ca aport la 
pregătirea noastră dându-ne sentimentul că la un moment 
dat vom putea să ne măsurăm performanţa dintre sistemele 
noastre administrative.  

Sper ca acest program să fie doar începutul unui 
proiect de pregătire continuă a prefecţilor şi subprefecţilor 
din România”, a menţionat domnul Simion Lucian Eduard, 
Prefectul judeţului Tulcea, Preşedintele Asociaţiei 
prefecţilor şi subprefecţilor din România. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pentru a afla mai 
multe detalii despre 
activitatea ANFP şi 
despre evenimentele 
sale, vă invităm să ne 
apreciaţi pagina de 
Facebook, la adresa: 
https://www.facebook.
com/A.N.F.P.Romania 

 

 
 

   
 
 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a 
promovat oferta de stagii internaţionale specializate 
(CISAP) în administraţie publică derulate de către Şcoala 
Naţională de Administraţie din Franţa. 

Cursurile de formare CISAP reprezintă stagii 
organizate la Paris, cu durata cuprinsă între o săptămână şi 
o lună. Acestea se adresează înalţilor funcţionari publici, 
profesioniştilor în administraţie publică, reprezentanţilor 
organizaţiilor internaţionale şi ai organizaţiilor non-
guvernamentale.  

Cu ocazia acestei pregătiri tematice, cursanţii vor 
participa la un real schimb de experienţă, beneficiind în 
acelaşi timp şi de o perspectivă comparată a viziunii 
franceze, europene şi internaţionale asupra subiectelor 
legate de administraţia publică şi buna guvernare. 

 

Postul intitulat „ANFP 
încheie un alt capitol 
astăzi”, în care se vorbea 
despre conferinţa de 
închidere a proiectului 
„Consolidarea performanţei 
prefecţilor şi subprefecţilor 
din România în contextul 
integrării în Uniunea 
Europeană şi al 
descentralizării 
administrative şi financiare” 
cod SMIS 32582, a ajuns la 

546 de utilizatori.  
 
 
Aceasta demonstrează aprecierea publicului-ţintă 

online pentru eforturile 
ANFP în atragerea de 
fonduri europene pentru 
dezvoltarea unei 
administraţii publice 
competente şi 
profesionalizării 
funcţionarilor publici, o 
prioritate a ANFP şi în 
2014. 
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Stagii specializate organizate  
de Şcoala Naţională de Administraţie din Franţa 

Noutăţi de pe contul ANFP de Facebook 
 

https://www.facebook.com/A.N.F.P.Romania
https://www.facebook.com/A.N.F.P.Romania


În ultimele 2 luni, 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, Alina Sandu – expert, Carmen Hârtopeanu – expert, Cristina 
Constantinescu – consilier, Cătălina Burcea – consilier 
Tehnoredactare: Cătălina BURCEA  

 

 
În graficele de mai jos este prezentată evoluţia în luna FEBRUARIE 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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