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  Programul, derulat de ANFP anul acesta în perioada 
ianuarie – iunie 2015, a fost absolvit de un număr de 97 de 
cursanţi, care au parcurs 8 module de formare, acoperind o 
tematică multiplă, stabilită pe baza priorităţilor 
guvernamentale. Dintre subiectele abordate amintim: 
management financiar și bugetar, management strategic și 
politici publice, management de proiect și fonduri 

structurale, administrație publică modernă și eficientă.  
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97 de cursanţi au absolvit  
programul pentru înalţi funcţionari publici 

 

Vineri, 19.06.2015, Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici a organizat la Senatul României, Sala 
„Avram Iancu”, ceremonia de decernare a Certificatelor 
de absolvire a Programului de formare specializată pentru 
ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei 
înalţilor funcţionari publici, pentru anul 2014. 
 

http://www.anfp.gov.ro/
mailto:comunicare@anfp.gov.ro
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Pe lângă absolvenţi, la eveniment au participat Sirma 

Caraman, secretar de stat în Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice, Jozsef Birtalan, 
preşedintele ANFP şi Carmen Drăgan, secretarul general 
al Agenţiei. 

„Vă felicit pentru seriozitatea de care aţi dat 
dovadă în parcurgerea modulelor Programului, convins 
fiind că toate cunoştinţele acumulate, experienţa 
împărtăşită şi expertiza lectorilor au contribuit în egală 
măsură la modelarea dumnevoastră ca şi  persoane de 
bază în administraţia publică din România, capabile să 
răspundă provocărilor din sistem. Îmi exprim, totodată, 
speranţa că înalta calitate a actului de formare a  
demonstrat încă o dată profesionalismul instituţiei pe 
care o reprezint”, a fost mesajul preşedintelui ANFP 
adresat absolvenţilor. 

 
 
 
 
 
Menţionăm că obiectivul Programului a vizat 

dezvoltarea competenţelor şi aptitudinilor necesare 
exercitării funcţiilor publice din categoria înalţilor 
funcţionari publici, pentru gestionarea eficientă a 
activităţilor specifice acestor funcţii. 

 

 

continuare din pagina 1 
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Scopul proiectului este 
dezvoltarea de instrumente 
inovatoare specifice pentru 
îndeplinirea eficientă a rolului 
şi atribuţiilor pe care ANFP le 
exercită în domeniul funcţiei 
publice şi al funcţionarilor 
publici referitoare la 
utilizarea semnăturii 
electronice la nivelul 
administraţiei centrale şi 
locale precum şi arhivarea 
electronică a documentaţiei 
existente în arhiva ANFP.  
 
Astfel, aceste elemente vor 
contribui la dezvoltarea 
capacităţii de management a 
ANFP şi îmbunătăţirea 
comunicării /relaţionării cu 
instituţiile publice.  
 

 
*** 

 
Proiectul vizează 

instruirea a 3.860 de 
persoane la nivel naţional cu 
privire la modul de utilizare a 
semnăturii electronice în 
cadrul a 41 de seminarii 
regionale (inclusiv Municipiul 
Bucureşti), ce vor avea durata 
de 1 zi și se vor derula la 
nivelul municipiilor reședință 
de județ. La aceste sesiuni de 
instruire vor participa 2 
reprezentanți din cadrul celor 
1.930 de instituții publice și 
autorități publice, respectiv 
ordonatorul de 
credite/reprezentantul legal 
al instituției și un funcționar 
din cadrul compartimentului 
de resurse umane.  

 
*** 

 
Informații despre persoanele 
de contact din cadrul ANFP, 
precum și documentele care 
trebuie completate și 
transmise de către instituții 
sunt disponibile pe site-ul 
ANFP www.anfp.gov.ro, 
secțiunea Anunțuri. 

 

   

 
ANFP implementează în perioada septembrie 2012 – 

noiembrie 2015 proiectul  „e – ANFP – Întărirea capacităţii 
instituţionale a ANFP în vederea asigurării unui management 
performant al funcţiei publice şi funcţionarilor publici la nivelul 
administraţiei publice centrale şi al serviciilor publice din 
subordinea/coordonarea autorităţilor publice centrale şi locale 
prin implementarea de instrumente inovatoare”  cod SMIS 36675, 
având o valoare de 14.513.253,92 lei fără TVA. 

