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Caiet de sarcini 

pentru achiziționarea de servicii de formare și conexe în vederea dezvoltării 
competențelor digitale a 30.000 de funcționari publici și a dezvoltării competențelor 

de leadership și talent management în contextul noilor tehnologii și al 
transformărilor digitale pentru 2.500 funcționari publici de conducere 

 
LOTUL I: Servicii de formare (instruire, testare şi certificare) pentru dezvoltarea de 
competențe digitale și servicii conexe pentru un grup ţintă format din 30.000 
funcţionari publici, bărbaţi şi femei, din toate categoriile de vârstă, la nivel naţional 

 
LOTUL II: Servicii de formare (instruire, testare şi certificare) pentru dezvoltarea de 
competențe de leadership și talent management în contextul noilor tehnologii și al 
transformărilor digitale, și servicii conexe, pentru un grup ţintă format din 2.500 de 
funcţionari publici de conducere, bărbaţi şi femei, din toate categoriile de vârstă, la 
nivel naţional 

 

Cod CPV 79411000-8 – Servicii generale de consultanță în management 

Cod CPV 80500000-9 - Servicii de formare 
Cod CPV 80533100-0 – Servicii de formare în informatică 
Cod CPV 80510000-2 – Servicii de formare specializată 
Cod CPV 80521000-2 – Servicii privind programele de formare 
Cod CPV 79311200-9 - Servicii de realizare de studii 

Cod CPV 79311300-0 - Servicii de analiză a studiilor 



2 / 79 

Operator de date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 

 

CUPRINS 

1. INTRODUCERE ................................................................................. 3 

2. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE SERVICII ................................................... 4 
2.1. Informații despre Autoritatea Contractantă ..................................................................... 4 
2.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor .................. 5 
2.3. Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă .............. 7 
2.4. Alte proiecte asociate cu această achiziție de servicii ................................................... 9 
2.5. Cadrul general al sectorului în care Autoritatea Contractantă își desfășoară 
activitatea .......................................................................................... 9 

2.6. Factori interesați și rolul acestora ........................................................ 10 
3. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE ....................................................... 11 
3.1. Obiectivele generale și specifice la care contribuie realizarea serviciilor ........ 11 
3.2. Descrierea serviciilor solicitate: activități ce vor fi realizate .................................. 11 

3.2.1. LOT I Servicii de formare (instruire, testare şi certificare) pentru dezvoltarea 

de competențe digitale și servicii conexe pentru un grup ţintă format din 30.000 

funcţionari publici, bărbaţi şi femei, din toate categoriile de vârstă, la nivel 

naţional ...................................................................................................................................... 12 

3.2.2. LOT II Servicii de formare (instruire, testare şi certificare) pentru 

dezvoltarea de competențe de leadership și talent management în contextul noilor 

tehnologii și al transformărilor digitale, și servicii conexe, pentru un grup ţintă 

format din 2.500 de funcţionari publici de conducere, bărbaţi şi femei, din toate 

categoriile de vârstă, la nivel naţional ................................................................................ 27 

4. REZULTATELE CARE TREBUIE OBȚINUTE ÎN URMA PRESTĂRII SERVICIILOR ............ 37 
5. ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR .............................................................. 38 
6. IPOTEZE ȘI RISCURI ............................................................................................................... 41 

7. ABORDARE ȘI METODOLOGIE ÎN CADRUL CONTRACTULUI .............................................. 44 
8. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR ............................................................. 47 

8.2. LOCUL DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR ............................................................................... 47 
8.2. DURATA PRESTĂRII SERVICIILOR ............................................................................................. 48 
9. RESURSELE NECESARE/EXPERTIZA NECESARĂ PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN 
CONTRACT ȘI ATINGEREA REZULTATELOR .................................................................................... 48 
9. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 
ȘI CONTRACTANT (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE 
MUNCĂ) .......................................................................................................................................... 67 
10. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE ÎN 
CADRUL CONTRACTULUI .......................................................................... 68 

11. RAPOARTELE/DOCUMENTELE SOLICITATE DE LA PRESTATOR ......................... 69 
12. CONFIDENŢIALITATEA ŞI DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ................... 71 
13. RECEPȚIONAREA ȘI ACCEPTANȚA SERVICIILOR PRESTATE ............................................. 71 
14. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL .................................... 72 

15. EVALUAREA PERFORMANȚEI CONTRACTANTULUI ....................................... 73 
16. BUGETUL CONTRACTULUI ȘI EFECTUAREA PLĂȚILOR ÎN CADRUL CONTRACTULUI 75 
17. PREZENTAREA OFERTEI ..................................................................... 76 

18. DICȚIONAR .......................................................................................................................... 77 



3  

1. INTRODUCERE 

Cadrul legal care guvernează relația dintre autoritatea contractantă și prestator: 
 

 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 

În cadrul acestei proceduri, Agenția Națională a Funcționarilor Publici îndeplinește 
rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului. 

 
Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în prealabil condiţiile generale şi 

particulare care guvernează această achiziţie, indiferent care sunt condiţiile proprii de 
vânzare ale ofertantului. Ofertanţii au obligaţia de a analiza cu atenţie documentaţia de 
atribuire şi de a pregăti oferta conform tuturor instrucţiunilor şi specificaţiilor tehnice 
conţinute în documentaţie. Niciun cost suportat de operatorul economic pentru 
pregătirea şi depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate 
de către operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii. 

Fiecare document al ofertei va fi semnat de reprezentantul legal al operatorului 
economic. În cazul în care acestea sunt semnate de o altă persoană, aceasta va prezenta 
o împuternicire. Documentele emise în altă limbă decât română trebuie să fie însoțite 
de traducerea în limba română. 

Documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici, în cazul unei 
asocieri. Documentele emise de autoritățile competente vor fi prezentate conform cu 
originalul, în original sau copie legalizată a acestuia. 

Documentele eliberate de instituții/organisme oficiale abilitate sau de către terți 
trebuie să fie datate, semnate si, după caz, parafate conform prevederilor legale în 
vigoare și se vor prezenta scanate în format lizibil, cu mențiunea „conform cu 
originalul” și semnate electronic de către ofertant. 

 
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea 

contractului și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către 
fiecare ofertant propunerea tehnică. Aceste cerințe reprezintă cerințe minime 
obligatorii. Oferta ce conține servicii inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini sau 
care nu satisface cerințele caietului de sarcini va fi declarată ofertă neconformă și va fi 
respinsă. 

Pentru scopul prezentei secțiuni a documentației de atribuire, orice activitate 
descrisă într-un anumit capitol din caietul de sarcini și nespecificată explicit în alt 
capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră 
de către ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului 
contractului. 

Nu se admite copierea în tot sau în parte a caietului de sarcini în cadrul propunerii 
tehnice, ofertanții având obligația de a proba conformitatea ofertei cu cerințele 
acestuia prin prezentarea propriei abordări/metodologii asupra modului de îndeplinire a 
contractului și de rezolvare a eventualelor dificultăți legate de îndeplinirea acestuia, 
prin raportare la conținutul propunerii tehnice. 

Propunerea tehnică va cuprinde prezentarea de către ofertant a modului în care va 
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respecta cerințele minime impuse, specificate mai jos. 
Oferta trebuie transmisă exclusiv prin mijloace electronice în SEAP/SICAP. 

 
 

֍ 
 

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu 
special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de 
fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu uşurință a tipului de produs şi 
NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor 
produse. Aceste specificații vor fi întotdeauna considerate ca având mențiunea «sau 
echivalent». 

Orice referire din cuprinsul documentaţiei de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini 
şi anexele acestuia), prin care indică un anumit aviz, certificat, declaraţie sau alt 
document solicitat se va citi şi interpreta ca fiind însoţită de menţiunea „sau 
echivalent". 

 
 

2. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE SERVICII 

 
2.1. Informații despre Autoritatea Contractantă 

 
Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP), este organizată și funcționează 

ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, 
aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), 
în scopul creării şi dezvoltării unui corp de funcţionari publici profesionist, stabil şi 
imparţial şi pentru crearea unei evidenţe necesare gestiunii personalului plătit din 
fonduri publice. 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale 
legislației secundare, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu 
modificările şi completările ulterioare, ANFP este implicată direct în concursurile pentru 
recrutarea și promovarea tuturor funcționarilor publici din România. De asemenea, 
Agenția gestionează în mod centralizat structura de posturi de funcționari publici din 

4.335 de instituții și autorități publice din România1 și menține o relație continuă cu 
instituțiile şi autoritățile administrației publice locale și centrale. 

În îndeplinirea rolului său, ANFP îndeplinește atribuții în domeniile: 
1) reglementarea funcţiei publice; 

2) evidenţa şi managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici; 
3) monitorizarea şi controlul activităţilor referitoare la funcţia publică şi la 
funcţionarii publici; 

4) evidenţa personalului plătit din fonduri publice; 
5) implementarea şi gestionarea de programe finanţate din fonduri europene, 
precum şi din alte surse legal constituite, în domeniul funcţiei publice şi al 
funcţionarilor publici; 

 

1 Raport privind managementul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici pentru anul 2021, ANFP, 2022 
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6) gestionarea implementării reformelor, investiţiilor şi obiectivelor specifice 
componentelor din Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României (PNRR), 
aflate în responsabilitatea sa, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Conform atribuțiilor sale, Agenția elaborează cadre de competență, respectiv 
„cadrul de referinţă pentru organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, 
exprimat prin totalitatea standardelor, indicatorilor şi descriptorilor utilizaţi cu referire 
la capacitatea unei persoane de a selecta, combina şi utiliza cunoştinţe, abilităţi şi alte 
achiziţii constând în valori şi atitudini, pentru rezolvarea cu succes a sarcinilor stabilite 
în exercitarea unei funcţii publice, precum şi pentru dezvoltarea profesională ori 

personală în condiţii de eficacitate şi eficienţă”2. 
 

Agenția are implementat și menține un sistem de management al calității conform 
condițiilor din standardul ISO 9001:2015, pentru activitatea „managementul proiectelor 
finanțate din fonduri externe nerambursabile în domeniile de competență ale Agenției 
Naționale a Funcționarilor Publici”. 

 
2.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor 

 
Indicele economiei și societății digitale (DESI) 2022 plasează România pe locul 27 în 

ceea ce privește dimensiunea capitalului uman3, ceea ce reflectă deficitul de 
competențe digitale de bază în rândul populației, rezultatele obținute fiind cu mult sub 
media UE în ceea ce privește competențele digitale cel puțin de bază (28 % față de 54 %) 
și competențele digitale peste nivelul elementar (9 % față de 26 %). România 
înregistrează, de asemenea, un punctaj sub medie în ceea ce privește proporția 
specialiștilor în domeniul TIC încadrați în muncă, și anume de 2,6 % față de 4,5 % la 
nivelul UE, deși numărul absolvenților în domeniul TIC este ridicat și ar putea face față 
nevoilor sectorului public. De asemenea, indicele de dezvoltare a e-guvernării (EGDI) 

20224 plasează România pe locul 57 din 193 de state, în scădere față de nivelul anului 
2020 (locul 55) și mult sub nivelul liderilor regionali Danemarca (locul 1) și Polonia (locul 
34). 

