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Proiectul GUVERNARE INCLUZIVĂ  
- lansare la nivel local - 

 

Cluj-Napoca - 7 august 2015  
Lansarea la nivelul judeţului Cluj a proiectului ”Guvernare 

Incluzivă”, a avut loc la sediul Instituţiei Prefectului, una dintre 
instituţiile de la nivel local partenere în proiect. 
 La eveniment au participat prefectul judeţului Cluj, Gheorghe 
Ioan Vuşcan, coordonatorul proiectului din partea ANFP, Florina 
Dragoş, reprezentanţi ai instituțiilor şi ai autorităților publice 
partenere din județul Cluj, ai ONG-urilor și ai comunităților locale. În 
cadrul discuţiilor a fost prezentată strategia de implementare a 
proiectului la nivel local, a fost agreat cu partenerii calendarul de 
implementare a activităților și au fost stabilite responsabilitățile 
acestora. De asemenea, discuțiile purtate au scos în evidență  
importanța parteneriatelor în societatea actuală și rolul deosebit de 
important pe care colaborarea dintre mediul public şi cel privat îl 
are în demersurile care vizează  creșterea gradului de incluziune 
socială și economică a grupurilor dezavantajate. 
 

continuare în pagina 2 

Proiectul este implementat cu sprijinul financiar al Programului RO10 
- CORAI, program finanţat prin Granturile SEE 2009-2014 şi 
administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, sub coordonarea 
Asociaţiei „Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă - Agenda 
21”, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în parteneriat cu 
organizații neguvernamentale și instituții/ autorităţi publice locale. 
 

http://www.anfp.gov.ro/
mailto:comunicare@anfp.gov.ro
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Scopul proiectului este 
acela de a propune un set 
de măsuri coerente, menite 
să contribuie la reducerea 
riscului de excludere și de 
marginalizare socială a 
grupurilor vulnerabile din 
județele Buzău, Călărași, 
Cluj, Dolj și Mureș, prin 
colaborarea dintre 
autoritățile publice și 
societatea civilă. 
 
 
 
 
 

Strategia privind 
dezvoltarea funcției 
publice (SDFP) 2015-
2020 face parte din 
categoria strategiilor 
tematice asumate de 
administrația publică 
românească ca parte a 
efortului pe termen 
mediu de îmbunătățire a 
guvernării, cu impact la 
nivelul întregii societăți, 
şi este prevăzută în 
Planul de acţiuni pentru 
îndeplinirea 
condiţionalităţii ex-ante 
privind existenţa unui 
cadru strategic de 
politică pentru 
consolidarea eficienţei 
administrative a statelor 
membre, inclusiv 
reforma administraţiei 
publice. 
 

 

     

 
Craiova – 12 august 2015 

Lansarea proiectului la nivelul 
județului Dolj s-a bucurat de prezența 
reprezentanților instituțiilor/ 
autorităților publice implicate în proiect, 
respectiv Instituția Prefectului județul 
Dolj Consiliul Județean Dolj, Agenția 
Județeană pentru Ocuparea Forței de 
Muncă Dolj, Primăria Municipiului 
Craiova, cât și ai Comisiei Județene de 
Incluziune Socială, alcătuită din 
reprezentanți ai serviciilor publice 

deconcentrate, ai autorităților publice locale și ai societății 
civile.  

Prezent la eveniment, Nicolae Sorin Răducan, prefectul 
județului Dolj, a declarat că “Promovarea incluziunii sociale 
reclamă un efort pe termen lung, în care se înscrie și acest 
proiect.  

Alături de măsuri de combatere a riscurilor de excluziune 
socială, promovarea incluziunii sociale presupune direcții de 
intervenție de tip preventiv, în care suportul social,  indiferent de 
forma sa, să fie privit ca o investiție socială”. 

 
Proiectul Strategiei privind dezvoltarea funcţiei 

publice 2015-2020 se află în procedura de transparență 
decizională, putând fi consultat pe site-ul www.anfp.gov.ro, la 
secțiunea Transparență decizională/Strategii. 
 