 
În vederea implementării semnăturii electronice la nivelul 

administrației publice centrale și locale din România, prin 
intermediul proiectului, vor fi achiziționate certificate digitale 
calificate care vor fi date în folosință gratuită, pe o perioadă de 1 
an de la data emiterii, unui număr de 1.930 de autorităţi şi 
instituţii publice. Certificatele digitale calificate asigură 
integritatea şi confidenţialitatea documentelor transmise 
electronic, permit autentificarea la diverse aplicaţii şi garantează 
identitatea persoanei în sensul Legii nr. 455/2001 privind 
semnătura electronică şi a Hotărârii Guvernului nr.1259/2001 
privind aprobarea Normelor tehnice şi metodologice de aplicare, 
cu modificările şi completările ulterioare și sunt emise de S.C. 
CertSIGN S.A., furnizor acreditat de servicii de certificare 
calificată. 

 
 
 
 
 
 
 
În relația cu ANFP, 

semnătura electronică extinsă va fi folosită cu prioritate și în mod 
obligatoriu, începând cu anul viitor, de către instituțiile și 
autoritățile publice prin utilizarea Portalului de management al 
funcțiilor publice și al funcționarilor publici. Astfel, se va putea 
cunoaşte în timp real situaţia, atât a funcţionarilor publici din 
administraţia publică din România, la nivel central şi local, cât și 
situaţia autorităţilor şi instituţiilor publice cu privire la 
managementul resurselor umane. Totodată, aceste instrumente 
informatice (de tipul semnăturii electronice, Portal de 
management) vor contribui la eficientizarea, transparentizarea și 
reducerea timpilor de transmitere a documentelor și vor preveni 
situaţiile de nerespectare a prevederilor în domeniul funcţiei 
publice şi a funcţionarilor publici. 

 
În cadrul proiectului, se va elabora un Manual de 

utilizare a semnăturii electronice care va fi tipărit în 4.100 de 
exemplare și distribuit instituțiilor și autorităților publice care fac 
parte din grupul țintă al proiectului. 

 
 

Semnătura electronică în relația interinstituțională 
cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 

 
 

http://www.anfp.gov.ro/
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Buna practică a DGASPC sector 
6 a fost înscrisă la Tema 5. 
Responsabilitatea socială şi 
va arăta participanţilor ce 
implică responsabilitatea 
socială, adică dacă furnizarea 
de produse esenţiale de care 
membrii comunităţii nu mai au 
nevoie către persoanele 
defavorizate ar trebui 
condiţionată de munca în 
folosul comunităţii şi modul în 
care putem contribui la 
creşterea coeziunii sociale şi 
la prevenirea excluziunii.  
 

*** 
 
 
Din exemplul de proiect de 
succes înscris de ANFP la 
Tema 4. Furnizarea unor 
servicii publice de calitate 
prin implicarea factorilor 
interesaţi şi a cetăţenilor, 
participanţii vor afla cum 
poate creşte nivelul de 
transparenţă a instituţiilor 
prin utilizarea social media şi 
cum se pot folosi aceste noi 
mijloace de comunicare 
pentru a atrage cetăţenii în 
procesul de elaborare în 
comun a politicilor publice 
pentru a creşte calitatea 
administraţiei.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Echipa de evaluatori ai bunelor practici pentru cea 

de-a 8-a Conferinţă a Calităţii a admis cele două cazuri 
transmise de ANFP: un exemplu de bună practică al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului (DGASPC) sector 6 – SocialXChange - mai mult 
decât un magazin caritabil şi un proiect de succes 
implementat de ANFP, în parteneriat cu asociaţia 
Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 
21 – Administraţia publică - mai aproape de cetăţeni prin 
social media.  

ANFP, în calitate de membru al EUPAN, a lansat 
invitaţia către instituţiile şi autorităţile publice din România 
de a transmite bune practici pentru a le comunica 
organizatorilor, singurele aplicaţii elaborate fiind cele două 
cazuri care au şi fost selectate pentru a fi prezentate în 
cadrul conferinţei ca bune practici în creşterea calităţii 
administraţiei publice demne de urmat şi de alte state 
europene.  