Având în vedere rolul ce îi revine în managementul funcției publice și al 
funcționarilor publici, precum și modul în care tehnologiile digitale, aflate într-o 
permanentă evoluție, au schimbat fundamental economia și societatea conducând către 
transformarea digitală a serviciilor publice, problema competențelor digitale ale 
funcționarilor publici reprezintă o prioritate pentru Agenție, ca premisă esențială pentru 
digitalizarea serviciilor publice și a operațiunilor interne din administrație, măsură 
complementară pentru implementarea e-guvernării, precum și condiție esențială pentru 
îndeplinirea obiectivelor stabilite în Deceniul digital al Europei (viziunea și perspectivele 
Comisiei Europeane pentru transformarea digitală a Europei până în 2030). Totodată, are 
un impact major asupra optimizării întregului sistem de management al resurselor 
umane din administrație și va contribui semnificativ la îmbunătățirea eficienței 
instituțiilor, domeniul IT&C fiind unul dintre domeniile funcționale transversale 

strategice ale statului5. 
 

2 Art. 408 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ 
3 Digital Economy and Society Index (DESI) 2022 | Shaping Europe’s digital future (europa.eu) 
4 EGOVKB | United Nations > Data > Country Information 
5 Livrabilul 3.1 Elaborarea fișelor de post standardizate, elaborat de Banca Mondială în cadrul proiectului 
„Dezvoltarea unui sistem de management unitar al resurselor umane din administrația publică” (SIPOCA 
136), Output 3 SIPOCA 136 - ANFP (gov.ro) 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-economy-and-society-index-desi-2022
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/140-Romania/dataYear/2022
http://www.anfp.gov.ro/continut/Output_3_SIPOCA_136
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De asemenea, prin implicarea sa în dezvoltarea competențelor digitale ale 
funcționarilor publici, ANFP răspunde unei priorități stabilite la nivel european, și anume 
A Europe Fit for the Digital Age - O Europă adaptată la era digitală, urmând „Busola 

pentru dimensiunea digitală 2030: modelul european pentru deceniul digital”, adoptată 

de Comisia Europeană în 20216. 
Totodată, ANFP sprijină implementarea la nivel național a patru dintre cele 17 

Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Agendei 2030, adoptată prin Rezoluţia 
Adunării Generale a ONU A/RES/70/1, și subsecvent a Strategiei naţionale pentru 
dezvoltarea durabilă a României 2030, adoptată prin HG nr. 877/2018, astfel: 

 ODD 4 – Educație de calitate: prin analiza nevoilor de formare și prin atingerea 
țintei prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliență, ANFP sprijină edu- 
cația pe tot parcursul vieții; 

 ODD 9 – Industrie, inovație și infrastructură: dezvoltarea competențelor digitale 
ale funcționarilor publici este vitală pentru tranziţia spre o dezvoltare durabilă, la 
nivelul tuturor instituțiilor publice; 

 ODD 16 – Pace, justiție și instituții puternice: dezvoltarea competențelor digitale 
ale funcționarilor publici va accelera adoptarea tehnologiilor digitale la nivelul 
administraţiei publice, ceea ce va conduce la reducerea birocraţiei, optimizarea 
deciziilor privind stabilirea priorităţilor şi alocarea raţională a resurselor financia- 
re pe criterii de rentabilitate şi competitivitate, profesionalizarea şi perfecţiona- 
rea activităţii tuturor instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale, mai 
ales a compartimentelor care intră în contact direct cu cetăţenii, pentru presta- 
rea unor servicii prompte şi civilizate; extinderea şi generalizarea serviciilor pe 

internet (țintă stabilită pentru anul 20307). 
 ODD 17 - Parteneriate pentru realizarea obiectivelor: prin colaborarea cu autori- 

tățile și instituțiile publice cu atribuții în domeniul managementului resurselor 
umane din administrația publică, instituțiile publice aflate în evidența ANFP, func- 
ționarii publici, societatea civilă și furnizorii de programe de formare. 

 

În conformitate cu Acordul de finanțare privind implementarea reformelor 
și/sau investițiilor finanțate prin Planul național de redresare și reziliență nr. 
38921/05.04.2022, semnat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în 
calitate de coordonator național pentru Planul național de redresare și reziliență și 
Agenția Națională a Funcționarilor Publici, în calitate de coordonator de reformă și 
investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, Agenția este responsabilă 
pentru implementarea țintei nr. 185 „Funcționari publici care au urmat un curs de 
formare digitală”, aferentă investiției nr. 16 „Program de formare competențe 
digitale avansate pentru funcționarii publici”. 

Investiția nr. 16 face parte din Componenta C7 – Transformare digitală și include: 

 Dezvoltarea competențelor digitale a 30.000 funcționari publici (repre- 

zentând aprox. 20% din corpul funcționarilor publici) - certificare tip ICDL și 

specializări TIC (administrator baze de date (SQL, MySQL etc); Administrator 

de sistem; Analiști de business; Data analist; Programatori pe diverse plat- 

forme); 
 
 
 

6 Deceniul digital al Europei: obiective digitale pentru 2030 | Comisia Europeană (europa.eu) 
7 Strategia naţională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 
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 Dezvoltarea competențelor de leadership și talent management în 
contextul digitalizării pentru 2.500 funcționari publici de conducere 
(reprezentând aprox. 25% din funcționarii publici de conducere la nivel 
național); 

 Realizarea unei analize de impact al formării în domeniul TIC asupra 
activităților specifice derulate. 

 

Indicatorii de monitorizare intermediari și final privind atingerea țintei nr. 185 sunt 
următorii: 

 până la data de 31 decembrie 2023: 8.000 funcționari publici care au urmat 

un curs de formare digitală, 
 până la data de 31 decembrie 2024: 18.000 funcționari publici care au 

urmat un curs de formare digitală, 
 până la data de 31 decembrie 2025: 28.000 funcționari publici care au 

urmat un curs de formare digitală, 
 până la data de 30 iunie 2026: 32.500 funcționari publici care au urmat un 

curs de formare digitală. 
 

Ca etapă pregătitoare pentru implementarea țintei nr. 185, la nivelul ANFP a fost 
elaborată „Analiza privind nevoia de instruire a resurselor umane din administrația 
publică din România în domeniul competențelor digitale”, inclusă în Anexa nr. 1 la 
prezentul caiet de sarcini, care va fi utilizată de către prestator în procesul de elaborare 
a ofertei tehnice. 

 
2.3. Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă 

 

 
Dezvoltarea competențelor digitale ale personalului din administrația publică 

reprezintă o prioritate pentru ANFP, ca premisă esențială pentru digitalizarea serviciilor 
publice și a operațiunilor interne din administrație, măsură complementară pentru 
implementarea e-guvernării, precum și condiție esențială pentru îndeplinirea 
obiectivelor stabilite în Deceniul digital al Europei (viziunea și perspectivele Comisiei 
Europene pentru transformarea digitală a Europei până în 2030). 

Totodată, are un impact major asupra optimizării întregului sistem de management 
al resurselor umane din administrație și va contribui semnificativ la îmbunătățirea 
eficienței instituțiilor, domeniul TIC fiind unul dintre domeniile funcționale transversale 
strategice ale statului. Furnizarea și extinderea furnizării de servicii publice online, ca 
vector de amplificare a transformării digitale generale în Romania și de progres în 
clasamentul DESI nu este realizabilă fără ca autoritățile și instituțiile publice să dispună 
de funcționari publici cu competențe digitale adecvate. Crearea unei forțe de muncă 
digitale este crucială pentru a sprijini evoluția de la e-guvernare la guvernarea digitală, 
a debloca potențialul tehnologiilor și datelor digitale pentru a răspunde mai bine 

nevoilor cetățenilor și pentru a construi încrederea cetățenilor în sistemul public8. 
Acest aspect este reflectat în obiectivele și măsurile cuprinse în documentele 

strategice adoptate la nivel național, precum: 
 
 
 

8 Cadrul OCDE pentru talente și competențe digitale în sectorul public, 2021, disponibil la adresa The 
OECD Framework for digital talent and skills in the public sector | en | OECD 

https://www.oecd.org/gov/the-oecd-framework-for-digital-talent-and-skills-in-the-public-sector-4e7c3f58-en.htm
https://www.oecd.org/gov/the-oecd-framework-for-digital-talent-and-skills-in-the-public-sector-4e7c3f58-en.htm
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 Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020 (SNADR 

2020), adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 245/2015, care în cadrul sub- 
domeniului TIC în educație prevede pregătirea permanentă a competenţelor 
de specialitate TIC ale personalului administraţiei publice;

 Politica publică în domeniul e-guvernării, adoptată în iunie 2021, care 

stabilește obiectivul specific nr. 3 „Consolidarea competențelor digitale 
generale ale angajaților administrației publice și creșterea nivelurilor de 
motivare și specializare a personalului IT din cadrul acesteia, continuu, după 
caz, până la finalul anului 2030”;

 OPANFP nr. 234/21.03.2022 privind stabilirea domeniilor prioritare de formare 
și perfecționare profesională și a tematicii specifice programelor de formare și 
perfecționare profesională a funcționarilor publici – document de referință, 
elaborat de ANFP în baza prevederilor art. 401 alin. (1), lit. h) și p) din OUG 
nr. 57/2019, și prin consultarea Institutului Național de Administrație, care 
stabilește o serie de tematici de perfecționare profesională aferente 
domeniului prioritar 6 - TIC, ce corespund dezvoltării atât unor competențe 

generale în domeniu, cât și unora specifice9.
 

