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ACTIVITATEA CENTRULUI REGIONAL DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU 

ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ BUCUREŞTI PE ANUL 2012 

 

Centrul Regional de Fomare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti (CRFB), 

instituţie cu personalitate juridică, funcţionează în subordinea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici. În cadrul CRFB, funcţionează ca instituţii fără personalitate juridică, Centrele Teritoriale 

Călăraşi şi Constanţa. 

 În anul 2012, Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală 

Bucureşti, împreună cu partenerii săi privaţi a organizat un număr de 23 de cursuri de formare şi 

perfecţionare profesională, temele de interes major fiind: 

■ Calitatea serviciilor în administraţia publică; 

■ Standarde de control managerial intern şi audit; 

■ Gestiunea patrimoniului; 

■ Management şi reformă în administraţia publică; 

■ Legislaţie în administraţia publică, etc. 

 În această perioadă au beneficiat de perfecţionare profesională un număr de 565 de persoane.  

 De asemenea, s-au actualizat documentele sistemului calităţii (manualul calităţii, 5 proceduri de 

sistem, 3 proceduri operaţionale, 5 proceduri specifice şi 2 instrucţiuni de lucru), astfel încât la auditul 

de monitorizare a activităţii CRFB nu s-au înregistrat neconformităţi. 

 În luna septembrie 2012 s-a depus la Autoritatea Naţională pentru Calificări documentaţia 

necesară pentru autorizare ca ”Centru de evaluare a competenţelor profesionale pentru ocupaţia 

Manager de Proiect”. 

 În cadrul proiectului „Reconversie profesională în domeniul administraţiei şi serviciilor 

publice în regiunile Vest, Sud-Vest, Sud, Sud-Est şi Bucureşti-Ilfov”, Contract nr.: 

POSDRU/82/5.1/S/59862 au fost realizate o serie de acţiuni: 

■ derularea tuturor activităţilor prevăzute în graficul pe anul 2012. 

■ întocmirea notificărilor şi actelor adiţionale necesare ca urmare a diverselor modificări 

apărute în cadrul proiectului, toate acestea fiind acceptate de către OIR POSDRU. 

■ organizarea a 46 cursuri de formare în vederea reconversiei profesionale pentru 970 şomeri. 

Ca partener în proiectul „Servicii integrate de formare pentru asistenţa socială a 

persoanelor vulnerabile pentru integrarea acestora pe piaţa muncii” POSDRU/96/6.2/S/62487, 

CRFB a realizat următoarele: 

■ derularea tututor activităţilor prevăzute în graficul pe anul 2012. 

■ întocmirea notificărilor şi actelor adiţionale necesare ca urmare a diverselor modificări 

apărute în cadrul proiectului, toate acestea fiind acceptate de către OIR POSDRU. 

■ depunerea a 3 cereri de rambursare, toate fiind validate de către OIR POSDRU în urma 

verificări tuturor documentelor depuse. 

■ organizarea procedurile de achiziţie publică pentru servicii juridice, de audit financiar şi de 

expertiză contabilă pentru desfăşurarea în bune condiţii a proiectului. 

http://www.crfb.ro/
http://www.crfb.ro/
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■ lansarea procedurii de achiziţie publică având ca obiect servicii de management în cadrul 

proiectului. Procedura de achiziţie publică este în derulare datorită numărului mare de oferte 

depuse şi a riscurilor de trebuiesc analizate de către comisia de evaluare. 

■ organizarea întâlnirilor de lucru între beneficiar şi partenerii din cadrul proiectului. 