Evenimentul la care se vor prezenta bunele practici 
este organizat de Preşedinţia Luxemburgheză a Uniunii 
Europene prin Ministerul Funcţiei Publice şi Reformei 
Administrative, în colaborare cu Reţeaua Europeană a 
Administraţiei Publice (EUPAN) şi cu Institutul European de 
Administraţie Publică (EIPA) şi va avea loc în perioada 1-2 
octombrie 2015, la Esch-Belval, în Luxemburg.  

Mai multe detalii sunt afişate pe site-ul EUPAN: 
www.eupan.eu.  

 

În luna mai, cu prilejul celei de-a paisprezecea ediții a 
Săptămânii Naționale a Voluntariatului, la sediul Agenției 
Naționale a Funcționarilor Publici s-a desfăşurat o activitate 
de colectare de donații (obiecte de îmbrăcăminte, alimente, 
jucării). 

Demersul ANFP s-a derulat în contextul susţinerii 
proiectului Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului sector 6, magazinul caritabil 
SocialXChange.ro, proiect care şi-a propus să stimuleze 
acţiunile de voluntariat în sprijinul persoanelor defavorizate. 

Punctele acumulate de Agenţie în urma donaţiilor 
urmează să fie utilizate pentru susţinerea unor cazuri 
sociale. 

Astfel, ANFP este alături de persoanele aflate în 
nevoie şi susţine toate iniţiativele care au drept scop 
sprijinul comunităţii. 

 

Bune practici din România selectate  
pentru cea de-a 8-a Conferinţă Europeană a Calităţii 

 

ANFP susţine cazurile sociale  
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Programul se va desfăşura în 
perioada octombrie 2015 – 
septembrie 2016. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Grupurile țintă vizate sunt 
factori de decizie și 
specialiști din cadrul a 20 de 
instituții și autorități 
publice locale și din 5 ONG-
uri cu experiență în 
domeniul prevenirii și 
combaterii excluziunii 
sociale, reprezentanți ai 
grupurilor vulnerabile, cu 
prioritate din comunități cu 
populație de etnie romă, 
voluntari. 

 
*** 

 
Valoarea totală a proiectului 
este de 720,180.02 RON din 
care co-finanțarea Granturilor 
SEE este în valoare de 
550,937.70 RON, iar co-
finanțarea publică este de 
97,224.30 RON. 

 
 
 

*** 
 
 
 
 
Informatii suplimentare pot fi 
obținute de pe 
www.agenda21.org.ro şi 
www.anfp.gov.ro.  
 

 

   

 
În urma derulării procesului de selecţie de către 

National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) din 
Japonia, un reprezentant al României, din cadrul Consiliului 
Judeţean Braşov, a fost selectat să participe la Programul 
“Young Leaders’ Program“ (YLP), dedicat personalului din 
sectorul public. 

ANFP s-a implicat în promovarea Programului la 
nivelul administraţiei publice româneşti, în centralizarea şi 
transmiterea propunerilor de participare către Ambasada 
Japoniei la Bucureşti. 

 

 
Începând cu 30 aprilie 2015 a debutat proiectul 

,,Guvernare Incluzivă”,  finanțat cu sprijinul financiar al 
Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile 
SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare 
Socială.  Proiectul este inițiat de Asociația ,,Asistență și 
programe pentru dezvoltare durabilă – Agenda 21”, în 
parteneriat cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici și 
se desfășoară în perioada aprilie 2015 – aprilie 2016. 

 
Proiectul își propune un set de măsuri coerente 

menite să contribuie la reducerea riscului de excludere și 
marginalizare socială a grupurilor vulnerabile din județele 
Buzău, Călărași, Cluj, Dolj și Mureș.  