Astfel, prin achiziționarea serviciilor de formare în vederea dezvoltării, la nivel 
național, a competențelor digitale a 30.000 de funcționari publici și a dezvoltării 
competențelor de leadership și talent management în contextul noilor tehnologii și al 
transformărilor digitale pentru 2.500 funcționari publici de conducere, se vor obține 
următoarele beneficii directe și indirecte: 

 contribuție la atingerea obiectivelor de dezvoltare la nivel european și 
național; 

 creșterea nivelului competențelor digitale în administrația publică din 
România, contribuind astfel la sporirea relevanței pe piața muncii, creșterea 
rezilienței instituționale și asigurarea adaptării la cerințele societății 
informaționale și progresele TIC; 

 competențele digitale nou dobândite vor fi utilizate la furnizarea și extinderea 
furnizării de servicii publice online, ca vector de amplificare a transformării 
digitale generale în Romania, având ca rezultat simplificarea procedurilor 
administrative, reducerea timpilor de livrare a serviciilor și a costurilor totale, 
facilitarea diseminării datelor, eficientizarea proceselor de comunicare, 
creșterea gradului de satisfacție și a încrederii cetățenilor; stimularea 
interacțiunilor G2G (guvern către guvern), G2C (guvern către cetățean), G2B 
(guvern către business) și G2E (guvern către angajați); 

 la nivel instituțional și departamental, facilitarea încorporării tehnologiei 
digitale, a instrumentelor și a datelor în operațiunile zilnice pentru a oferi 
rezultate mai bune; 

 dezvoltarea, atragerea și retenția de specialiști IT și specialiști cu competențe 
digitale avansate, astfel încât instituțiile să își poată reduce dependența de 
terți și să accelereze procesul de digitalizare, 

 funcționarii publici de conducere instruiți vor putea ține pasul cu noile 
provocări, oportunități, abordări și instrumente aduse în era digitală, vor 
acționa ca agenți de schimbare în mediul lor de lucru și vor transmite 
cunoștințele și abilitățile dobândite către colegii lor. Pentru a putea valorifica 

 
9 ORDIN 234 21/03/2022 - Portal Legislativ (just.ro) 
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potențialul administrației digitale, este necesar ca funcționarii publici de 
conducere să dobândească și să dezvolte competențe specifice, vizând: 

 recunoașterea potențialului de transformare digitală; 

 înțelegerea utilizatorilor și a nevoilor acestora; 

 colaborarea deschisă pentru o livrare iterativă; 

 utilizarea cu încredere a datelor și a tehnologiei; 

 guvernarea bazată pe date10. 
În aplicarea bunelor practici generale de conducere și de promovare a guvernării 

digitale, cei 2.500 de funcționari publici de conducere instruiți vor modela în mod activ 
mediul de lucru, contribuind la schimbarea instituțiilor în cadrul cărora își desfășoară 
activitatea și la îmbunătățirea eficienței acestora. 

 
 

2.4. Alte proiecte asociate cu această achiziție de servicii 

 
Prin proiectul „Standarde europene în utilizarea tehnologiei informaţiei în 

administraţia publică program naţional de certificare a funcţionarilor publici”, cod SMIS 
2773 (noiembrie 2010 – ianuarie 2012), au fost instruiți în vederea dezvoltării abilităților 
TIC 12.000 de funcționari publici la nivel național, care au obținut Permisul European de 
Conducere a Computerului – ECDL. Detalii despre acest proiect sunt disponibile pe 
website-ul Agenției, la adresa: Proiect ECDL - ANFP (gov.ro). 

Astfel, prin achiziționarea serviciilor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, 
ANFP asigură continuitatea demersurilor sale de profesionalizare a funcției publice. 

Totodată, instruirea celor 32.500 de funcționari publici la nivel național reprezintă o 
măsură convergentă pentru implementarea, la nivelul autorităților și instituțiilor publice 
din România, a reformelor din PNRR ce includ componente de digitalizare. Documentul 
complet PNRR este disponibil la adresa PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ 
(PNRR) (gov.ro) 

 

 

2.5. Cadrul general al sectorului în care Autoritatea Contractantă își desfășoară 

activitatea 

 
 Codul administrativ – stabilește mandatul ANFP și cadrul de asigurare a formării și 

perfecționării profesionale a funcționarilor publici; astfel, funcţionarii publici au 
dreptul şi obligaţia de a-şi îmbunătăţi în mod continuu abilităţile şi pregătirea 
profesională, iar autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a asigura 
participarea pentru fiecare funcţionar public la cel puţin un program de formare 
şi perfecţionare profesională o dată la doi ani; 

 Programul de guvernare 2021-202411 - prevede dezvoltarea competențelor digitale 
ale angajaților administrației publice și asigurarea resursei umane necesare 
procesului de transformare digitală, prin derularea de programe naționale de 
formare a funcționarilor publici, cu un calendar adaptat evoluției sistemelor 

 
 
 

10 Cadrul OCDE pentru talente și competențe digitale în sectorul public, 2021, disponibil la adresa The 
OECD Framework for digital talent and skills in the public sector | en | OECD 
11 Macheta P1 pepi (gov.ro) 

http://www.anfp.gov.ro/continut/Proiect_ECDL
https://mfe.gov.ro/pnrr/
https://mfe.gov.ro/pnrr/
https://www.oecd.org/gov/the-oecd-framework-for-digital-talent-and-skills-in-the-public-sector-4e7c3f58-en.htm
https://www.oecd.org/gov/the-oecd-framework-for-digital-talent-and-skills-in-the-public-sector-4e7c3f58-en.htm
https://gov.ro/fisiere/programe_fisiere/Program_de_Guvernare_2021%E2%80%942024.pdf
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informatice din administrația publică, dar și corelarea acestora cu evoluția 
tehnologică propriu-zisă; 

 Strategia naţională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, adoptată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 877/2018 – care prevede promovarea oportunităților de 
învățare pe tot parcursul vieții pentru toți; 

 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a 

adulților, republicată; 

 Proiectul Strategiei în domeniul funcţiei publice pentru perioada 2022-2027, 
elaborat la nivelul ANFP pe baza rezultatelor a patru runde de consultări cu 
reprezentanți ai mediului academic și ai autorităților și instituțiilor publice cu rol 
în managementul resurselor umane din administrația publică și aflat în consultare 
publică (website Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 
publicat 10 noiembrie 2022, 
https://www.mdlpa.ro/pages/actenormativecaractergeneral ) 

 Strategia privind formarea profesională pentru administrația publică - în curs de 
elaborare în cadrul proiectului SIPOCA 617. 

 
 

2.6. Factori interesați și rolul acestora 

 

Principalii factori interesați în implementarea contractului sunt: 

- Comisia Europeană, în calitate de instituție europeană responsabilă cu 
monitorizarea măsurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență; 

- Guvernul României, în calitate de autoritate publică care exercită conducerea 
generală a administrației publice și de semnatar al Planului național de redresare 
și reziliență; 

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator național 
pentru Planul național de redresare și reziliență; 

- Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, ca autoritate de stat în 
domeniul administrației publice, în subordinea căruia este poziționată ANFP; 

- Agenția Națională a Funcționarilor Publici, atât în calitate de autoritate 
contractantă, cât și în calitate de coordonator de reformă și investiții pentru 
PNRR, cu toate structurile ei decizionale și de execuție; 

- Consiliul național pentru dezvoltarea resurselor umane din administrația publică, 
având în vedere rolul său de a promova un cadru instituțional adecvat pentru 
coordonarea politicilor publice și a acțiunilor cu impact asupra resurselor umane 
din administrația publică, precum și de a evalua atingerea obiectivelor asumate 
de Guvernul României în domeniul resurselor umane; 

- Autoritatea pentru Digitalizarea României, în baza rolului ce îi revine în 
transformarea digitală a economiei și societății românești în linia direcțiilor de 
acțiune europene și naționale în domeniu; 

- Consiliul Naţional pentru Transformare Digitală, în calitate de organ consultativ 
al Autorității pentru Digitalizarea României și structură participativă stat-privat- 
mediu academic pentru realizarea transformării digitale a României; 
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- Cei 32.500 de funcționari publici care vor beneficia în mod direct în urma 
organizării programelor de formare; 

- Autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice din România, care 
beneficia de competențele participanților la programele de formare; 

- Societatea civilă. 

 
 
 

3. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE 

 
3.1. Obiectivele generale și specifice la care contribuie realizarea serviciilor 

 
Obiectivul general al Planului național de redresare și reziliență este dezvoltarea 

României prin realizarea unor programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, 
nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de 
creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare 
și Reziliență. 

Prin Componenta 7 – Transformarea digitală, PNRR își propune o intervenție amplă 
de digitalizare a serviciilor publice pentru cetățeni și companii și de digitalizare a opera- 
țiunilor interne ale administrației publice în scopul creșterii eficienței, transparenței și 
rezilienței instituționale. 

În acest context, dezvoltarea competențelor digitale ale funcționarilor publici, prin 
Investiția 16 - Program de formare competențe digitale avansate pentru funcționarii pu- 
blici, ținta 185 „Funcționari publici care au urmat un curs de formare digitală”, 
reprezintă una dintre măsurile complementare pentru implementarea e-guvernării, asu- 
mată la nivel național. 

Instruirea personalului din administrația publică va asigura creșterea nivelului 
competențelor digitale în administrația publică din România, contribuind astfel la succe- 
sul măsurilor de digitalizare a serviciilor publice pentru și a operațiunilor interne ale 
administrației și va permite creșterea eficienței și rezilienței instituționale. 

 
3.2. Descrierea serviciilor solicitate: activități ce vor fi realizate 

 
Serviciile solicitate în cadrul derulării contractului sunt: 

 

 LOT I - Servicii de formare (instruire, testare şi certificare) pentru dezvoltarea 

de competențe digitale și servicii conexe pentru un grup ţintă format din 
30.000 funcţionari publici, bărbaţi şi femei, din toate categoriile de vârstă, la 
nivel naţional, 

 LOT II - Servicii de formare (instruire, testare şi certificare) pentru 
dezvoltarea de competențe de leadership și talent management în contextul 
noilor tehnologii și al transformărilor digitale, și servicii conexe, pentru un 
grup ţintă format din 2.500 de funcţionari publici de conducere, bărbaţi şi 
femei, din toate categoriile de vârstă, la nivel naţional. 
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3.2.1.1 Servicii de formare (instruire, testare şi certificare) pentru dezvoltarea de 
competențe digitale pentru un grup ţintă format din 30.000 funcţionari publici, 
bărbaţi şi femei, din toate categoriile de vârstă, la nivel naţional 

3.2.1. LOT I Servicii de formare (instruire, testare şi certificare) pentru 
dezvoltarea de competențe digitale și servicii conexe pentru un grup ţintă 
format din 30.000 funcţionari publici, bărbaţi şi femei, din toate categoriile 
de vârstă, la nivel naţional 

 

 

 

A. Detaliere activități generale 
 

Pachetul de servicii asigurate de către ofertant fiecăruia dintre cei 30.000 de 
funcționari publici participanți la programele de formare, cuprinde în principal: 

 înscrierea și gestiunea participanților la programele de formare; 
 verificarea eligibilității participanților din punct de vedere al evitării dublei 

finanțări și selectarea participanților finali; 
 elaborarea curriculum-ului și a materialelor de curs (suport de curs, materiale 

informative, aplicații practice etc) și punerea acestora la dispoziția cursanților; 
materialele suport pentru activităţile de formare vor conține elementele 
obligatorii de identitate vizuală ale PNRR; 

