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Organizarea și evaluarea proceselor de formare

 Documentația de conformitate administrativă și de îndeplinire a

standardelor minimale privind capacitatea tehnico-logistică și didactică în

derularea programelor de formare profesională/perfecționare

 Contractul de parteneriat

 Registrul partenerilor de formare ai ANFP

 Metodologia de evaluare a proceselor de formare

 Indicatorii specifici activității de formare



INDICATORI STATISTICI ANFP 2016

bărbaţi

femei

 Bărbați – 2118, 32,00%

 Femei – 4501, 68,00%

Raport – 2,1 F/B



Instituții

minister

consiliul judeţean

instituţia prefectului

primarie municipiu reşedinţă

de judet

institutii publice locale

agenţii/autorităţi

administraţie

teritorială/deconcentrate

mediul privat

• Minister – 405

• Consiliul județean – 1285

• Instituția prefectului - 122

• Primărie municipiu reședință de județ - 702

• Instituții publice locale - 2078

• Agenții / autorități - 718

• Administrație teritorială – 1180

• Mediul privat - 129



Funcții 

primar

viceprimar

administrator public

presedinte consiliul judeţean

vicepresedinte consiliul

judeţean

secretar uat

secretar consiliul judeţean

FPC

FPE

subprefect

alte funcţii

• Primar - 72

• Viceprimar - 33

• Administrator public - 1

• Președinte C.J. - 4

• Vicepreședinte C.J. - 4

• Secretar U.A.T. - 130

• Secretar C.J. - 3

• F.P.C. - 858

• F.P.E. - 4150

• Subprefect - 2

• Alte funcții - 1362



Total- 6619

administrație centrală

administrație locală

administrație teritorială

mediul privat

• Administrație centrală - 1123

• Administrație locală - 4065

• Administrație teritorială – 1302

• Mediul privat - 129



Recorduri formare ANFP 2015/16

 metodologie nouă, performantă, deschisă și competitivă

 constituirea Registrului partenerilor de formare ANFP

 revizuirea domeniilor prioritare de formare

 aplicarea unui management riguros al procesului de formare cu 

respectarea principiilor eficienței, eficacității și economicității 
 cel mai mare număr de cursuri organizate din 2010 încoace (de la 

preluarea INA de către ANFP)

 cel mai mare venit vărsat la bugetul de stat din 2010 încoace (de la 

preluarea INA de către ANFP)

 cel mai mare număr de cursanți din 2010 încoace (de la preluarea INA      

de către ANFP)

 introducerea evaluării obligatorii a participanților de către formatori

 monitorizarea procesului de formare prin vizite de evaluare ale 

responsabililor de parteneriat

 cele mai exigente standarde de calitate de pe piața formării profesionale 

pentru administrația publică existente vreodată
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Vineri, 

28 octombrie 2016

17.00 Sosirea delegației ANFP. Aspecte organizatorice

19.00 Cina 

Sâmbătă, 

29 octombrie 2016

10.00 – 10.15 Deschiderea, cuvânt de bun venit, prezentarea agendei de lucru

10.15 – 11.15 Prezentarea partenerilor de formare ai ANFP

11.15 – 11.30 Pauza de cafea

11.30 – 12.45 Organizarea și evaluarea proceselor de formare. Prezentarea principalilor indicatori specifici ai activității de formare

12.45 – 13.00 Pauza de cafea

13.00 – 14.00 Strategia privind formarea profesională pentru administrația publică 2016-2020.

Institutul Național de Administrație. Abordări, așteptări, context.  Impact și analiza SWOT

14.00 – 15.00 Pauza de prânz

15.00 – 16.00 Analiza nevoii de formare/training. Cine, ce, cum, când? 

Experiență și expertiză în procesul de formare: formatori, cadre didactice, persoane-resursă

16.00 – 17.00 Discuții și networking. Standuri parteneri de formare

17.00 Sesiune foto

20.00 Cina festivă

Duminică,

30 octombrie 2016

10.00 -11.00 Sesiune de întrebări și răspunsuri. Concluzii
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„Am urmărit să obținem rezultate foarte bune prin optimizarea organizării procesului de 

formare, cu aplicarea unor tehnici, metode și instrumente manageriale adecvate, în condiții de 

eficiență, eficacitate și economicitate, cu luarea în considerare a principiului proporționalității, 
a capacității tehnico-logistice și didactice, a competiției calitative și a bunei conduite 

contractuale în relația ANFP - parteneri - beneficiari .                                                                                             

Vom furniza INA un content metodologic și standarde de calitate de nivel superior.”

Cristian Bitea

Vicepreședinte ANFP
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