În cadrul Proiectului “Region Wide Education – Crossborder cooperation and networking for 

life-long learning in the region Calarasi-Silistra-Constanta” CRFB a realizat următoarele: 

- semnarea Addendum-ului la contractul de finanţare; 

- organizarea a două cursuri ”Şcoala de Vară” şi “Tiers of Government”; 

- organizarea unei conferinţe de presă, a unui interviu de presă şi a unei mese rotunde pentru 

promovarea proiectului; 

- elaborarea şi producţia de materiale de promovare a proiectului; 

- organizare unei expoziţii foto cu tematica transfrontalieră RO-BG ; 

- elaborarea unei propuneri legislative privind instituţionalizarea parteneriatului Româno-

Bulgar; 

- elaborarea unui studiu privind recunoaşterea la nivel naţional a diplomelor eliberate 

absolvenţilor cursurilor din cadrul proiectului. 

 

ACTIVITATEA CENTRULUI REGIONAL DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU 

ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ CLUJ – NAPOCA PE ANUL 2012 

 

Activitatea Centrului Regional de Formare Continuă pentru Admninistraţia Publică Locală Cluj-

Napoca  a continuat să vizeze - şi în cursul anului 2012 -  în special îndeplinirea principalei misiuni a 

centrelor regionale, aceea de a gestiona în mod unitar procesul de formare continuă a funcţionarilor 

publici din administraţia publică locală şi din alte instituţii publice de la nivel local, în vederea asigurării 

unui grad ridicat al profesionalizării personalului ce îşi desfăşoară activitatea în acest sector. 

          Un element important în activitatea instituţiei a fost reorganizarea acesteia, în conformitate cu 

prevederile H.G. nr. 182/13.03.2012, pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 1000/2006, astfel încât 

Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Cluj-Napoca s-a organizat 

la nivel de serviciu şi a preluat Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică 

Locală Sibiu, înfiinţat ca centru teritorial, unitate fără personalitate juridică în cadrul acestuia. Prin 

urmare, patrimoniul, personalul şi activitatea CRFCAPL Sibiu au fost preluate de către centrul regional 

Cluj-Napoca, în baza protocolului de predare-primire nr. 85/02.05.2012.  

Potrivit normelor existente şi modului de lucru stabilit la nivelul ANFP,  CRFCAPL Cluj-

Napoca a constituit, în vederea efectuării programelor de formare, parteneriate cu ONG-uri şi societăţi 

private cu acelaşi obiect de activitate, aceşti parteneri asigurând plata tuturor cheltuielilor ocazionate de 

desfăşurarea cursurilor. 

În situaţia descrisă, CRFCAPL Cluj-Napoca, cumulat cu activitatea centrului regional Sibiu 

înainte de reorganizare, a desfăşurat un număr de 30 de programe de formare continuă, la care au 

participat 586 de persoane. Numărul participanţilor la programele de perfecţionare cu plată a fost redus şi 

în anul 2012, iar acest lucru se datorează, în principal, restricţiilor bugetare existente la care am fost 

supuşi în această perioadă, restricţii care au condus vizibil la diminuarea activităţii centrului şi în 

consecinţă, la diminuarea veniturilor înregistrate.  

http://www.crfb.ro/
http://www.crfb.ro/
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În ceea ce priveşte implicarea în proiecte europene, centrul a continuat desfăşurarea celor trei 

proiecte preluate de la CRFCAPL Sibiu în care instituţia  noastră este parteneră.  

Astfel, în luna ianuarie 2012, CRFCAPL Sibiu a gazduit întâlnirea de consorţiu din cadrul 

proiectului Q-Cert-VET (Transfer and Accreditation of Quality Certification for Vocational 

Education and Training), la care au participat reprezentanţi ai instituţiilor partenere din Germania, 

Portugalia şi Luxemburg. Proiectul este finanţat de Comisia Europeană prin programul Leonardo da 

Vinci, a demarat în luna ianuarie 2011 şi s-a finalizat la 31.12.2012. 