 în cazul sesiunilor de formare derulate în format live online/hibrid, asigurarea 
accesului participanților la platforma de instruire pusă la dispoziție de către 
prestator, precum și a suportului tehnic necesar pe toată durata derulării 
sesiunilor de formare; 

 în cazul sesiunilor de formare derulate în format fizic, asigurarea spațiului și a 
logisticii necesare, orientarea participanților, asigurarea măsurilor adecvate în 
eventualitatea unui context pandemic; instruirea se va derula în săli 
acreditate/dotate conform standardelor de formare în domeniu/centre mobile; 

 organizarea sesiunilor de formare – planificarea sesiunilor de formare, alocarea 
participanților, monitorizarea activităților și menținerea comunicării cu aceștia; 

 testarea participanţilor odată cu începerea activităţii de instruire (nivel inițial); 
 derularea sesiunilor de formare – în format live online, fizic sau hibrid, conform 

ofertei tehnice; 

 simularea examinării /testării finale; 
 examinarea în vederea obținerii certificării, de către un examinator acreditat, la 

finalul sesiunii de formare, cu asigurarea posibilității de reexaminare – minim 
două runde; în situația participanților care nu au putut finaliza formarea/susține 
examinarea la grupa lor, din motive obiective, se va oferi posibilitatea de a 
continua formarea și/sau de a susține examinarea în vederea obținerii certificării 
la altă grupă; 

 emiterea și difuzarea certificatelor acreditate (certificat electronic/tipărit; cu 
elemente de securizare care să permită verificarea emitentului și a conținutului); 

 raportarea periodică către achizitor a datelor privind participarea la sesiunile de 
formare și situația certificărilor obținute; 

 participarea la activitățile de promovare și informare organizate în cadrul 
proiectului. 
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B. Detaliere organizare sesiuni de formare 

 

Prin instruirea grupului țintă format din 30.000 de funcționari publici (personal de 
conducere și de execuție, personal cu atribuții în domeniul TIC, din toate regiunile de 
dezvoltare ale țării) care vor participa la cursuri de formare pentru obținerea de 
competențe digitale avansate prin corelare cu nevoile instituționale, se va asigura 
creșterea nivelului competențelor digitale în administrația publică din România, 
contribuind astfel la succesul măsurilor de digitalizare a serviciilor publice. Acestea vor 
contribui la derularea eficientă a operațiunilor interne ale administrației și vor crea 
premisele pentru creșterea eficienței și rezilienței instituționale. 

Pentru identificarea nevoilor instituționale de dezvoltare a competențelor digitale 
ale funcționarilor publici, ANFP a elaborat o analiză preliminară, cuprinsă în Anexa nr.1 
la prezentul caiet de sarcini, menită a furniza date despre starea de fapt de la nivelul 
structurilor funcționale din cadrul instituțiilor şi a identifica tipuri de competențe 
digitale generale necesare în activitatea curentă, în contextul digitalizării administrației 
publice, precum și tipuri de competențe digitale specifice pentru informatizarea 
serviciilor publice și integrarea tehnologiilor emergente. 

Analiza s-a realizat prin aplicarea unui chestionar, fiind validate 3.264 de răspunsuri 
furnizate de către funcționari publici (de conducere și de execuție) proveniți din 768 de 
autorități și instituții publice din structurile administrației centrale, teritoriale și locale 
din toate cele opt regiuni de dezvoltare ale țării, numărul de respondenți instituționali 
reprezentând 10,04% din grupul-țintă de 32.500 funcționari publici, distribuția acestora 
fiind relevantă pe toate palierele analizate (reprezentativitate teritorială, categorie 
funcție publică, raport administrație centrală – administrație locală). Astfel, în urma 
analizei a fost definită o serie de potențiale pachete de formare, aplicabile atât tuturor 
structurilor funcționale din cadrul instituțiilor, cât și compartimentelor specializate în 
anumite domenii, prezentate în tabelul următor. 

 
Nr. 
crt. 

Tip pachet Conținut orientativ module 
pachet 

Nr. estimat 
participanți 

Structură 
minimă 

Pachete generale competențe digitale 29.000  

1. Management concepte și perspective de 2.000 Minim 5 
 în contextul dezvoltare instituțională (tipuri  module(dintre 
 digitalizării de interacțiuni în cadrul e-  cele indicate 
 administrației guvernării, cloud, inteligență  orientativ) 
 publice artificială, blockchain, big data,  Total ore de 
  instrumente online, potențial și  instruire: 
  implicații), utilizare informații  minim 40 
  online; editare de text,   

  securitate cibernetică, calcul   

  tabelar, prezentări, aplicații de   

  management de proiect și lucru   

  în echipă etc.   

2. Comunicare în utilizare informații online și 2.000 Minim 5 
 contextul creare conținut digital;  module (dintre 
 digitalizării securitate cibernetică; munca în  cele indicate 
 administrației echipă; prezentări (nivel  orientativ) 
 publice avansat), web design  Total ore de 
  (dezvoltarea aplicațiilor web);  instruire: 
  editare imagini, marketing  minim 40 
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  digital al serviciilor publice 
(instrumente de comunicare și 
promovare online), social media 
pentru administrația publică etc. 

  

3. Financiar în 
contextul 
digitalizării 
administrației 
publice 

utilizare informații online; 
securitate cibernetică; aplicații 
de management de proiect 
(planificare) și lucru în echipă; 
calcul tabelar (nivel intermediar, 
nivel avansat); baze de date 

(nivel intermediar, nivel avansat) 
etc. 

 

10.000 
Minim 5 
module (dintre 
cele indicate 
orientativ) 
Total ore de 
instruire: 
minim 40 

4. Back office în 
contextul 
digitalizării 
administrației 
publice 

utilizare informații online; 
securitate cibernetică; munca în 
echipă; editare de text; calcul 
tabelar (nivel intermediar sau 
nivel avansat). 

 

15.000 
Minim 5 
module (dintre 
cele indicate 
orientativ) 
Total ore de 
instruire: 

minim 40 
Pachete specializate TIC 1000  

1. Instrumente 
digitale pentru 
munca la 
distanță/ 
telemuncă 

instrumente VPN - ex., Remote 
Desktop, Anyconnect VPN, vpn 
Forti, respectiv instrumente de 
tip VMware vSphere Client, 
Putty, WinSCP 

 Minim 2 
module(dintre 
cele indicate 
orientativ) 
Total ore de 
instruire: 

minim 40 

2. Statistică 
avansată - 
colectarea, 
prelucrarea și 
interpretarea 
datelor 

SPSS/ PowerStaTim/ Eviews  Minim 2 
module(dintre 
cele indicate 
orientativ) 
Total ore de 
instruire: 

minim 40 

3. Instrumente 
de consultare 
online 

platforme   free    (ex.    Google 
Forms, SurveyMonkey etc.), 
platforme profesionale - ex. 
Lime Survey) 

 Minim 2 
module(dintre 
cele indicate 
orientativ) 
Total ore de 
instruire: 
minim 40 

4. Instalarea, 
configurarea și 
administrarea 
sistemelor de 
operare 

Windows Server, LINUX Server 
(Windows Server 2019, Windows 
Server 2021, Server Linux), 
Windows Workstation 

 Minim 2 
module(dintre 
cele indicate 
orientativ) 
Total ore de 

instruire: 
minim 40 

5. Baze de date Oracle, SQL, MySQL, Azure  Minim 2 
module(dintre 
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    cele indicate 
orientativ) 
Total ore de 
instruire: 

minim 40 

6. Dezvoltarea 
aplicațiilor 
desktop - Non 
Web 

utilizarea Visual Studio pentru 
Windows Forms, utilizarea Visual 
Studio pentru aplicații desktop, 
utilizarea Java pentru aplicații 
desktop 

 Minim 2 
module(dintre 
cele indicate 
orientativ) 
Total ore de 

instruire: 
minim 40 

7. Inițiere în 
Business 
Analysis 

aplicații     informatice     pentru 
management de proces, aplicații 
informatice utilizate în 
planificare și/ sau evaluare, 
aplicații informatice pentru 
management decizional, aplicații 
utilizate în managementul 
riscurilor - ex. aplicația SimulAr, 

utilizată în analiza Monte Carlo 

 Minim 2 
module(dintre 
cele indicate 
orientativ) 
Total ore de 
instruire: 
minim 40 

8. Administrarea, 
dezvoltarea și 
securitatea 
rețelelor TIC 

C (Network security, Firewall, 
FireEye, echipamente (UTM) 
Forti, Router, Switching, 
Intrusion detection system, 
Intrusion prevention system, 
Email security, Web security) 

 Minim 2 
module(dintre 
cele indicate 
orientativ) 
Total ore de 

instruire: 
minim 40 

9. Dezvoltarea 
aplicațiilor 
Web Design 

Visual   Studio,    C#,    Python, 
Jquery, CSS, HTML, 
WebDeveloper, Java, JavaScript, 
ASP NET, DotNet, PHP 

 Minim 2 
module(dintre 
cele indicate 
orientativ) 
Total ore de 

instruire: 
minim 40 

10. Automatizarea 
proceselor 

Power BI, Power Automate, 
…………… 

 Minim 2 
module(dintre 
cele indicate 
orientativ) 
Total ore de 

instruire: 
minim 40 

11. Inteligență 
artificială 
(inclusiv 
utilizare în 
help desk) 

…………..  Minim 2 
module(dintre 
cele indicate 
orientativ) 
Total ore de 

instruire: 
minim 40 

12. Proiectarea ……….  Minim 2 



Operator de date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 
 

 sistemelor de 
e-government 

  module(dintre 
cele indicate 
orientativ) 
Total ore de 
instruire: 

minim 40 
 

 

NOTA: În funcție de cerințele concrete ale autorităților și instituțiilor publice, 

cerințele și gradul de interes al grupului țintă, fluctuația de personal, schimbările 

legislative și alte aspecte care pot influența opțiunea pentru un anumit 

pachet/modul, alocarea numerică estimată a participanților poate suferi modificări. 

 
Participanții la sesiunile de formare vor parcurge programul corespunzător atât 

nevoilor instituționale specifice, cât și nevoilor individuale fiecărui funcționar public, în 

baza nivelului actual de competențe, atribuțiilor din fișa postului, obiectivelor 

individuale stabilite și a strategiilor de dezvoltare instituțională, dobândind, prin 

parcurgerea sesiunilor de formare ofertate, competențe digitale avansate. 

