
 1 

În perioada 24-29 martie 2014, reprezentanţi ai  Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici, alături de reprezentanţi ai  
unor instituţii şi autorităţi publice româneşti au participat la o 
vizită de studiu în Oslo, Norvegia.  

Vizita a reprezentat o activitate a proiectului 
Îmbunătăţirea dialogului social pentru funcţionarii publici, 
proiect finanţat printr-un grant acordat de Guvernul Norvegiei 
prin intermediul Granturilor Norvegiene 2009-2014, în cadrul 
Programului Muncă Decentă şi Dialog Tripartit şi implementat 
de ANFP în parteneriat cu Asociaţia Autorităţilor Locale şi 
Regionale din Norvegia (KS) şi Asociaţia Municipiilor din 
România (AMR).  

Delegaţia a fost alcătuită din 30 de persoane, 
preşedinţi/membri ai comisiilor paritare din cadrul 
instituţiilor/ autorităţilor publice partenere şi ANFP, membri ai 
echipei de proiect şi alte persoane relevante pentru buna 
implementare a activităţilor din proiect.   

Obiectivele vizitei de studiu au fost: cunoaşterea rolului 
şi a modului în care se realizează dialogul social în Norvegia, 
facilitarea schimbului de bune practici, de cunoştinţe şi de 
experienţe între specialiştii norvegieni şi români, precum şi 
documentarea în vederea pregătirii unui studiu comparativ 
privind mecanismul dialogului social pentru funcţionarii publici 
în Norvegia şi România.  
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Într-o altă etapă a 
proiectului, participanţii la 
vizita de studiu vor fi 
implicaţi în derularea unor 
schimburi de bune practici, 
în cadrul cărora va putea 
avea loc un transfer de 
cunoşţinţe, dar în acelaşi 
timp se va putea realiza şi 
o analiză reală privind 
aplicabilitatea realităţilor 
norvegiene în sistemul 
public românesc. 
 

*** 
Schimburile de bune 
practici se vor organiza în 
perioada mai – iunie 2014, 
în judeţele partenere, 
respectiv Braşov, Iaşi, 
Galaţi, Timiş şi în 
municipiul Bucureşti.  
 
 
 

 
 
Întregul conţinut al 
Ordinului poate fi 
consultat accesând 
website-ul 
www.anfp.gov.ro, la 
secţiunea Legislaţie, 
Legislaţie specifică. 

 
 
 
 

 

  
Astfel, pe parcursul celor 5 zile, participanţii au avut 

ocazia să se familiarizeze cu sistemul administraţiei publice 
din Norvegia, dar mai ales cu practicile şi mecanismele 
dialogului social, întâlnind deopotrivă, teoreticieni şi 
practicieni ai domeniului. Dezbaterile au avut un caracter 
interactiv, partea norvegiană fiind de asemenea interesată 
de contactul cu administraţia publică românească.  

Totodată, vizita de studiu s-a constituit  într-o bună 
ocazie pentru participanţi, de a stabili noi contacte, în 
vederea iniţierii unor colaborări fructuoase.  

 
A fost modificat Ordinului Preşedintelui ANFP nr. 

547/14.04.2010 privind testarea profesională a 
funcţionarilor publici din Corpul de rezervă al 
funcţionarilor publici. 

Astfel, prin Ordinul nr. 715/26.02.2014 a fost 
modificat Regulamentul – cadru pentru organizarea şi 
desfăşurarea testării profesionale organizate la nivelul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. În cuprinsul 
regulamentului se regăsesc informaţii referitoare la: etapele 
testării profesionale, procedura de desfăşurare a probei 
scrise, atribuţiile membrilor şi a persoanelor care asigură 
secretariatul comisiei de testare etc. 