De asemenea, în luna februarie 2012 s-a finalizat proiectul “Formarea profesorilor-mentori 

din învăţământul gimnazial”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU, în care 

atât CRFCAPL Sibiu cât şi CRFCAPL Cluj-Napoca au fost parteneri alături de Universitatea „Lucian 

Blaga” din Sibiu-partener principal, St Cyril and St Methodius University of Veliko Tîrnovo din 

Bulgaria, şi Deutsche Gesellschaft e.V. Berlin din Germania. Proiectul s-a finalizat prin conferinţa 

internaţională “Formarea profesorilor-mentori din învăţământul gimnazial”, care a avut loc la Sibiu în 

perioada 10-11.02.2012. 

În luna septembrie 2012 s-a finalizat proiectul european „COMPetency Assessment and 

Training for the uptake of eGOVernment services by public authorities (COMPAT.eGOV.de)”, 

ultima întâlnire de consorţiu având loc în luna septembrie la Berlin. 

În ceea ce priveşte activităţile viitoare, în prezent colaborăm cu partenerii noştri din Portugalia în 

vederea depunerii spre aprobare a unui nou proiect european intitulat „I love standards” care va implica 

un număr de 12 parteneri din Portugalia, Ucraina, Germania, Cipru. 

 

ACTIVITATEA CENTRULUI REGIONAL DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU 

ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ IAŞI PE ANUL 2012 

 

Obiectivele stabilite de CRFCAPL Iaşi pentru anul 2012 au fost îndeplinite aşa cum au fost ele 

programate: urmărirea şi asigurarea desfăşurării programelor de perfecţionare, asigurarea execuţiei 

bugetare conform legii bugetului, atragerea de surse de finanţare din fonduri externe, asigurarea 

gestiunii optime a resurselor materiale, îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine a 

activităţii. 

 

Cursuri şi programe de perfecţionare 

 

Activitatea CRF Iaşi de organizare a programelor de formare continuă/perfecţionare s-a desfăşurat în 

anul 2012 prin intermediul unor parteneriate cu societăţi comerciale şi asociaţii reprezentative pentru 

domeniul perfecţionării şi specializării în administraţia publică locală, acestea fiind încheiate cu: 

 

■ ASOCIAŢIA PROCONS IAŞI 

■ SC INFOEDUCAŢIA SRL IAŞI 

■ ASOCIATIA HIDRO-AS IAŞI 

■ SC CONTUR TRAVEL CONSTANŢA 

■ SC ANDERSSEN CONSULTING GROUP SRL IAŞI 

■ SC DEVELOPEMENT TRAINING CONSULTING SRL IAŞI 

■ ASOCIAŢIA CONSENSUAL IAŞI 

Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Iaşi a desfăşurat cursuri 

de perfecţionare la care au participat un număr de 429 de persoane din administraţia publică locală şi 

alte persoane interesate. 

 

http://www.crfb.ro/
http://www.crfb.ro/
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Proiecte depuse pentru finanţare nerambursabilă  

1. Titlul proiectului:  Servicii integrate de formare pentru asistenţa socială a persoanelor 

vulnerabile pentru integrarea acestora pe piaţa muncii. (Partener); Linia de 

finanțare: POS DRU 

Parteneri în proiect:  

- Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală București (aplicant),  

- Directia Generala de Asistență Socială București,  
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași,  
- SC Siveco Romania SA 

Durata proiectului:  3 ani (proiect strategic) 

Obiectivul proiectului: Facilitarea accesului la educaţie pentru sprijinirea integrării grupurilor 

vulnerabile pe piaţa muncii prin oferirea unor servicii integrate de formare pentru asistenţa socială 

acordată persoanelor vulnerabile în regiunea Nord- Est şi Bucuresti-Ilfov. Proiectul promovează măsuri 

active de sprijinire a asistenţei sociale acordate persoanelor vulnerabile în vederea integrării pe piaţa 

muncii active. 