Sintagma „competențe digitale avansate” se referă la: 

 dobândirea unui nivel suplimentar de competențe față de cele deja dobândite 

prin metode formale și non-formale – de ex. calcul tabelar nivel avansat, 

 dobândirea de noi competențe, complementare, care să asigure îndeplinirea de 

noi sarcini de serviciu și să răspundă evoluției sistemelor informatice din 

administrația publică și progresului tehnologic propriu-zis – de ex. securitate 

cibernetică, marketing digital, consultare online, instrumente pentru munca la 

distanță/telemuncă; dar și calcul tabelar, prelucrare și analiză date sau creare de 

conținut digital pentru funcționarii publici care nu au îndeplinit aceste atribuții 

înainte; 

 dobândirea de competențe noi și/sau aprofundarea celor existente, prin corelare 

cu evoluția TIC – de ex. inteligența artificială, limbaje noi de programare. 

Prestatorul va detalia, în oferta tehnică, modulele propuse pentru fiecare pachet 

(minim 5 module - dintre cele indicate orientativ, respectiv, minim 2 pentru pachetele 

specializate TIC) și conținutul acestora, nr. de ore alocat, modalitatea de derulare a 

sesiunilor de formare pentru fiecare modul (live online, fizic sau hibrid), precum și, în 

cazul alegerii formatului fizic/hibrid, repartizarea teritorială, pe regiuni/județe și nr. 

maxim de participanți, tipul de certificat acordat. O repartizare orientativă din punct de 

vedere geografic, pentru toate regiunile de dezvoltare ale țării, este disponibilă în 

anexa nr.2 la prezentul caiet de sarcini. 

Având în vedere țintele intermediare și finale stabilite de Comisia Europeană prin 

PNRR, detaliate în secțiunea 4 la prezentul caiet de sarcini, prestatorul va prezenta în 

oferta tehnică modalitatea de atingere a acestora, inclusiv prin includerea unui grafic de 

realizare a activităților. 

 
Anterior demarării sesiunilor de formare, prestatorul va realiza o analiză inițială, 

cu rolul de a repartiza locuri pentru participanții la programele de formare, pe jude- 
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țe/module/domeniu/modalitate de derulare a sesiunilor de formare și de a oferi un me- 

canism clar și interactiv de planificare, ajustare și monitorizare a activităților de forma- 

re, inclusiv prin actualizarea graficului de realizare a activităților. La elaborarea anali- 

zei, prestatorul va utiliza: 

 „Analiza privind nevoia de instruire a resurselor umane din administrația publică 

din România în domeniul competențelor digitale”, inclusă în Anexa nr. 1 la pre- 

zentul caiet de sarcini, 

 Raportul privind managementul funcției publice, disponibil pe website-ul ANFP, la 

adresa Raport privind managementul funcţiei publice - ANFP (gov.ro) – cel mai re- 

cent raport disponibil la momentul elaborării analizei, 

 Cadrul competențelor digitale pentru cetățeni, cunoscut sub numele de DigComp 

- DigComp (europa.eu), 
 

 

C. Detaliere cerințe derulare sesiuni de formare 

C.1. Caracteristici minimale 
1.1 Descriere: sesiuni de formare care să asigure deprinderea de competențe digitale 

generale și specifice 
 

1.2 Condiții de desfășurare: 
• Live online /fizic/hibrid, în limba română, 
• Participanții primesc acces online la platforma de învățare, 
• Durată de minim 40 de ore, 
• Cursul este de tip vendorless (nu are ca scop prezentarea unei tehnologii sau 

plasarea de produse), 
• Cursul include aplicații practice, exemple, studii de caz, exerciții, simulări, 

tutoriale etc. cu aplicabilitate în administrația publică, 
• Conținutul și materialele informative oferite sunt de actualitate (conținutul 

informațional corespunde nivelului de evoluție, de la data desfășurării sesiunii, a 
tehnicilor, a metodelor și a conceptelor prezentate, precum și a ultimelor versiuni 
ale aplicațiilor informatice utilizate), 

• Sesiunile de formare vor urma următoarele secvențe, ce vor fi detaliate în oferta 
tehnică: testare inițială, instruire, simulare, examinare, certificare. 

 

1.3 Noțiuni care vor fi cuprinse în cadrul sesiunii de formare – se vor prezenta cel 
puțin următoarele subiecte: 

• Familiarizarea cu conceptele, tehnicile și aplicațiile informatice utilizate în cadrul 
fiecărui pachet propus – nivel de bază; 

• Aprofundarea noțiunilor, tehnicilor și aplicațiile informatice utilizate în cadrul 
fiecărui pachet propus – nivel avansat, 

• Transformarea digitală (concept, aplicabilitate, etape, e-guvernanță, e- 
guvernare, cloud, inteligență artificială, instrumente online etc.), 

• Orientări europene și naționale privind utilizarea TIC în toate domeniile vieții și 
digitalizarea administrației publice. 

 

1.4 Competențe dobândite – în urma parcurgerii programelor de formare, 
participanții vor dobândi următoarele tipuri de competențe, în funcție de 
modulele urmate: 

http://www.anfp.gov.ro/continut/Managementul_functiei_publice_si_al_functionarilor
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcomp_en
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Competențe generale12: 

 rezolvarea de probleme și luarea deciziilor atunci când se folosesc aplicații 

digitale în scopul rezolvării problemelor de serviciu; 

 planificare și organizare – atunci când se planifică activitatea prin intermediul 
aplicațiilor informatice; 

 inițiativă – când se construiesc noi instrumente de lucru în format digital, când se 
testează și se utilizează aplicații noi pentru eficientizarea activității sau a 
proceselor de lucru; 

 comunicare – când se utilizează mijloace de tehnoredactare a comunicării pe 
suport digital; 

 orientare către cetățean – atunci când se utilizează mijloace de comunicare 
digitală adaptate la preferințele sau nevoile beneficiarilor. 

Competențe specifice: 

- utilizarea de tehnologii, suite definite de programe sau aplicații; 
- configurarea de componente hardware, software și de rețea; 
- identificarea, gestionarea, filtrarea, agregarea, corelarea și analiza datelor; 
- asigurarea securității, confidențialității, integrității și continuității sistemelor 

informatice; 

- proiectarea, implementarea și testarea de soluții TIC. 

 

C.2. Condiții generale 
 

Prestatorul trebuie să furnizeze: 
 Experții formatori 
 Platforma de învățare 
 Centre de instruire 
 Suportul de curs 
 Monitorizarea prezenței participanților 

 Examinarea și certificarea participanților 
 Evaluarea satisfacției participanților 

 
Experții formatori trebuie să fie autorizați să deruleze activități de formare și 

trebuie să aibă experiență dovedită prin susținerea altor sesiuni similare, cf. secțiunii 9 
din prezentul caiet de sarcini. Pentru demonstrarea pregătirii formatorilor se vor 
prezenta certificate/acreditări/autorizări, sau alte documente din care să reiasă 
îndeplinirea cerinței. 

Platforma de învățare, utilizată în cazul formatului live online/hibrid, va avea 
următoarele caracteristici generale minimale: 

• platforma asigură comunicarea cu formatorii și cu alți participanți la sesiunile de 
formare; 

• platforma poate fi accesată de pe sisteme desktop și de pe dispozitive mobile; 
• platforma asigură rularea cursurilor descărcate local în regim offline; 

• platforma asigură posibilitatea de urmărire a progresului la nivel de cursant; 
• platforma asigură disponibilitatea de cursuri din următoarele domenii: 

 
12 Manual de utilizare a competențelor în procesele de management al resurselor umane, partea a II-a Metodologii și 
ghiduri de analiză a posturilor și identificare a competențelor, pag. 21 – livrabil elaborat de către Banca Mondială în 
cadrul proiectului „Dezvoltarea unui sistem de management unitar al resurselor umane din administrația publică”, cod 
SIPOCA 136 
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• platforma asigură posibilitatea generării și listării de rapoarte cuprinzând 
cursurile parcurse de către utilizatorii platformei și profilul acestora; 

• platforma asigură suport utilizatorilor; 
• platforma asigură securitatea datelor cu caracter personal și dispune de 

mecanisme anti-phishing și anti-malware; 
 

Centre de instruire: pentru sesiunile de formare ce se vor derula fizic/hibrid, 
prestatorul va pune la dispoziția cursanților săli de instruire dotate conform 
standardelor de formare în domeniu, în municipiile reședință de județ, în locații 
accesibile tuturor participanților înscriși la modulele respective, conform planificărilor și 
nr. de sesiuni programate a se derula simultan. Pentru facilitarea accesului 
participanților din alte localități, aflate la distanțe mai mari de 50 km, se vor organiza 
centre mobile, în condiții corespunzătoare. Sălile de instruire vor îndeplini următoarele 
cerințe minimale: 

 să fie suficient de spaţioase pentru a găzdui numărul comunicat de participanţi 
pentru fiecare sesiune de formare, în condiţii bune, fără a fi aglomerate; 

 să permită accesul persoanelor cu dizabilități/ inclusiv pentru spațiile sanitare 
etc.; 

 să aibă suficiente scaune/mobilier pentru numărul de participanţi; 

 să nu aibă elemente arhitecturale ce ar putea împiedica vizibilitatea persoanelor 

aflate în sală (stâlpi interiori); 

 să aibă lumină naturală, dar cu posibilitate de proiecţie în condiţii bune; 

 să dispună de lifturi pentru acces rapid al participanților (dacă spațiile se află la 
etajele superioare ale clădirii, cu acces facil inclusiv pentru persoanele cu dizabi- 
lități); 

 să nu fie situate la subsolul clădirii sau în spaţii fără aerisire, 

 să fie prevăzute cu instalaţie de climatizare funcţională; 

 să dispună de toate echipamentele necesare (stații de lucru/laptopuri individua- 
le), conexiune la internet, videoproiector cu posibilitate de conectare la calcula- 
tor (laptop), ecran pentru videoproiector; 

 să respecte măsurile impuse la nivel național în caz de pandemie; 

 vor fi amenajate astfel încât să corespundă numărului de participanți, specificului 
fiecărui modul de instruire şi adaptate la metodele de formare utilizate de forma- 
tori; 

Prestatorul va răspunde de respectarea normelor de sănătate și securitate în 
muncă şi de prevenire şi stingere a incendiilor la locul de derulare a sesiunilor de 
formare, pe întreaga durată a zilei de formare. Vor fi respectate orice alte condiţii 
impuse de actele normative care reglementează organizarea cursurilor de formare 
profesională continuă a adulţilor în vigoare. 

 
Asigurarea suportului de curs: fiecare cursant va primi materiale informative în 

format fizic și/sau electronic, care cuprind cel puțin următoarele elemente: document 
care conține cursul complet și documentația aferentă, iar dacă este cazul, instrumente 
software/tool-uri/mașini virtuale specifice. 