 
Realizarea misiunii şi performanţei administraţiei publice 
depinde, în mare măsură, de  profesionalismul, competenţa 
și integritatea angajaților din sistemul public, astfel, rolul 
Agenției Naționale a Funcționarilor Publici de a gestiona 
managementul resurselor umane este unul cheie în 
asigurarea bunei guvernări. 
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Instrumente moderne de dezvoltare a carierei în funcția publică 
dezvoltate de ANFP printr-un proiect finanțat din fonduri externe 

nerambursabile 
 

http://www.anfp.gov.ro/


 

O provocare încă din etapa 
de scriere a proiectului a 
fost activitatea privind 
Sistemul analitic pilot de 
dezvoltare a carierei în 
funcţia publică ce cuprinde 
3 componente. A fost 
creată platformă online 
care susține realizarea 
sistemului pilot. În 
prezent, ne aflăm în faza 
de implementare a 
instrumentelor informatice 
dezvoltate şi a 
procedurilor novatoare 
referitoare la analiza 
nevoilor de formare, 
utilizarea indicatorilor de 
performanţă în contextul 
diagnozei organizaţionale 
și evaluarea 
performanțelor 
profesionale ale 
managerilor publici. 
 
 
 
 

*** 

 
Promovăm astfel noutatea 
sistemului pilot pentru 
administraţia românească 
și utilitatea acestor 
instrumente bazate pe 
indici de performanţă 
obiectivi, în scopul 
dezvoltării carierei în 
funcția publică și a unei 
funcții publice de carieră. 

 
 
 
 

*** 
Totodată ne adresăm 
funcționarilor publici 
care nu au participat 
încă la implementarea 
Componentei B - 
instrumente moderne în 
gestiunea resurselor 
umane, să ne sprijine în 
acest sens și să acceseze 
pagina noastră web 
www.anfp.gov.ro pentru 
mai multe detalii. 
 

 

 

Prin derularea proiectului ˝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, și-au 
îmbunătățit competențele 2.099 de funcționari publici care 
asigură implementarea managementului resurselor umane în 
cadrul instituțiilor de unde provin, respectiv, 1.049 de entități 
publice. 

 Componenta A - Instrumente electronice privind 
analiza nevoilor de formare este pilotată pe un grup țintă de 
1500 participanţi, absolvenţi ai modulului „Managementul 
funcţiei publice” derulat în cadrul proiectului, prin utilizarea 
unui chestionar online de analiză a nevoilor de formare. Astfel, 
cele 1500 de persoane se înregistrează pe bază de user și 
parolă pe platforma și completează chestionarul de analiză a 
nevoilor reale de formare profesională, la nivel individual şi 
instituţional. Prin această modalitate, eficientă din punct de 
vedere al consumului redus de timp și resurse, se obțin 
informaţii detaliate privind contextul instituţional și personal, 
cu privire la caracteristicile tipologice și metodologice ale 
nevoilor de formare profesională pentru dezvoltarea carierei în 
funcţii publice. 
 

 Componenta B - Indicatori  performanţă - 
compatibilitate „funcţionar–post”, instrumente moderne în 
gestiunea resurselor umane este destinată unui număr de 
2000  de funcţionari publici de conducere şi execuţie, selectaţi 
din aproximativ 400 entităţi publice. În cadrul acestei activități 
sunt utilizate instrumente de evaluare de tipul: ProfileXT – 
(evaluarea trăsăturilor comportamentale, a celor cognitive și a 
intereselor ocupaţionale); CheckPoint 360° - (CKP360°) 
instrument complex de evaluare şi dezvoltare de competenţe şi 
abilităţi manageriale pentru diverse categorii de funcţii publice 
de conducere. Se evaluează 8 competenţe manageriale 
(Comunicare, Leadership, Productivitate, Gestionare sarcini, 
Adaptabilitate, Construire relaţii, Dezvoltarea celorlalţi, 
Dezvoltare personală),  structurate în 18 abilităţi manageriale 
şi 70 comportamente specifice. Tot prin intermediul platformei 
online se înregistrează răspunsurile individuale la testele de 
autoevaluare. 
 

