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ANFP şi-a schimbat sediul 
 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
funcţionează începând cu data de 1 septembrie 2014 în 
str. Mircea Vodă, nr. 44, tronsonul III, sectorul 3, 
Bucureşti. 

Echipa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 
îşi desfăşoară activitatea în condiţii decente de muncă, 
într-un sediu modern, sigur şi adecvat complexităţii 
atribuţiilor sale. 

Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă aşteptăm în 
noul sediu! 
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La aceste cursuri participă 
un număr de 500 de 
persoane cu atribuţii în 
gestionarea instrumentelor 
structurale din cadrul 
instituţiilor şi autorităţilor 
administraţiei publice 
locale care sunt 
beneficiare ale Fondurilor 
Structurale şi de Coeziune 
2007-2013 şi potenţiale 
beneficiare ale Fondurilor 
Europene Structurale şi de 
Investiţii 2014-2020, 
domeniile de instruire fiind 
managementul 
instrumentelor structurale 
şi achiziţii publice.  

 
 
 
 
Menţionăm că pentru 
participarea la lucrările 
seminarului nu se percepe 
taxă, data limită de 
înscriere fiind 1 octombrie 
2014. Pentru detalii 
referitoare la 
oportunităţile de cazare, 
costuri, precum şi pentru 
completarea formularului 
de participare, vă rugăm 
să accesaţi website-ul 
www.uhr.se.  
  

 

     

 
În perioada  01.09 – 03.10. 2014 se derulează  

Modulul 1 – Expert accesare fonduri structurale şi de 
coeziune 2014-2020, care se desfăşoară în cadrul 
proiectului “Instruire aplicată pentru continuarea 
întăririi capacităţii instituţionale a administraţiei 
publice din România pentru o gestionare eficientă a 
fondurilor structurale” SMIS 48159, proiect cofinanţat din 
Fondul European de Dezvoltare Regională, Programul 
Operaţional Asistenţă Tehnică, cu o valoare totală eligibilă 
de 17.224.741,92 lei .  

 
Participarea este gratuită, costurile aferente fiind 

susţinute din bugetul proiectului.  
 
Obiectivul proiectului constă în formarea profesională 

a personalului din administraţia publică cu atribuţii în 
gestionarea proiectelor europene şi în procesul de derulare 
a procedurilor de achiziţii publice în vederea asigurării unui 
management eficient al proiectelor finanţate din fonduri 
structurale. 

 
 
 

 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în 

calitate de membru al Reţelei  Europene de Pregătire 
Reciprocă (ERT – European Reciprocal Training), 
informează că Departamentul pentru Cooperare 
Internaţională din cadrul Consiliului Suedez pentru Studii 
Superioare va organiza în perioada 3-5 noiembrie 2014, la 
Stockholm, un seminar de studiu despre Suedia. 

 
 
Obiectivele seminarului constau în familiarizarea 

participanţilor cu sistemul de guvernare suedez. În cadrul 
dezbaterilor se vor discuta teme care vizează structura 
administraţiei centrale, condiţiile de angajare şi rolul 
funcţionarilor publici, relaţia dintre cetăţeni şi stat, relaţia 
Suedia - Uniunea Europeană.  

 
 
Totodată, participanţii vor avea întâlniri de lucru cu 

membri ai Parlamentului Suedez şi cu reprezentanţi ai 
Oficiului Primului Ministru. 

 
 

Cursuri gratuite expert accesare fonduri structurale şi de coeziune 
 

ANFP: seminar în cadrul European Reciprocal Training 
 

www.uhr.se
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Informaţii suplimentare 
referitoare la condiţiile de 
participare, costuri, 
selecţia candidaturilor 
puteţi afla consultând 
documentele disponibile la 
adresa 
http://www.anfp.gov.ro/Pa
ginaContinut.aspx?Id=265 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Condiţiile pe care candidaţii 
trebuie să le indeplinească 
pentru a putea aplica la 
acest program sunt 
următoarele: 
 vârsta de până în 40 de 

ani la data de 1 
octombrie 2015 

 experinţă de minimum 3 
ani în administraţia 
publică (preferabil 5 ani) 

 studii superioare 
absolvite cu diplomă de 
licenţă şi performanţe 
academice deosebite 

 certificat care să ateste 
cunoaşterea limbii 
engleze: TOEFL sau 
IELTS. 
 
 
 

*** 
 

Detalii privind programul 
YLP sunt disponibile 
accesând şi website-ul: 
www.grips.ac.jp. 

 
 
 

 

     

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
informează că Şcoala Naţională de Administraţie (ENA) 
primeşte candidaturi pentru participarea în anul 2015, la 
Ciclul de Înalte Studii Europene (CHEE ). 

Cursul de formare CHEE se va desfăşura în perioada 
ianuarie-noiembrie 2015, va fi structurat pe 10 module cu 
durata de 3 până la 5 zile şi va avea loc la Paris, Bruxelles şi 
Strasbourg, precum şi în alte capitale europene. La curs se 
pot înscrie aproximativ 40 de profesionişti de înalt nivel  din 
cadrul administraţiei publice sau reprezentanţi ai 
organizaţiilor non guvernamentale, ai mass-media, care 
doresc să se perfecţioneze pe tematici europene.   

Formularul de înscriere trebuie să fie trimis la ENA 
până la data de 15 octombrie 2014. 

 

Persoanele interesate pot obţine burse de studiu în 
Japonia prin intermediul Young Leaders’ Program (YLP), 
derulat de către Institutul Naţional de Studii Politice 
(GRIPS) din Tokyo, dosarele putând fi depuse la sediul ANFP 
până la data de 01 octombrie 2014. 

Programul, finanţat de Guvernul Japoniei şi promovat 
în România de Ambasada Japoniei şi ANFP, se adresează 
tinerilor funcţionari, dar şi oficialilor guvernamentali cu 
experienţă în administraţia publică şi se va desfăşura în 
perioada octombrie 2015 – septembrie 2016. Cursurile de 
formare vor fi predate în limba engleză, programul 
finalizându-se cu diplomă de Master în Administraţia 
Publică/ Politici Publice. Scopul acestui program este acela 
de a pregăti viitori lideri la nivel naţional în sistemul 
administraţiei publice. 

 
Pentru anul de studiu 2015 – 2016 se oferă 2 tipuri de 

burse: Administraţia la nivel naţional (central) - School of 
Government şi Administraţia la nivel teritorial (local) – 
School of Local Governance. Înscrierea la program se face 
pe baza unui dosar, documentele şi formularele necesare 
înscrierii putând fi ridicate de la sediul ANFP sau descărcate 
de pe site-ul ANFP, www.anfp.gov.ro.  

 

ANFP promovează cursurile ENA 
 

ANFP promovează burse de studiu în Japonia 
 

http://www.anfp.gov.ro/PaginaContinut.aspx?Id=265
http://www.anfp.gov.ro/PaginaContinut.aspx?Id=265
http://www.grips.ac.jp/
http://www.anfp.gov.ro/


Au contribuit la realizarea acestui număr: Adriana Cîrciumaru – director, Alina 
Sandu – expert, Cătălina Burcea – consilier 

Tehnoredactare: Cătălina BURCEA  

 

 
În graficele de mai jos este prezentată evoluţia în luna AUGUST 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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