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ANFP- actor strategic în cadrul 

procesului de reformă a 

administrației publice 

 

Conferință de închidere 

10 iulie 2017 
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Rolul ANFP – domenii majore de intervenție 

Implementarea cu succes a 
strategiilor guvernamentale în 
domeniul: 

• managementului funcţiei publice şi 
al funcţionarilor publici 

• formării profesionale a personalului 
din administraţia publică din 
România 
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Perioada de programare  

2007-2013 
Strategia privind  

dezvoltarea 

funcţiei publice 

2014-2020  

Strategia privind 

 formarea profesională  

2015-2020 

Perioada de programare  

2014-2020 

Strategia pentru Consolidarea 

Administrației Publice 

2014-2020 

Contribuții strategice 
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Perioada de programare 2007-2013 

 Abordare / viziune strategică și integrată în justificarea și 

oportunitatea dezvoltării proiectelor ANFP  

 Vizează întreaga sferă a competențelor ANFP conform Legii nr. 

188/1999: 
• coordonare metodologică a compartimentelor de RU;  

• contribuție la implementarea Strategiei naționale de informatizare a administrației 

publice;  

• formarea profesională a categoriei înalților funcționari publici; 

• analiza nevoilor de formare – domenii prioritare de formare stabilite anual prin Ordin al 

Președintelui ANFP 

• promovarea principiilor privind etica și integritatea în administrația publică 
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managementul funcției publice 

utilizarea tehnologiei informației  

e-learning, social media 

categoria înalților funcționari publici  

achizițiile ecologice 

arhivare și semnătură electronică 

instruirea aplicată în domeniul ajutorului de stat 

instruire în domeniul achizițiilor publice și management de proiect 

formarea de formatori 

transpunerea și aplicarea aquis-ului comunitar 

etică și integritate, dialog social 

Atragerea şi implementarea proiectelor cu 

finanţare externă - obiectiv strategic al ANFP 

 Portofoliu de: 12 proiecte 

finanțate din fonduri 

structurale 2007-2013 

 

 

 

 

 

 Domenii vizate: 

 

 

 

 

 

 



 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici  
 

”Instruire în ceea ce privește aplicarea legislației în domeniul ajutorului de stat pentru beneficiarii FESI de la nivel local”, Cod proiect 1.1.005 
Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020 

 
Fonduri atrase…. 

 

 

 

Total:  

Aprox 26.000.000 euro 

PODCA   

POSCCE 

POAT 
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Rezultate deosebite! 

 INFORMATIZAREA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

 introducerea de instrumente inovatoare de tipul semnăturii 

electronice și arhivei electronice  

 ”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 

  25.09.2012 – 25.11.2015 
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Arhivare electronică 

scanarea și digitizarea a 10 milioane de pagini din 
arhiva instituţiei şi a 60.000 de pagini semnate 
electronic din cadrul ANFP digitizate și arhivate. 

organizarea de cursuri de instruire pentru angajații 
ANFP cu privire la procedura de arhivare aferentă 
sistemelor informatice. 
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10 MILIOANE DE PAGINI DIGITIZATE conform Legii 135/2007  

DUPĂ 

În timpul .. 
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Sistem informatic managerial 

4364 instituții publice 

ANFP 

140 de angajați 
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Semnătură electronică 

Reducerea timpilor de răspuns 

Consum de hârtie redus 

Eficiență  

Transparență 
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 Portal de management RU dezvoltat intern 



 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici  
 

”Instruire în ceea ce privește aplicarea legislației în domeniul ajutorului de stat pentru beneficiarii FESI de la nivel local”, Cod proiect 1.1.005 
Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020 

 

DATA CENTER 

• scanarea și digitizarea a 10 milioane de 

pagini din arhiva instituţiei şi a 60.000 de 

pagini semnate electronic din cadrul 

ANFP digitizate și arhivate 

 

• Dezvoltat conform legislației în vigoare : 

Legea nr. 135/2007 privind arhivarea 

electronică 
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Rezultate / sustenabilitate / complementaritate  

SUSTENABILITATE 

• Procedură de lucru și comunicare 
inter-instituțională la nivelul național 
confrom HG /OPANFP 