Monitorizarea prezenței participanților la sesiunile de formare: prestatorul va 

depune documente care atestă prezenţa participanților la sesiunile de formare, sub 
formă de: liste de prezență asumate de către organizatorul de curs însoțite de fotografii 
din timpul sesiunilor de formare/capturi de ecran, rapoarte generate de platforma de 
învăţare, alte documente/modalități care validează prezența participanților. 

Examinare și certificare: la finalizarea sesiunii de formare fiecare participant va 
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susține o examinare în vederea atestării competențelor dobândite. Prestatorul de 
servicii va asigura emiterea unui certificat nominal acreditat, în format fizic sau generat 
de către platforma de învățare, și remiterea acestuia către posesori. Certificatul va 
include elemente de securizare care să permită verificarea emitentului și a conținutului) 

Prestatorul va realiza și menține o bază de date cu persoanele participante la toate 
sesiunile, care să cuprindă: numele și prenumele, instituţia, datele de contact, domeni- 
ul/domeniile în care s-a efectuat formarea; competențele dobândite; certificatul obți- 
nut și referințele oficiale ale fiecărui certificat, care să ateste că programele de forma- 

re au fost finalizate. 
Evaluarea satisfacției participanților la sesiunile de formare: prestatorul va 

elabora și disemina participanților la sesiunile de formare un chestionar de evaluare, 
agreat cu Achizitorul. Întrebările din chestionarul de evaluare trebuie să aibă în vedere 
aspecte precum: suportul de curs, exercițiile și studiile de caz, sala de 
curs/funcționalitățile platformei de gestiune a participanților și ale platformei de e- 
learning, după caz, modul de organizare a cursului, prestația formatorului, integrarea 
cunoștințelor și abilităților dobândite în activitatea curentă. Rezultatele obținute vor fi 
centralizate și analizate, urmând a fi utilizate la elaborarea analizei de impact al 
formării. Totodată, din analiza chestionarelor transmise participanților, prestatorul va 
prezenta în rapoartele de activitate lunare și în raportul final concluziile sale privind 
gradul de satisfacție al participanților în ceea ce privește organizarea și derularea 
sesiunilor de formare. 

 
Oferta tehnică pentru aceste servicii va detalia obiectivele, programa și structura 

cursului, nr. de ore alocate, metoda de derulare, modul în care sunt respectate 
condițiile generale de organizare și derulare a sesiunilor de formare, competențele 
dobândite de către participanți în urma finalizării și certificării, materialele suport, nr. 
de credite (a se avea în vedere norma legală prevăzută la art. 483 alin. (2) lit. f) din 
O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, “să fi obţinut un număr 
minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare, 
conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii, sau să fi 
urmat o formă de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 
3 ani de activitate”. Propunerile legislative cu privire la sistemul de credite se regăsesc 
în proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea normelor metodologice cu 
privire la formarea și perfecționarea profesională a funcționarilor publici, inclusiv 
drepturile și obligațiile asociate procesului de formare, precum și a normelor privind 
sistemul de credite necesar promovării funcționarilor publici în grad profesional și într-o 
funcție publică de conducere vacantă, care poate fi consultat accesând link-ul Proiecte de 

acte normative - ANFP (gov.ro).). 

Prestatorul va oferi garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri 
tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea datelor cu caracter general 
să respecte cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 și să asigure protecția 
drepturilor persoanelor vizate. 

Oferta financiară pentru aceste servicii va acoperi toate costurile de instruire, 
examinare, reexaminare, certificare, costul materialelor de instruire, costurile legate de 
funcționarea platformei de învățare, costurile aferente centrelor de instruire și 
centrelor mobile, precum și toate celelalte costuri aferente realizării activităților 
contractului. 
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Prestatorul va asigura gestionarea celor 30.000 participanți la programele de 
formare, relaționarea cu aceștia și cu autoritățile și instituțiile publice de proveniență, 
planificarea activităților de formare, monitorizarea progresului înregistrat în atingerea 
țintelor intermediare și finale ale proiectului și diminuarea riscurilor în implementarea 
sesiunilor de formare. 

Astfel, prestatorul selecționat va avea de îndeplinit următoarele activități generale: 
A. Punerea la dispoziția ANFP și a participanților la programele de formare a unei 

aplicații de gestionare a cursanților (înregistrare, verificare, validare, evidență, 
repartizare etc.), 

B. Monitorizarea, evaluarea şi raportarea tuturor activităţilor derulate, 
C. Asigurarea comunicării cu participanții la programele de formare și cu 

autoritățile/instituțiile publice de proveniență a acestora, precum și 
gestionarea activităților aferente protocoalelor de parteneriat încheiate de 
ANFP cu autorități și instituții publice, având ca scop nominalizarea 
participanților la sesiunile de formare, etapizat, în funcție de indicatorii 
cantitativi ai țintei, precum și asigurarea participării funcționarilor publici pe 
toată durata cursului, inclusiv la etapa de examinare în vederea obţinerii 
certificării. 

Activitățile specifice care fac obiectul contractului, menționate în cele ce urmează, 
trebuie considerate ca fiind cerințe minime, iar dacă alte activități relaționate sunt 
necesare în vederea realizării obiectivelor, acestea vor face parte din responsabilitatea 
ofertantului. 

Prestatorul va fi responsabil pentru formarea unei echipe proprii de proiect şi va face 
în oferta sa tehnică propuneri concrete în acest sens. 

Prestatorul va elabora planul de proiect, care va oferi o privire de ansamblu asupra 
tuturor activităților de formare și conexe (planificarea etapizată a activităților și 
subactivităților, constrângeri de timp, resurse, costuri, livrabile, asigurarea calității, 
comunicare, riscuri, modalitatea de urmărire și raportare a progresului) şi va constitui 
referinţa faţă de care va fi controlată întreaga evoluţie ulterioară a proiectului, în 
cadrul fiecărei etape. În cadrul planului de proiect se va realiza alocarea participanților 
pe regiuni, județe și domenii de formare/module/profile și se vor stabili punctele 
principale de control în cadrul proiectului, cum ar fi limitele de etape, ținând cont de 
indicatorii intermediari ai proiectului. 

În cel mult 10 zile de la începutul derulării contractului, prestatorul va actualiza 
planul prezentat în ofertă, luând în considerare situaţia concretă de la nivelul autorităţii 
contractante şi alte elemente relevante. Planul va fi discutat în cadrul ședinței de kick- 
off, la care vor participa reprezentanții cheie ai achizitorului și ai prestatorului. 

 

A. Punerea la dispoziția ANFP și a participanților la programele de formare a unei 
aplicații de gestionare a cursanților: 

 

Prestatorul va pune la dispoziția ANFP și a celor 30.000 de participanți la 
programele de formare o aplicație de gestionare a cursanților, ce va îndeplini 
următoarele funcționalități minimale: 

• înrolare în baza unor credențiale unice (nume utilizator, parolă), 
• validare participanți în urma verificării calității de funcționar public și a evitării 

dublei finanțări, 

3.2.1.2. Servicii conexe de planificare/organizare a sesiunilor de formare, 
gestionarea participanților, monitorizare și raportare 
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• înscriere la sesiunile de formare, printr-un formular prestabilit, agreat cu 
Achizitorul; 

• accesare de pe sisteme desktop și de pe dispozitive mobile; 
• catalog online – prezență și rezultate obținute; 
• comunicarea cu participanții; 
• încărcarea/descărcarea de documente; 
• maparea, în timp real, a stadiului activităților (sesiuni de formare în 

derulare/finalizate la nivel de regiuni și pe nr. de participanți, reprezentativitate 
instituțională și grup țintă, nr. certificate obținute); 

• generarea, exportul și listarea de raportări; 
• suport pentru utilizatori; 
• disponibilitate pe toată durata proiectului și timp de doi ani de la finalizarea 

acestuia; 
• generarea Registrului național al participanților la programele de formare și al 

competențelor digitale dobândite; 
• interoperabilitate cu portalul de management al funcției publice și funcționarilor 

publici, gestionat de către ANFP, în vederea validării statului de funcționar public 
al participanților; 

• asigurarea securității datelor cu caracter personal și mecanisme anti-phishing și 
anti-malware; 

 

B.  Monitorizarea, evaluarea şi raportarea tuturor activităţilor derulate, conform 

planului proiectului şi rezultatelor aşteptate: 
Ofertantul va dezvolta o metodologie de monitorizare, evaluare şi raportare care se 

va referi, printre altele, la aspectele prezentate mai jos. Lista activităţilor nu este 
limitativă, ofertantul urmând să ia toate măsurile necesare pentru îndeplinirea 
rezultatelor aşteptate: 

• Realizarea de analize periodice cu privire la stadiul organizării și derulării 
sesiunilor de formare și al atingerii indicatorilor intermediari și finali; 

• Determinarea perturbaţiilor în realizarea activităților de formare şi realizarea de 
recomandări pentru soluţionarea potențialelor probleme; 

• Elaborarea unui plan de management al riscurilor care trebuie să cuprindă 
identificarea şi descrierea riscurilor care afectează atât execuţia contractului cât 
şi realizarea obiectivelor proiectului, evaluarea cantitativă şi calitativă a 
acestora, descriindu-se modul în care se va aprecia gradul de severitate 
(impactul) şi nivelul de probabilitate a apariţiei riscurilor identificate, analiza 
riscului, monitorizarea riscului, soluţii/recomandări de minimizare/eliminare; 

• Verificarea şi ajustarea alocării resurselor, coroborate cu graficul de realizare a 
activităţilor; 

• Verificarea modalității de organizare și derulare a fiecărei sesiuni de formare; 
• Evidenţa rezultatelor şi raportărilor; 

• Participare la toate întâlnirile de lucru din cadrul proiectului; 
• Elaborarea de raportări lunare, intermediare și a unui raport final; 
• Acordarea de sprijin Autorității contractante în elaborarea documentelor 

solicitate de către Comisia Europeană și/sau autoritățile naționale în procesul de 
monitorizare și raportare: 

 Cover Note – în limbile engleză și română, însoțită de documentele 
justificative aferente, 

 raportări periodice, 
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 document de sinteză care să justifice în mod corespunzător modul în care 
ținta (cu toate elementele constitutive) a fost atinsă în mod satisfăcător. 
Acest document trebuie să includă o anexă cu următoarele documente 
justificative și elemente: o listă a certificatelor individuale, inclusiv 
referințele oficiale ale fiecărui certificat, care să ateste că programele de 
formare au fost finalizate, numărul de participanți la programele de 
formare și identificatorul unic al participanților înscriși, tipul de formare 
furnizată cu detalii privind conținutul și formatul de învățare utilizat, 

• Elaborarea și punerea la dispoziția achizitorului a unui Registru național al 
participanților la programele de formare și al competențelor digitale dobândite. 
Registrul va conține minim următoarele: 

 date privind participanții la programele de formare (nume și prenume, 
CNP/cod unic participant, ID post, tipul funcției, instituția de proveniență), 

 date privind modulele urmate de către fiecare participant, 
 date privind certificatele individuale obținute de către participanți în urma 

examinării finale, inclusiv referințele oficiale ale fiecărui certificat, 
 date privind competențele digitale dobândite (tip, descriere, nivel, 

corespondența cu DigiComp). 