 
Principalele activități sunt următoarele:  
 

 elaborarea/ îmbunătățirea a 5 planuri de acțiune locală 
pentru incluziune socială prin consultarea și implicarea 
specialiștilor din instituții publice și a cetățenilor cu 
risc de excludere socială;   

 instruirea factorilor de decizie și specialiștilor din 
instituții publice și ONG-uri 

 constituirea unei rețele non – formale 

 organizarea unei campanii anti - discriminare.  
 
Un Toolkit care va conține planuri de acțiune, 

metodologia de implementare a acestora și exemple de bună 
practică de incluziune socială va fi elaborat, tipărit în 500 de 
exemplare, diseminat în cadrul conferinței finale și postat 
pe site-urile partenerilor și a instituțiilor implicate. 

 
 

 

România va participa în Japonia la 
“Young Leaders’ Program“ 

 

Proiectul GUVERNARE INCLUZIVĂ 

 

http://www.agenda21.org.ro/
http://www.anfp.gov.ro/
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Implicarea tinerilor în 
activitățile curente ale 
instituției a generat impresii 
pozitive de ambele părți, 
garantând reușita acestui 
demers, care se dorește a fi 
un exemplu bun de urmat. 
 
 
Au fost semnate acorduri de 
colaborare cu următoarele 
instituții: Direcția Generală 
de Asistență Socială a 
Municipiului București, 
Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului 
Sector 6, Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția 
Copilului Sector 5 și Agenția 
Națională de Ocupare a Forței 
de Muncă.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dintre problematicile dezbătute 
enumerăm: 

 

 cadrul instituțional de 
management al funcției 
publice/al resurselor umane 
din administrația publică 

 cadre de competență 

 procesul de planificare a 
necesarului de personal și 
recrutare 

 procesul de evaluare 

 procesul de management al 
performanței 

 reorganizarea instituțională 
în managementul funcției 
publice. 

 
 

   

 
Colaborarea dintre ANFP și Fundația Română pentru 

Persoane cu Handicap Vizual – „Prietenii Nevăzătorilor” 
(FRPHV), demarată în anul 2014, a vizat derularea de 
activități privind creșterea competențelor profesionale și 
adaptabilitatea tinerilor cu handicap vizual la condițiile și 
exigențele domeniilor profesionale pentru care aceștia se 
pregătesc în sistemul de învățământ. 
 

Astfel, până în prezent, s-a reușit plasarea unui număr 
de 12 persoane cu handicap vizual (5 studenți, 2 absolvenți 
de facultate, 5 absolvenți de școală postliceală) în cadrul 
unor instituții și autorități publice, în vederea desfășurării 
de activități de voluntariat, job shadow, internship și stagii 
de practică în domeniul masajului, psihoterapiei speciale, 
relațiilor publice și al resurselor umane.  

 
 

 
Proiectul Strategiei privind dezvoltarea funcției 

publice 2015-2020 se află în plin proces de elaborare în 
contextul intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 
909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea 
administrației publice 2014-2020 și constituirea Comitetului 
național pentru coordonarea implementării Strategiei 
pentru consolidarea administrației publice 2014-2020.  

Până în prezent au fost realizate analize relevante cu 
privire la acest domeniu, precum și consultări cu mediul 
academic, organizații sindicale, parteneri internaționali. 

În acest context, au avut loc la sediul Agenției 
ateliere de lucru care au reunit reprezentanți ANFP și 
experți în domeniul elaborării documentelor strategice și al 
managementului resurselor umane din  cadrul următoarelor 
instituții publice: Cancelaria Primului-Ministru, Secretariatul 
General al Guvernului, Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, Ministerul Afacerilor Interne, 
Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Fondurilor 
Europene, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 
Persoanelor Vârstnice. 

 
De asemenea, la atelierele de lucru au participat și 

specialiști din cadrul Direcției Generale a Administrației și 
Funcției Publice din Franța, evenimentul constituindu-se 
într-o oportunitate de schimb de expertiză, de bune practici. 

 
 

ANFP sprijină integrarea tinerilor cu dizabilități vizuale 
în administrația publică 

 

ANFP – consultări pentru dezvoltarea funcției publice 
 



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

Tehnoredactare: Cătălina BURCEA  

 

 
În graficele de mai jos este prezentată evoluţia în luna IUNIE 2015, 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 pe 
săptămână  
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