• Condiționalitate ex-ante 
COMPLEMENTARITATE 

• Folosirea platformei de e-learning 
(POSCCE ) pentru diseminarea ghidului 
de utilizare  a semnăturii electronice 

•   Personalul instruit în cadrul proiectelor 
RU  și ECDL utilizează Portalul de 
management dezvoltat in- house 
premisă pentru implementarea                                                    
semnăturii electronice 



 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici  
 

”Instruire în ceea ce privește aplicarea legislației în domeniul ajutorului de stat pentru beneficiarii FESI de la nivel local”, Cod proiect 1.1.005 
Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020 

 

PROIECTE ÎN CIFRE…2011-2015 

  12 proiecte derulate de ANFP din fonduri structurale. 

 aproximativ 25.500 de persoane instruite/certificate 

prin proiecte finanțate din Fonduri Structurale. 

 26.800 exemplare tipărite și distribuite din livrabilele 

proiectelor (strategii, studii, propuneri de politici publice, 

manuale, ghiduri și metodologii). 
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FORMARE PROFESIONALĂ  

la nivel naţional 

Cod SMIS 2773 

ECDL 

Aprox. 12.000 funcţionari 
publici instruiţi 

Cod SMIS 32862 

 Acquis comunitar 

 

Parteneriat ANFP- MAI 

 

980 de funcţionari publici 
instruiţi 

 

Cod SMIS 36675 

Semnătura electronică şi 
arhivare electronica 

cursuri de instruire pentru 
angajații ANFP 

Cod SMIS 32582 

Prefecti şi Subprefecţi  

86 de prefecți și 
subprefecți instruiți 

Cod SMIS 35032 

RU 

2099 de funcţionari publici 
instruiţi 

Cod SMIS 4376 

E-learning 

4000 de persoane au avut 
acces la platforma de e-

learning a ANFP 

  

Cod SMIS 48159  

Instruire aplicata 

Aprox. 4000 persoane 
instruite  

Cod SMIS 48106 

Instruire in domeniul 
ajutorului de stat 

Aprox 400 persoane 
instruite  

Cod SMIS 22857 

Parteneriat ANFP- MAPN 

281 de funcționari instruiţi  
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Exemple de bune practici la nivel național și 

internațional 

Diplomă de 
excelență în 
administrația 

publică în 2014 

Diplomă de bună 
practică pentru un 

parteneriat de 
succes între ANFP 
și MAPN în 2013 

România se află pe 
locul 3 în lume în 
ceea ce privește 

deținătorii de 
carduri de 

competențe ECDL 
Start/Complet  

Platforma de e-
learning printre cele 
mai complexe din 
Europa în 2012 
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Complementaritate cu alte proiecte derulate de 

ANFP din fonduri externe 

DOMENII: 

• Îmbunătăţirea dialogului social pentru funcţionarii 
publici 

• Formarea şi dezvoltarea pentru asigurarea eticii şi 
integrităţii în administraţia publică 

• Transparenţă şi calitate în administraţia publică 
prin social media 

• Servicii publice de calitate pentru persoanele 
aflate în situaţii vulnerabile 

• Informare şi consultare – baza pentru participarea 
responsabilă şi activă a angajaţilor din sectorul 
public 

• Legislație, Economie, Competiție și Administrație 
– Dezvoltarea unei abordări multidisciplinare în 
combaterea fraudei în achizițiile publice 

 SURSE DE FINANȚARE: 

 

 

 

 Grant acordat de Guvernul Norvegiei prin 

intermediul Granturilor Norvegiene 2009-2014 

 Granturile SEE 2009 - 2014, în cadrul Fondului 

ONG în România 

 Comisia Europeană – Relaţii Industriale şi dialog 

social 

 Comisia Europeană – Direcţia generală de 

ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi 

incluziune 

 



 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici  
 

”Instruire în ceea ce privește aplicarea legislației în domeniul ajutorului de stat pentru beneficiarii FESI de la nivel local”, Cod proiect 1.1.005 
Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020 

 
ALTE COMPLEMENTARITĂȚI ÎNTRE PROGRAME OPERAȚIONALE 

Proiect POSCCE cod SMIS 4376 

 

• Aplicaţie IT prin intermediul căreia este 
posibil un program de învăţare complet: 
instruire online în ritm propriu, testare 
online, clase virtuale, teme pentru acasă, 
rapoarte automate şi centralizate pentru 
instructori şi manageri privind participarea şi 
rezultatele cursanţilor; 

 

• Reducerea costurilor administrative atât 
pentru pregătirea cursurilor cât și pentru 
plata formatorilor; 

 

• Armonizarea sistemului de formare 
profesională din România cu cel al altor 
state membre ale Uniunii Europene, 
conform politicilor educaţionale europene în 
vigoare. 