Activităţile şi rezultatele principale: 

Activităţile principale: 

- Studiu privind identificarea nevoilor specifice ale grupurilor vulnerabile, din cele 2 regiuni de 

dezvoltare, situaţia serviciilor de asistenţa socială si cerinţele de formare; 

- Analiza nevoilor de formare si selecţia grupului ţintă ;  

- Pregătirea programelor de formare ; 

- Furnizarea şi evaluarea programelor de formare; 

- Dezvoltarea de instrumente informatice suport; 

- Campanii de informare şi promovare pentru promovarea asistenţei sociale şi schimbarea atitudinii 

sociale în ceea ce priveşte grupurile. 

Rezultatele principale: 

- Studiu privind identificarea nevoilor specifice grupurilor vulnerabile şi cerinţele de formare  

- Curricule de curs, cursuri pilot, cursuri autorizate; 

- 30 programe de specializare în domeniul asistenţei sociale pentru 450 persoane, 10 programe de 

iniţiere în domeniul TIC pentru 140 persoane; 

- Portal de promovare a proiectului, pagini web pe site-urile partenerilor, suporturi de curs pentru 

formare la distanţă în sistem e-learning, campanie de promovare şi informare, materiale publicitare. 

CRF Iaşi este implicat în activităţile de management de proiect şi de diseminare a informaţiei – 

reprezentanţii acestuia vor participa la întâlnirile de proiect şi de planificare a activităţilor şi vor 

transmite informări periodice Solicitantului. De asemenea, Partenerul 1 va fi implicat în activitatea 3 – 

cercetare situaţie existentă, analiză a nevoilor de formare, dezvoltare curiculară, organizare şi furnizare a 

programelor de formare alese pe baza nevoilor de formare ale grupului ţintă, la sediul principal al 

acestuia sau în alte locaţii alese pe criteriul calitate / cost. Partenerul 1 va coordona realizarea de cursuri 

în regiunea Nord-Est şi va evalua rezultatele şi va redacta rapoarte de progres. 

Pentru activităţile desfăşurate în cadrul proiectului vor fi angajate următoarele cheltuieli:  

 

Organizaţia Valoare estimată a cheltuielilor eligibile 

angajate pe perioada proiectului [Lei, 

exclusiv TVA] 

CENTRUL REGIONAL DE FORMARE 

CONTINUĂ PENTRU ADMINISTRAŢIA 

PUBLICĂ LOCALĂ IAŞI 

650.940  
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Din care, contribuţia la acest proiect prin cofinanţarea proiectului:  

Organizaţia Contribuţia la proiect LEI 

CENTRUL REGIONAL DE FORMARE 

CONTINUĂ PENTRU ADMINISTRAŢIA 

PUBLICĂ LOCALĂ IAŞI 

23.578 

CRF Iaşi a desfăşurat și încheiat un proiect de finanţare în cadrul Programului transfrontalier 

România-Ucraina-Moldova 2007-2013: 

 

2. Titlul proiectului:  

Fostering local public administration towards the EU standards and best practices/Dezvoltarea 

administrației publice către standarde și bune practici UE (partener) 

Linia de finanțare: Programul operațional comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 

Parteneri în proiect:  

- Academia de Administrație Publică de pe lângă Președintele Republicii Moldova 

- Asociația Absolvenților Academiei de Administrație Publică de pe lângă Președintele Republicii 

Moldova, Chișinău 

- Centrul de Asistență pentru Autoritățile Publice, Chișinău - Republica Moldova 

- Agenția pentru Dezvoltare Regională, Odesa - Ucraina 

Durata proiectului: 12 luni (01.04.2011 – 31.03.2012) 

Obiectivul proiectului:  

Promovarea cooperării între institutele de formare pentru administrația publică locală din Republica 

Moldova, România şi Ucraina și îmbunătățirea competențelor în instruire și în furnizarea de competențe 

pentru funcționarii publici, în scopul îmbunătățirii calității serviciilor publice, înspre o administrație 

publică eficientă și competentă, adaptată standardelor europene. 