Impact anticipat:  

 Cadru normativ mai clar cu privire la managementul resurselor 
umane la nivel strategic şi la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice 
 Evidenţă asigurată pentru toate funcţiile/posturile şi personalul din 
administraţia publică din România 
 Gestiune mai eficientă a corpului de rezervă al funcționarilor publici 
 Eficientizarea proceselor de management al resurselor umane în 
administraţia publică 
 Îmbunătăţirea managementului strategic a resurselor umane în 
administrația publică  
 Cadre de competențe formulate și implementate în fișele de post, 
procesele de recrutare, promovare, evaluarea performanțelor 
profesionale și în procesul de formare 
 Cadru normativ și instituțional pentru formarea funcționarilor publici 
îmbunătățit 
 Diminuarea incidentelor de nerespectare a Codului de conduită a 
funcţionarilor publici 
 Imagine semnificativ îmbunătăţită a corpului funcţionarilor publici 
 Condiţii mai bune de muncă în administraţia publică 
 Politici motivaționale transparente și coerente în administrația 
publică 

 Soluţii inovatoare în activitatea administraţiei publice cu privire la 
managementul resurselor umane. 

continuare din pagina 1 

 

ANFP: Strategia privind dezvoltarea funcţiei publice 
în transparență decizională  

 

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


Pagina 3            INFO ANFP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Pentru mai mult detalii 

despre această dezbatere şi 

despre proiect, accesaţi site-

ul 

www.freedomhouse.ro/achi

zitii sau  

site-ul www.anfp.gov.ro,  

la secţiunea Proiecte în 

implementare. 

   

 
În perioada 24-25 august 

2015, a avut loc dezbaterea 
publică „LEGI NOI pentru o piaţă 
de 15 miliarde euro. ACHIZIŢIILE 
PUBLICE în România - 
implementarea noului pachet 
legislativ european”, în cadrul 
căreia au fost discutate 
proiectele de lege avansate de 
Guvern privind achiziţiile publice 
şi soluţionarea litigiilor. 
Evenimentul a fost organizat de 
Freedom House România şi Expert 
Forum (EFOR), cu spirijinul British 
Embassy Bucharest.  

 
 
Dezbaterea se înscrie într-un proiect mai amplu finanţat 

de Comisia Europeană – Legislaţie, Economie, Competiţie şi 
Administraţie – Dezvoltarea unei abordări multidisciplinare în 
combaterea fraudei în achiziţiile publice, implementat şi de 
ANFP în calitate de partener.  
  

La dezbatere au participat reprezentanţi ai Guvernului 
României, ministerelor de Finanţe, Fonduri Europene, 
Transporturi, ai CNSC, ANRMAP, UCVAP (care au făcut parte din 
grupul de lucru interministerial care a redactat proiectele), ai 
Consiliului Concurenței, ai  Agenţiei Nationale a Funcţionarilor 
Publici, ai Agenției Naționale de Integritate, ai Reprezentanței 
Comisiei Europene în România, ai mediului de afaceri, experţi în 
achiziţii şi în politici publice, magistraţi şi jurnalişti. 
  

În cadrul discuţiilor, participanţii la seminar au lansat 
următoarele propuneri: crearea unui cadru în care să poată fi 
oferită asistenţă tehnică pentru funcţionarii care vor aplica de la 

1 ianuarie acest nou criteriu, 
realizarea de ghiduri şi 
traininguri pe legislaţie la nivel 
naţional, înlesnirea accesului la 
finanţare pentru dezvoltarea de 
astfel de instrumente prin 
intermediul Strategiei achiziţiei 
publice şi standardizarea 
documentaţiei de atribuire pe 
anumite sectoare, mai ales cele 
care au constant probleme.  
 
  

Concluziile dezbaterii au 
fost reunite într-un document 
care a fost transmis Ministerului 
de Finanţe pentru analiză. 