PO AT 

Cod SMIS 48106 

Cod SMIS 48159  

PO DCA 

Cod SMIS 32582 

Cod SMIS 35032 

Cod SMIS 36675 

 

  



 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici  
 

”Instruire în ceea ce privește aplicarea legislației în domeniul ajutorului de stat pentru beneficiarii FESI de la nivel local”, Cod proiect 1.1.005 
Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020 

 

Instruire ajutor de stat 754 persoane 

Instruire achiziții publice 2000 persoane 

Instruire instrumente structurale 2000 persoane 

ALTE COMPLEMENTARITĂȚI ÎNTRE PROGRAME OPERAȚIONALE 

Analiza nevoilor de formare 
realizată în cadrul proiectului 

PODCA - cod SMIS 35032 (RU)  
Condiționalitățile ex-ante 

POAT 
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CONCLUZII CU PRIVIRE LA COMPLEMENTARITATE 

Creșterea 
vizibilității ANFP pe 

piața de formare 

Catalog electronic 

Utilizarea corpului 
de formatori 

Introducerea de 
metode alternative 

de formare mai 
eficiente și eficace 
pentru instituțiile 

publice   

Includerea 
programelor de 

formare în sistem 
blended learning în 
oferta de formare 

ANFP 

Etică și integritate 
în AP 

Informatizarea 
administrației 
publice e-anfp 

Asigurarea 
funcționalităților 

sistemului de către 
o echipă care 

oferă asistenta 
tehnică 

Evaluarea 360 de 
grade –check-point 

Evaluarea 
managerilor publici 

Instrument 
compatibiliate 

funcționar - post 
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PROVOCAREA 2014-2020 

identificarea 
necesităților din 

administrația 
publică și a 

nevoilor 
funcționarilor 

publici 

includerea 
acestora în 

cadrul 
Strategiei 

pentru 
consolidarea 
administrației 
publice 2014-

2020 

elaborare: 
Strategia 

pentru FP și 
Strategia de 

formare  

identificarea 
oportunităților 

de finanțare 
externă  

plin proces de 
dezvoltare de 

noi idei de 
proiect  

Îndeplinirea 
misiunii 

noastre, într-un 
mod 

responsabil, 
etic şi eficient 
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Pregătire  

pentru  

2014 - 2020  

Implementarea 

proiectelor 

Identificare idei de proiecte și scriere  
cererii de finanțare 2007-2013 

Finalizarea 

proiectelor 2007-

2013 

Identificare idei de proiecte 2014-2020 

și depunere fișe de proiect 
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Proiecte noi 

Exercițiul financiar 2014-2020  

PROGRAM OPERAȚIONAL ASISTENȚĂ TEHNICĂ 
 

 I. Instruire în ceea ce privește aplicarea legislației în domeniul ajutorului 
de stat pentru beneficiarii FESI de la nivel local, cod 1.1.005  -  14 luni, 
iunie  2016 – august 2017 - PROIECT IN IMPLEMENTARE  

II. Instruire orizontală pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI, 
precum și instruire specifică pentru beneficiarii POAT, cod 1.1.031 – 36 
luni, februarie 2017- ianuarie 2020- PROIECT IN IMPLEMENTARE 

III Instruire pentru structurile din cadrul sistemului de coordonare, 
gestionare şi control al FESI în România, pe tematici prioritare pentru 
dezvoltarea capacităţii manageriale pentru sistemul de coordonare, 
gestionare și control al FESI”, cod 3.1.028 – 36 luni, aprilie 2017- martie 
2020 - PROIECT IN IMPLEMENTARE  