 

Activităţile şi rezultatele:  

- Sesiune de ”Train of Trainers” în România pentru personalul selectat din cele trei ţări; 

- Instruiri pentru funcţionarii publici din administraţiile publice locale din Moldova şi Ucraina, 

seminarii de o zi; 

- Elaborarea de curricule regionale pentru funcţionarii publici, în conformitate cu bunele practici din 

statele UE; 

- Conferinţă internaţională pentru diseminarea rezultatelor proiectului 

- CRF Iaşi a fost dotat cu echipamente performante: PC, laptop, echipamente pentru sala de curs (tablă 

interactivă modernă, software, echipamente pentru videoproiecţie). 

 

ACTIVITATEA CENTRULUI REGIONAL DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU 

ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ TIMIŞOARA PE ANUL 2012 

 

A. Programe derulate 

Pe parcursul anului 2012, Centrul a organizat un număr de 189 programe de perfecţioanre pentru 

3006 beneficiari. Temele de interes major abordate au fost: management de proiect, managementul 

resurselor umane, audit, achiziţii publice.  

 

 

http://www.crfb.ro/
http://www.crfb.ro/
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B. Proiecte derulate 

 

1. În anul 2010 a fost demarat proiectul Reconversie profesională în domeniul administraţiei şi 

serviciilor publice în regiunile Vest, Sud-Vest, Sud, Sud Est şi Bucuresti-Ilfov, unde C.R.F.C.A.P.L. 

Timişoara este partener. 

 

Tipul proiectului: Proiectul este multi-regional. 

Clasificarea domeniilor: Domeniul este rural şi urban. 

Locaţia proiectului: Proiectul va fi implementat în regiunile de dezvoltare Vest, Sud-Vest, Sud, Sud 

Est şi Bucureşti-Ilfov.  

 

 Obiectivul proiectului: Obiectivul general al proiectului este integrarea pe piaţa muncii a şomerilor 

din regiunile Vest, Sud-Vest, Sud, Sud Est şi Bucureşti-Ilfov prin măsuri de reconversie profesională şi 

consiliere pentru grupul ţintă, în vederea creşterii şanselor acestora de a-şi găsi un loc de munca în 

domeniul administraţiei şi serviciilor publice.  

 

Activităţile proiectului: 

1. Studiu privind corelarea cererii de pe piaţa muncii cu necesarul de formare profesională la nivel 

regional în domeniul administraţiei şi al serviciilor publice şi analiza nevoilor de formare a grupului 

ţintă.  

2. Selecţia, consilierea profesională şi informarea grupului ţintă înainte de desfăşurarea cursurilor 

(subactivităţile se repetă anual pentru corelare cu A3) 

3. Furnizarea programelor de formare profesională de către solicitant şi partenerii 1, 3, 4, 5 şi 6 – 

activităţile se desfăşoară ciclic, corelat cu activitatea A2. 

4. Instrumente informatice suport 

5. Realizarea unor acţiuni de comunicare pentru publicitate şi conştientizare prin canale media şi 

internet. 

Parteneri:  

Partenerul 1 - Fundaţia Athenaeum; Partenerul 2 – SIVECO; Partenerul 3 - CRFPCAPL Călăraţi; 

Partenerul 4 - CRFPCAPL Constanţa; Partenerul 5 - CRFPCAPL Dolj; Partenerul 6 - CRFPCAPL 

Timişoara. 

În anul 2012 în cadrul acestui proiect C.R.F.C.A.P.L Timişoara a luat parte la următoarele 

activităţi: 

 Organizarea unui focus-grup cu în vederea indentificării nevoilor de formare şi a locurilor 

de muncă disponibile 

 Organizarea unor cursuri de specializare autorizate CNFPA 

 Organizarea a două job-club la Arad şi Timişoara 

2. CRFCAPL Timişoara este partener în cadrul proiectului  E.C.S.P.O. - Eficienţă şi calitate în 

Serviciile Publice de Ocupare, aflat în etapa de contractare de către AJOFM Caraş Severin, în cadrul 

Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 4 

„Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”, Domeniul Major de Interventie 4.2 „Formarea 

personalului propriu al SPO”.  