 

C. Asigurarea comunicării cu participanții la programele de formare și cu 
autoritățile/instituțiile publice de proveniență a acestora, precum și cu alte părți 
implicate în derularea activităților: 

 

Prestatorul va răspunde de relația cu cei 30.000 de participanți la programele de 
formare, precum și cu autoritățile/instituțiile publice de proveniență a acestora, în baza 
unei scrisori de împuternicire emise de către achizitor, asigurând minim următoarele: 

• Centralizarea solicitărilor de participare, validarea acestora, verificarea dublei 
finanțări, formularea de solicitări de clarificare, alocarea participanților la 
sesiunile de formare; 

• Informarea participanților cu privire la modalitatea de derulare a sesiunilor de 
formare și eventualele schimbări intervenite; 

• Reconfirmarea disponibilității de participare la sesiunile de formare planificate, 
cu cel puțin 7 zile lucrătoare înainte de data începerii sesiunii de formare, 
identificarea de înlocuitori după caz și înștiințarea achizitorului cu privire la 
stadiul de constituire a grupelor de instruire, în termen de 3 zile lucrătoare 
înainte de data începerii sesiunii de formare; 

• Suport acordat participanților (sprijin la înscriere, soluționare solicitări de 
realocare, răspunsuri întrebări, gestionare sesizări); asigurarea continuității 
formării pentru toți participanții înscriși prin reprogramarea participanților care 
din motive obiective nu pot finaliza o sesiune de formare începută și/sau susține 
examenul de certificare; 

• Acordarea de sprijin participanților la activitățile de formare în utilizarea 
aplicației de gestionare a cursanților și în accesarea platformei de învățare, după 
caz; 

• Prestatorul își asumă întreaga responsabilitate în ceea ce privește invitarea și 
repartizarea participanților la sesiunile de formare. În cazul în care nu se va 
confirma participarea de către invitați, operatorul economic va lua legătura 
telefonic, prin e-mail, sau fax cu instituția de proveniență, pentru a solicita un 
răspuns și eventual desemnarea unui înlocuitor; 
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• Prestatorul va comunica cu celeritate achizitorului orice situație privind 
identificarea de dificultăți în constituirea grupelor de instruire, precum și orice 
incident care afectează sau ar putea afecta buna implementare a sesiunilor de 
formare și măsurile adoptate de către prestator pentru soluționarea acestor 
situații/incidente; 

• Prestatorul își asumă întreaga responsabilitate în ceea ce privește protecția 
datelor cu caracter personal, prin politicile proprii, măsurile tehnice de securitate 
adoptate și securizarea platformelor; 

• Gestionarea activităților aferente parteneriatelor încheiate de către ANFP cu 
autorități și instituții publice; 

 
 

3.2.1.3. Servicii de realizare și analiză studii  
 

Prestatorul va elabora analiza de impact al formării asupra activităților specifice 

derulate de către participanții la sesiunile de formare. 

Structura analizei de impact va urmări elementele de mai jos, fără a se limita la 

acestea: 
 

1. Informaţii generale referitoare la cei 30.000 de participanți la programele de 
formare și competențele digitale dobândite de către aceștia: 

a) Module urmate și tipuri de competențe dobândite; 
b) Date statistice relevante (ex. nr. participanți/participanți certificați, instituții și 

autorități publice de proveniență, repartizare teritorială și reprezentativitate in- 
stituțională, profil socio-demografic etc.). 

c) Rezultate obținute în urma derulării programelor de formare (rata de certificare 
și de re-examinare, repartiția notelor). 

 

2. Metodologia de evaluare utilizată în cadrul analizei de impact 

 Descrierea metodologiei 

a) descrierea demersului metodologic (context, etape, acțiuni, rezultate); 
b) enumerarea şi descrierea metodelor cantitative și/sau calitative utilizate; 
c) descrierea tipurilor de date colectate, a surselor de colectare și, respectiv, de va- 

lidare; 
d) în cazul sondajelor şi al altor tipuri de cercetări sociologice se vor include infor- 

maţii despre metodologia cercetării, structura şi dimensiunea eşantionului, pre- 
cum şi modalitatea de realizare (internet, telefon, faţă în faţă etc). 

 

Analize care pot fi utilizate în evaluare: 
- Analiza cost-beneficiu pentru evaluarea impactului; 
- Analiza cost-eficacitate pentru evaluarea impactului; 
- Analiza multicriterială: 

 

 
Tipul de criterii Întrebarea Exemple 

 
Eficacitatea 

 
S-a obţinut un rezultat valoros? 

Unităţi din bunurile sau din 
serviciul oferit prin 

aplicarea politicii 
respective 
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Eficienţa 

Cât de mare a fost efortul necesar 
pentru a obţine acel rezultat? 

Costul unitar 
Beneficii nete 
Raportul cost/beneficiu 

 
Adecvarea 

în ce măsură obţinerea acelui rezultat 
rezolvă problema care a dus la 
formularea acelei politici publice? 

Costuri 
Eficienţă 

 
Echitatea 

Sunt costurile şi beneficiile distribuite 
echitabil între diferitele grupuri din 
societate? 

Criteriul Pareto 
Criteriul lui Rawls 

 
Senzitivitatea 

Satisfac rezultatele aplicării acelei 
politici nevoile, preferințele sau 
valorile diferitelor grupuri? 

Consistenţa cu opiniile 
cetăţenilor 

 
Corectitudinea 

 
Sunt rezultatele dorite şi valoroase? 

Politicile publice trebuie să 
fie atât eficiente cât şi 
echitabile 

 

Metodele de colectare a datelor pot fi (fără a se limita la acestea) 
Pentru datele cantitative: 

- pot fi colectate pe baza chestionarelor de opinie și/ sau a formularelor de colecta- 
re a datelor factuale (statistici oficiale); 

- metode de colectare: față în față, online, desk research (cercetare de birou – de 

regulă, pentru colectarea de statistici oficiale); 
- valori utilizate (fără a se limita la): absolute (număr, frecvență) și/ sau relative 

(procente), indicatori ai tendinței centrale și de analiză a dispersiei, coeficienți 
statistici, valori simple, valori ponderate sau agregate, indicatori, indecși (în func- 
ție de specificul analizei derulate și de caracteristicile datelor colectate). 

- statistici utilizate: descriptive (preponderent valori absolute și relative, formaliza- 
te în tabele și reprezentări grafice, inclusiv tabele de contingență și analiză multi- 
criterială) și inferențiale (de exemplu, analiza de regresie, analiza factorială etc.); 

 

Pentru datele calitative: 
- Analiza secundară (se lucrează cu date achiziționate pentru alte scopuri de cerce- 

tare/ din alte studii/ analize/ rapoarte; datele pot fi disponibile în format agre- 
gat sau neagregat); 

- Analiză documentară (studii/ analize/ rapoarte); 
- Interviuri (față în față sau online, respectiv structurate/nestructurate); 
- Focus-grup; 
- Alte instrumente care nu sunt specific sociologice (de regulă, preluate din mana- 

gement/ marketing) – minim 3, cele mai relevante, dintre următoarele: 

o Brainstorming, panel-uri de experți/metoda DELPHI; 
o Studiu de caz; 
o Analiza SWOT; 
o Analiza PESTLE; 
o Analiza Stakeholders; 
o Metoda arborelui problemei; 
o Analiză decizională (arbori decizionali); 
o Analize de tip cauză – efect (de exemplu, arborele problemei și al soluției, 

diagrama Pareto, diagrama Ishikawa); 
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 Descrierea implicării organizaţiilor societăţii civile și a mediului academic pe parcur- 
sul realizării analizei de impact: instituţii/organizaţii/asociaţii consultate; principa- 
lele contribuţii ale acestora în procesul de analiză. 

 
3. Rezultatele analizei de impact 

 

 Evaluarea procesului de formare 

 Evaluarea impactului formării 
a) descrierea principalelor schimbări produse pe perioada implementării în situaţia 

grupurilor-ţintă; 

b) impactul macroeconomic, după caz; 
c) impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat, după 

caz; 

d) impactul asupra mediului de afaceri, după caz; 
e) impactul social; 
f) impactul asupra inovării şi digitalizării; 
g) impactul asupra obiectivelor de dezvoltare durabilă; 

h) impactul asupra obiectivelor instituționale și asupra obiectivelor individuale; 
i) analiza cost-beneficiu; 
j) Alte informaţii, după caz. 

 

4. Concluziile analizei de impact 
 

 Aprecieri generale cu privire la organizarea și derularea programelor de formare și la 
rezultatele obținute de către participanții la programele de formare; 

 Concluzii cu privire la principalele criterii de evaluare 

a) relevanţă - argumentarea relevanţei intervenţiei pe baza nevoilor grupului țintă; 
b) eficacitate - descrierea nivelului de îndeplinire a rezultatelor directe şi a celor pe 

termen lung; 

c) eficienţă - descrierea rezultatelor din perspectiva raportului cost-beneficiu; 
d) implementare - performanța procesului de formare; 
e) impact - analiza impactului formării asupra eficienței și eficacității instituționale 

și individuale; 
f) sustenabilitate - măsura în care rezultatele obţinute pot fi de durată și pot fi 

transferabile; 
g) dezvoltare durabilă - măsura în care rezultatele intervenţiei sunt relevante şi/sau 

influenţează obiectivele de dezvoltare durabilă. 

 Realizări și provocări 
 

5. Recomandări 

 Recomandări privind dezvoltarea de noi competențe digitale sau complementare; 

 Recomandări privind organizarea și derularea programelor de formare destinate 
funcționarilor publici. 

 

Livrabilele solicitate, în forma intermediară, vor fi supuse procesului de consultare 

cu părțile interesate la nivel intern și extern. Reprezentanții Prestatorului/ echipa de 

formatori/experți vor asigura suport în procesul de consultare, preluare și integrare a 
 

 

26 / 79 



27  

3.2.2.1.    Servicii de formare (instruire, testare şi certificare) pentru dezvoltarea 
de competențe de leadership și talent management în contextul noilor 
tehnologii și al transformărilor digitale pentru 2.500 de funcționari 
publici de conducere 

informațiilor rezultate. Livrabilele vor fi considerate finale după acordul/ acceptul Achi- 

zitorului. 