”Instruire în ceea ce privește aplicarea legislației în domeniul ajutorului de stat pentru beneficiarii FESI de la nivel local”, Cod proiect 1.1.005 
Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020 
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PROIECTE NOI 

EXERCIȚIUL FINANCIAR 2014-2020 

PROGRAM OPERAȚIONAL ASISTENȚĂ TEHNICĂ 

Valoare totală 
eligibilă 

2016-2020 

3 proiecte 
strategice 

Aprox  

12 
milioa
ne lei 
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PROIECTE NOI 

EXERCIȚIUL FINANCIAR 2014-2020 

PROGRAM OPERAȚIONAL ASISTENȚĂ TEHNICĂ 

Cod proiect 
1.1.005  

378 
beneficiari  

Cod 
proiect 
1.1.031 

1680 
benefici

ari 
Cod proiect 

3.1.028 

1000 
beneficiari 

Număr 
persoane 

instruite pe 
teme de 
referinţă 

2016-2020 
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PROIECTE NOI 

EXERCIȚIUL FINANCIAR 2014-2020 

PROGRAM OPERAȚIONAL ASISTENȚĂ TEHNICĂ 

Achiziţii publice – noul pachet legislativ 

Elaborare cereri de finanţare şi cereri de rambursare POAT 2014-
2020 

Conflictul de interese şi incompatibilităţi 

Prevenirea neregulilor şi a fraudei 

 

Teme de instruire în domenii de referinţă POAT 

Cod proiect 1.1.031 



 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici  
 

”Instruire în ceea ce privește aplicarea legislației în domeniul ajutorului de stat pentru beneficiarii FESI de la nivel local”, Cod proiect 1.1.005 
Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020 

 
PROIECTE NOI 

EXERCIȚIUL FINANCIAR 2014-2020 

PROGRAM OPERAȚIONAL ASISTENȚĂ TEHNICĂ 

Achiziţii publice – noul pachet legislativ 

Managementul fraudelor şi neregulilor în contractele finanţate din 
FESI 

 Aplicarea corecţiilor financiare  
Prevenirea şi combaterea faptelor de corupţie   

Promovarea standardelor de etică și integritate 

 

Teme de instruire în domenii de referinţă POAT 

Cod proiect 3.1.028 
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PROIECTE NOI 

EXERCIȚIUL FINANCIAR 2014-2020 

PROGRAM OPERAȚIONAL ASISTENȚĂ TEHNICĂ 

Grup țință 

Personal din rândul structurilor cu atribuţii de coordonare, 
gestionare şi control al Fondurilor Europene Structurale şi de 

Investiţii (FESI) în România  

Personal de la nivelul potențialilor beneficiari/beneficiarilor FESI 
implicat în dezvoltarea, implementarea și/sau gestionarea 

proiectelor finanțate din aceste fonduri 

Administraţie centrală       administraţie locală 
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 Elemente de noutate 

EXERCIȚIUL FINANCIAR 2014-2020 

PROGRAM OPERAȚIONAL ASISTENȚĂ TEHNICĂ 

Ateliere de 
lucru 

regionale  

Teme 
prioritare 
supuse 

discuţiei 
factorilor de 

decizie   

Reprezentanți ai instituțiilor 
cu rol în coordonarea, 

gestionarea și controlul 
fondurilor structurale 

Platformă de 
dezbatere pentru 

realizarea eficientă a 
unui schimb de 
experiență și de 

bune practici 
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Proiecte ANFP – PREZENT ŞI VIITOR 

Exercițiul financiar 2014-2020 POCA 

 

 

I. Dezvoltarea capacității administrației publice centrale 
de a realiza studii de impact” Cod SIPOCA 25, proiect 
derulat în parteneriat -  Secretariatul General al 
Guvernului (beneficiar) şi Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici - 26 luni începând cu data de 
30.03.2016 

II. Dezvoltarea unui sistem de management unitar al 
resurselor umane din administrația publică, Cod 
SIPOCA 136 – proiect derulat în parteneriat -  
Secretariatul General al Guvernului (beneficiar) , 
Agenția Națională a Funcționarilor Publici și Ministerul 
Muncii și Justiției Sociale   - proiect aflat în etapa de 
evaluare tehnico-financiară la AMPOCA  
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Proiect Cod sipoca 136 - Secretariatul General al Guvernului (beneficiar) , Agenția 

Națională a Funcționarilor Publici și Ministerul Muncii și Justiției Sociale   - proiect 

aflat în etapa de evaluare tehnico-financiară la AMPOCA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perioada de implementare: 26 luni 

Valoarea totală a proiectului:  34.755.296,03 lei 

                                         

                                                           Dezvoltarea sistemului de management 

strategic integrat al resurselor umane astfel încât acestea să poată asigura 

suportul necesar unei administrații publice moderne, performante, inclusive și 

inovative. 