 Componenta C - Evaluarea  performanţelor – 
instrumente de evaluare a performanţelor, competenţelor 
și aptitudinilor profesionale este aplicată unui număr de 323 
de manageri publici. Platforma online permite managerilor 
publici încărcarea documentelor care vor fi analizate de 
evaluatorii externi selectați de către Agenție (Raport de 
autoevaluare a activității derulate de managerul public în anul 
2013, raport de evaluare a performanţelor profesionale pentru 
anul 2013, fişa postului și alte documente interes). 
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În cadrul discuţiilor a fost 
prezentată activitatea 
celor două instituţii în 
domeniul formării şi 
perfecţionării 
funcţionarilor publici şi    
s-au identificat domenii şi 
modalităţi concrete de 
cooperare bilaterală. 
 

 

 

 
Prezenţa Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor 
Publici la acest eveniment, 
a întărit colaborarea pe 
care o are cu S.N.S.P.A, 
colaborare menită să 
contribuie la perfecţionare 
continuă a sistemului 
administraţiei publice în 
toată complexitatea sa. 

 

 
În perioada 18 – 19.03.2014, reprezentanţi ai ANFP au 

participat la conferinţa de deschidere a proiectului “Informare şi 
consultare – baza pentru participarea responsabilă şi activă a 
angajaţilor din sectorul public”. Proiectul, în cadrul căruia ANFP 
are calitatea de partener, este derulat de către Federaţia 
Naţională a Sindicatelor din Administraţie – România în 
parteneriat cu organizaţii sindicale din Lituania, Malta, Serbia, 
Bulgaria, Muntenegru, Spania, Polonia. Finanţat de către Comisia 
Europeană, proiectul se derulează în perioada martie – octombrie 
2014 şi vizează informarea partenerilor participanţi la fiecare 
activitate cu privire la stadiul şi modalităţile de implementare a 
unor Directive europene. Implicarea în acest proiect reconfirmă 
preocuparea ANFP pentru stimularea şi îmbunătăţirea dialogului 
social în cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice româneşti. 
Pe parcursul evenimentului, ce a avut loc la Bucureşti, 
reprezentanţii ANFP au susţinut o prezentare cu privire la 
implementarea Directivei 2002/14/CE în sfera serviciilor publice 
din România, prezentare ce a suscitat interesul celor prezenţi. 

 
Joi, 20 martie 2014, la sediul ANFP, a avut loc întâlnirea 

bilaterală dintre reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici şi directorul Şcolii Naţionale de 
Administraţie Publică din Polonia (KSAP), domnul Jan PASTWA. 
Scopul întâlnirii a vizat identificarea de obiective comune în 
vederea unei cooperări viitoare în domeniul formării personalului 
din administraţia publică. La întâlnire a participat şi 
vicepreşedintele ANFP, domnul Mircea JORJ. 
  Având în vedere punctele comune ale activităţii, 
dar şi importanţa unui schimb de experienţă, ANFP a propus 
încheierea unui acord de cooperare bilaterală între cele două 
instituţii, propunerea fiind primită cu deschidere de către partea 
poloneză. Colaborarea urmează să fie dezvoltată în perioada 
următoare. 

 

 
Joi 20.03.2014, reprezentanţi ai A.N.F.P. au participat la 

conferinţa internaţională organizată de Şcoala Naţională de Studii 
Politice şi Administrative şi Comitetul de Organizare din 
Facultatea de Administraţie Publică (S.N.S.P.A.): “25 years later: 
Building an efficient public administration - Best practices and 
challenges”.  

Pe parcursul evenimentului, s-au susţinut prezentări cu 
privire la reglementările privind liberul acces la informațiile de 
interes public, transparența proceselor de luare a deciziilor și de 
recrutare meritocratică a funcționarilor publici, care au generat 
schimbări substanțiale în înțelegerea și furnizarea serviciilor 
publice de calitate. 
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ANFP: Colaborare româno-polonă în domeniul formării profesionale 
 
 

 

ANFP: Participare la Conferinţă Internaţională 
 
 
 

 



În ultimele 3 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, , 
Cătălina Burcea – consilier 
Tehnoredactare: Cătălina BURCEA  

 

 
În graficele de mai jos este prezentată evoluţia în luna MARTIE 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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