 Partenerii din cadrul proiectului sunt AJOFM Caraş Severin, AJOFM Timiş, AJOFM Arad, AJOFM 

Alba, AJOFM Mehedinţi, AJOFM Gorj, CRFCAPL Timişoara şi VUC Storstrøm din Danemarca. Acest 

proiect se va implementa timp de 3 ani şi are ca scop perfecţionarea personalului din cadrul Serviciilor 

Publice de Ocupare.  
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 Rolul CRFCAPLT în cadrul acestui proiect este de a organiza şi desfăşura activităţile formative, de a 

dezvolta şi implementa strategia de formare profesională a personalului din cadrul Serviciilor Publice de 

Ocupare, de a oferi mentorat personalului care va beneficia de formare şi de a organiza evenimente cu 

caracter formativ. În anul 2012 au fost organizate 4 cursuri de specializare autorizate CNFPA pe temele: 

mentor, manager imbunătăţiri procese şi evaluator competemţe profesionale. 

 

3. CRFCAPL Timişoara a scris, împreună cu cele 6 instituţii partenere din cadrul proiectului ICT 

Networking, un proiect multilateral intitulat “Innovative Concepts for Teaching to Motivate Adult 

Learners” 

 Proiectul a fost depus în luna februarie 2012 în cadrul Programului Învăţare pe tot Parcursul 

Vieţii, finanţat de Comisia Europeană. Scopul proiectului este de a elabora şi dezvolta un pachet 

motivaţional care să sprijine pe cei ce lucrează în domeniul educaţiei adulţilor, astfel încât oferta de 

formare să fie mai atractivă şi mai relevantă pentru beneficiari. 

 Parteneri în cadrul acestui proiect sunt: VUC Storstrøm- Danemarca, Virtus Rostock – Germania, 

Vuxenutbildning Mölndal – Suedia, Voluntary Action Vale Royal – Marea Britanie, Institut Obert de 

Catalunya – Spania şi CRFCAPL Timişoara. 

 

4. CRFCAPL Timişoara în parteneriat cu ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A SPECIALIŞTILOR ÎN 

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ (APSAP) şi SC DAST SYSTEM SRL au câştigat licitaţia privind 

achiziţia serviciilor de formare în cadrul  proiectului: „Eficientizarea organizaţională la nivelul 

Consiliului Judeţean Arad şi a instituţiilor subordonate”, proiect cofinanţat din Fondul Social 

European prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, Axa prioritară 1 

„Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul major de 

intervenţie 1.3 „Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale”, Operaţiunea „Module de pregătire în 

domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul 

proiectelor, etc.” 

Programele de perfecţionare au fost organizate pentru un număr de 180 de persoane din cadrul 

Consiliului Judeţean Arad şi a instituţiilor subordonate. 

 

5. CRFCAPL Timişoara în parteneriat cu Asociaţia PERSONAL TRAINER au câştigat licitaţia 

privind achiziţia serviciilor de formare în cadrulproiectului: „Dezvoltare Capacitate Administrativă a 

Primăriilor Comunelor Buteni, Bârsa şi Chişindia- Jud. Arad”, cod SMIS 16254. 

Obiectul contractului constă în perfecţionarea personalului din administraţia publică a comunelor 

Buteni, Bârsa şi Chişindia, funcţionari publici şi personal contractual, în vederea consolidării capacităţii 

admininistrative a celor 3 comune. Programele de perfecţionare au abordat următoarele teme: planificare 

strategică, dezvoltare durabilă, egalitate de şanse. Au participat 157 de funcţionari publici şi personal 

contractual din cele 3 comune. 

 