 

 

 

Obiectiv general  
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Proiect Cod SIPOCA 136 - Secretariatul General al Guvernului (beneficiar), Agenția 

Națională a Funcționarilor Publici și Ministerul Muncii și Justiției Sociale 

(Parteneri)   - proiect aflat în etapa de evaluare tehnico-financiară la AMPOCA  

 

 OS Dezvoltarea unor soluții fundamentate și durabile a căror aplicare să contribuie la 

îmbunătățirea managementului resurselor umane din România 

 

 OS Dezvoltarea unor mecanisme moderne și inovative de management al resurselor umane care 

să sprijine procesul de elaborare, implementare și evaluare a politicilor publice în domeniu; 

 

 OS Dezvoltarea unui sistem de cadre de competență corelat cu un sistem obiectiv și incluziv de 

recrutare și de evaluare a performanțelor individuale în concordanță cu indicatorii de performanță 

și politicile de salarizare pentru administrația publică; 

 

 OS Îmbunătățirea aplicării legislației în domeniul salarizării unitare a personalului din administrația 

publică 
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Proiect Cod SIPOCA 136  - Grup țintă 

Personal din autoritățile și instituțiile publice cu atribuții în domeniul coordonării și  
implementării politicilor de resurse umane: Secretariatul General al Guvernului, Agenția 
Națională a Funcționarilor Publici, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 

Personalul care lucrează în compartimentele de Resurse Umane din cadrul instituțiilor și 
autorităților publice 

Aleși locali, Înalți Funcționari Publici și personal de execuție cu atribuții în domeniul 
resurselor umane din instituții ale administrației publice locale – activități care presupun 
consultarea publică cu privire la activitățile și livrabilele proiectului 
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Proiect Cod SIPOCA 136 – Rezultate așteptate 
Politică publică fundamentată care să propună soluții pentru o gestiune standardizată a diferitelor categorii de resurse 
umane din administrația publică 

Mecanisme moderne de management al resurselor umane dezvoltate în administrația publică din România. 

Model de cadru de competențe generale și specifice pentru administrația publică elaborat, inclusiv pentru domeniile de 
activitate considerate prioritare pentru orizontul de timp 2014 – 2020 

Model și sistem informatic pentru organizarea concursului național dezvoltat în vederea asigurării unui proces 
transparent și incluziv de recrutare și selecție în administrația publică elaborat 

Sistem de management al performanței individuale pentru diferitele categorii de resurse umane din administrația 
publică centrală elaborat. 

Promovarea și consultarea factorilor interesați cu privire la conținutul modelelor/politicilor specifice elaborate cu privire 
la cadrele de competență, recrutarea și evaluarea personalului din administrația publică. 
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ANFP – actor strategic … 

rol cheie în îndeplinirea obiectivelor asumate de România în dezvoltarea resurselor umane din administrație 

contribuție la îndeplinirea condiționalităților ex-ante 

implicare în procesul de consolidare a capacităţii administrative din perspectiva gestionării fondurilor structurale 

asigurarea unui proces de implementare eficientă şi eficace a proiectelor finanțate din fondurilor europene  

îmbunătățirea cunoștințelor și a abilităților personalului din administrația publică 

inițiative și măsuri inovatoare și integrate care vizează consolidarea capacității administrației publice din România 

… premisa asigurării unei valori adăugate în procesele de reformă administrativă 
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AGENȚIA NAȚIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI 

 

DIRECȚIA PROGRAME CU FINANȚARE  EXTERNĂ 

Lavinia NICULESCU, Director 

www.anfp.gov.ro 

Vă mulţumim! 