Dezbaterea noii legi cu privire la achiziţiile publice 
într-un proiect ANFP 

 

http://www.freedomhouse.ro/achizitii
http://www.freedomhouse.ro/achizitii
http://www.anfp.gov.ro/
https://www.facebook.com/A.N.F.P.Romania
https://www.facebook.com/A.N.F.P.Romania
https://www.facebook.com/reprezentanta.comisiei.europene.in.romania
https://www.facebook.com/reprezentanta.comisiei.europene.in.romania
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Pentru informații 
suplimentare, persoană de 
contact este doamna 
Caroline Socié – Serviciul 
de cooperare al 
Ambasadei, e-mail 
caroline.socie@diplomatie.
gouv.fr, tel. 021 374 125 
364 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 2016  

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

 studii superioare 
absolvite cu diplomă de 
licență și performanțe 
academice deosebite  

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

 
Înscrierea la program se face 
pe baza unui dosar, 
documentele și formularele 
necesare înscrierii putând fi 
ridicate de la sediul ANFP 
sau descărcate de pe site-ul 
ANFP www.anfp.gov.ro.  
Dosarele pot fi depuse la 
sediul ANFP până la data de 
12 octombrie 2015.  

 
 

 

   

 
 Pe baza parteneriatului încheiat între ANFP și Școala 
Națională de Administrație (ENA), instituția franceză a lansat 
apelul de candidaturi pentru Ciclul de Înalte Studii Europene 
(CHEE).  

Acest program de formare pe teme europene se adresează 
profesioniștilor francofoni, cu funcții de răspundere, atât din 
sistemul public, cât și din cel privat. 

CHEE 2016 se va desfășura în perioada ianuarie-noiembrie 
și va avea 10 module de formare, care vor cuprinde atât seminarii 
organizate la Paris, Bruxelles și Strasbourg, cât și misiuni de 
studiu în diferite capitale europene. 

Ambasada Franței susține acest demers prin oferirea unei 
burse de studiu unui candidat român care va fi admis la cursul 
ENA. 

 

Data limită de depunere a candidaturilor este 15 
octombrie 2015, descrierea programului și informații despre 
dosarul de candidatură fiind disponibile pe website-ul 

http://www.ena.fr/index.php?/fr/formation/formation-
continue/CHEE#inscription-chee 

 
Agenția Națională a Funcționarilor 

Publici anunță oportunitatea obținerii 
unor burse de studiu în Japonia pentru 
funcționarii publici din România.  
Bursele sunt oferite prin intermediul 
Young Leaders’ Program (YLP), derulat 
de către Institutul Național de Studii 
Politice (GRIPS) din Tokyo.  

Finanțat de Guvernul Japoniei și 
promovat în România de Ambasada 
Japoniei și Agenția Națională a 

Funcționarilor Publici, programul se adresează tinerilor 
funcționari, dar și oficialilor guvernamentali cu experiență în 
administrația publică. Scopul acestuia este acela de a pregăti 
viitori lideri la nivel național în sistemul administrației publice.  

 
Anul de studiu 2016 – 2017 revine cu oferta celor 2 tipuri 

de burse: Administraţia la nivel naţional (central) - School of 
Government şi Administraţia la nivel teritorial (local) – School of 
Local Governance, funcţionarii publici din administraţia centrală 
putând aplica pentru ambele tipuri de burse.  

 
Programul se va desfășura în perioada octombrie 2016 – 

septembrie 2017. Cursurile de formare vor fi predate în limba 
engleză, programul finalizându-se cu diplomă de Master în 
Administrație Publică/ Politici Publice. 

ANFP promovează Ciclul de Înalte Studii Europene (CHEE) 

Burse de studiu în Japonia 

mailto:caroline.socie@diplomatie.gouv.fr
mailto:caroline.socie@diplomatie.gouv.fr
http://www.ena.fr/index.php?/fr/formation/formation-continue/CHEE#inscription-chee
http://www.ena.fr/index.php?/fr/formation/formation-continue/CHEE#inscription-chee


Au contribuit la realizarea acestui număr: Adriana Cîrciumaru – director, 
Florina Dragoş – şef serviciu, Alina Sandu – consilier, Irina Plisca – student 
stagiar, Cătălina Burcea – consilier 
Tehnoredactare: Cătălina BURCEA  

 

 
În graficele de mai jos este prezentată evoluţia în luna AUGUST 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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