 

3.2.2. LOT II Servicii de formare (instruire, testare şi certificare) pentru dezvoltarea 
de competențe de leadership și talent management în contextul noilor 
tehnologii și al transformărilor digitale, și servicii conexe, pentru un grup ţintă 
format din 2.500 de funcţionari publici de conducere, bărbaţi şi femei, din 
toate categoriile de vârstă, la nivel naţional 

 

 

 

A. Detaliere activități generale 
 

Pachetul de servicii asigurate de către ofertant fiecăruia dintre cei 2.500 de 
funcționari publici de conducere participanți la programele de formare, cuprinde în 
principal: 

 înscrierea și gestiunea participanților la programele de formare; 
 verificarea eligibilității participanților din punct de vedere al evitării dublei 

finanțări; 
 elaborarea curriculum-ului și a materialelor de curs (suport de curs, materiale 

informative, aplicații practice etc) și punerea acestora la dispoziția cursanților; 
materialele suport pentru activităţile de formare vor contine elementele 
obligatorii de identitate vizuală ale PNRR; 

 în cazul sesiunilor de formare derulate în format live online/hibrid, asigurarea 
accesului participanților la platforma de instruire, precum și a suportului tehnic 
necesar pe toată durata derulării sesiunilor de formare; 

 în cazul sesiunilor de formare derulate în format fizic, asigurarea spațiului și a 
logisticii necesare, orientarea participanților, asigurarea măsurilor adecvate în 
eventualitatea unui context pandemic; 

 organizarea sesiunilor de formare – planificarea sesiunilor de formare, alocarea 
participanților, monitorizarea activitităților și menținerea comunicării cu aceștia; 

 testarea participanţilor odată cu începerea activităţii de instruire (nivel inițial); 
 derularea sesiunilor de formare – în format live online, fizic sau hibrid, conform 

ofertei tehnice; 

 simularea examenului final/testării finale; 
 examinarea în vederea obținerii certificării, de către un examinator acreditat, la 

finalul sesiunii de formare, cu asigurarea posibilității de reexaminare – minim 
două runde; în situația participanților care nu au putut finaliza formarea/susține 
examinarea la grupa lor, din motive obiective, se va oferi posibilitatea de a 
continua formarea și/sau de a susține examinarea în vederea obținerii certificării 
la altă grupă; 

 emiterea și difuzarea certificatelor acreditate (certificat electronic/tipărit; cu 
elemente de securizare care să permită verificarea emitentului și a conținutului); 

 raportarea periodică către achizitor a datelor privind participarea la sesiunile de 
formare și situația certificărilor obținute; 
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 participarea la activitățile de promovare și informare organizate în cadrul 
proiectului. 

 

 
B. Detaliere cursuri 

B.1. Caracteristici minimale 
1.5 Descriere: sesiune de formare care să asigure deprinderea de competențe de 

leadership și talent management în contextul noilor tehnologii și al 
transformărilor digitale 

 

1.6 Condiții de desfășurare: 
• Live online/fizic/hibrid, în limba română, 

• Participanții primesc acces online la platforma de învățare, 
• Durată de minim 40 de ore, 
• Cursul este de tip vendorless (nu are ca scop prezentarea unei tehnologii sau 

plasarea de produse), 
• Cursul include aplicații practice, exemple, studii de caz, jocuri, fișe de lucru, 

teste de autocunoaștere etc. cu aplicabilitate în administrația publică, 
• Conținutul și materialele informative oferite sunt de actualitate (conținutul 

informațional corespunde nivelului de evoluție, de la data desfășurării sesiunii, a 
tehnicilor, a metodelor și a conceptelor prezentate, precum și a ultimelor versiuni 
ale instrumentelor utilizate); 

• Sesiunile de formare vor urma următoarele secvențe, ce vor fi detaliate în oferta 
tehnică: testare inițială, instruire, examinare, certificare. 

 

1.7 Noțiuni care vor fi cuprinse în cadrul sesiunii de formare – se vor prezenta cel 
puțin următoarele subiecte: 

• Familiarizarea cu conceptele și tehnicile utilizate (management versus leadership, 
caracteristicile personale și comportamentul unui lider, stiluri de leadership, 
modele de leadership, managementul talentelor, leadership și inovație, 
instrumente online), 

• Aprofundarea noțiunilor și tehnicilor de management al resurselor umane 
(recrutare și selecție, inducție și onboarding, construirea, coordonarea și 
dezvoltarea echipei, teoriile motivației, crearea unui climat motivațional), 

• Noțiuni privind adaptarea la schimbare a instituției (managementul schimbării, 
adaptarea la schimbare, gestionarea resurselor, comunicarea schimbării, abordări 
de management care favorizează schimbarea și beneficiile acestora în contextul 
digitalizării – de ex. Agile), 

• Prezentarea și utilizarea de modele și instrumente de luare a deciziilor, 
planificare și prioritizare, tehnici de solicitare și acordare de feedback, 

• Gestionarea relațiilor (managementul conflictelor și al persoanelor dificile, 
coaching, mentoring, crearea unei culturi organizaționale care să sprijine 
inovarea, experimentarea și învățarea, creșterea autonomiei și a responsabilității 
echipelor), 

• Transformarea digitală (concept, aplicabilitate, etape, e-guvernanță, e- 
guvernare, cloud, inteligență artificială, instrumente online etc.), 

• Orientări europene și naționale privind utilizarea TIC în toate domeniile vieții și 
digitalizarea administrației publice. 
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1.8 Competențe dobândite – în urma parcurgerii programului de formare, 
participanții vor dobândi următoarele competențe: 
descoperirea resurselor personale pentru dezvoltarea procesului de conducere, 
adaptarea stilului de conducere în funcție de context, abilități cognitive, 
atitudinale, comportamentale în activitatea de conducere – proactivitate, 
adaptabilitate, flexibilitate, responsabilitate, identificarea caracteristicilor 
leadership-ului de succes și a leadership-ului toxic, gestionarea riscului și crizelor, 
profilul conducerii etice, gestionarea schimbării, recunoașterea potențialului de 
transformare digitală; înțelegerea utilizatorilor și a nevoilor acestora; colaborarea 
deschisă pentru o livrare iterativă; utilizarea cu încredere a datelor și a 
tehnologiei; utilizarea guvernării bazate pe date. Participanții vor putea adopta 
metodologii agile și vor putea investi în transformarea digitală continuă a modului 
de lucru al instituțiilor în cadrul cărora își desfășoară activitatea. 

 
B.2. Condiții generale 

 

Prestatorul trebuie să furnizeze: 
 Experții formatori 
 Platforma de învățare 
 Centre de instruire 
 Suportul de curs 

 Monitorizarea prezenței participanților 
 Examinarea și certificarea participanților 
 Evaluarea satisfacției participanților 

 
Experții formatori trebuie să fie autorizați să deruleze activități de formare și 

trebuie să aibă experiență dovedită prin susținerea altor sesiuni similare, cf. secțiunii 9 
din prezentul caiet de sarcini. Pentru demonstrarea pregătirii formatorilor se vor 
prezenta certificate/acreditări/autorizări, sau alte documente din care să reiasă 
îndeplinirea cerinței. 

Platforma de învățare, utilizată în cazul formatului live online/hibrid, va avea 

următoarele caracteristici generale minimale: 
• platforma asigură comunicarea cu formatorii și cu alți participanți la sesiunile de 

formare; 

• platforma poate fi accesată de pe sisteme desktop și de pe dispozitive mobile; 
• platforma asigură rularea cursurilor descărcate local în regim offline; 
• platforma asigură posibilitatea de urmărire a progresului la nivel de cursant; 
• platforma asigură disponibilitatea de cursuri din următoarele domenii: 
• platforma asigură posibilitatea generării și listării de rapoarte cuprinzând 

cursurile parcurse de către utilizatorii platformei și profilul acestora; 

• platforma asigură suport utilizatorilor; 
• platforma asigură securitatea datelor cu caracter personal și dispune de 

mecanisme anti-phishing și anti-malware; 
Centre de instruire: pentru sesiunile de formare ce se vor derula fizic/hibrid, 

prestatorul va pune la dispoziția cursanților săli de instruire dotate conform 
standardelor de formare în domeniu, în municipiile reședință de județ, în locații 
accesibile tuturor participanților înscriși la modulele respective, conform planificărilor și 
nr. de sesiuni programate a se derula simultan. Pentru facilitarea accesului 
participanților din alte localități, aflate la distanțe mai mari de 50 km, se vor organiza 
centre mobile, în condiții corespunzătoare. Sălile de instruire vor îndeplini următoarele 
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cerințe minimale: 

 să fie suficient de spaţioase pentru a găzdui numărul comunicat de participanţi 

pentru fiecare sesiune de formare, în condiţii bune, fără a fi aglomerate; 

 să permită accesul persoanelor cu dizabilități/ inclusiv pentru spațiile sanitare 
etc.; 

 să aibă suficiente scaune/mobilier pentru numărul de participanţi; 

 să nu aibă elemente arhitecturale ce ar putea împiedica vizibilitatea persoanelor 

aflate în sală (stâlpi interiori); 

 să aibă lumină naturală, dar cu posibilitate de proiecţie în condiţii bune; 

 să dispună de lifturi pentru acces rapid al participanților (dacă spațiile se află la 
etajele superioare ale clădirii, cu acces facil inclusiv pentru persoanele cu dizabi- 
lități); 

 să nu fie situate la subsolul clădirii sau în spaţii fără aerisire, 

 să fie prevăzute cu instalaţie de climatizare funcţională; 

 să dispună de toate echipamentele necesare (stații de lucru/laptopuri individua- 
le), conexiune la internet, videoproiector cu posibilitate de conectare la calcula- 
tor (laptop), ecran pentru videoproiector; 

 să respecte măsurile impuse la nivel național în caz de pandemie; 

 vor fi amenajate astfel încât să corespundă numărului de participanți, specificului 
fiecărui modul de instruire şi adaptate la metodele de formare utilizate de forma- 
tori; 

Prestatorul va răspunde de respectarea normelor de sănătate și securitate în 
muncă şi de prevenire şi stingere a incendiilor la locul de derulare a sesiunilor de 
formare, pe întreaga durată a zilei de formare. Vor fi respectate orice alte condiţii 
impuse de actele normative care reglementează organizarea cursurilor de formare 
profesională continuă a adulţilor în vigoare. 

Asigurarea suportului de curs: fiecare cursant va primi materiale informative în 
format fizic și/sau electronic, care cuprind cel puțin următoarele elemente: document 
care conține cursul complet și documentația aferentă, iar dacă este cazul, instrumente 
software/tool-uri/mașini virtuale specifice. 

Monitorizarea prezenței participanților: prestatorul va depune documente care 

atestă prezenţa participanților la sesiunile de formare, sub formă de: liste de prezență 
asumate de către organizatorul de curs însoțite de fotografii din timpul sesiunilor de 
formare/capturi de ecran, rapoarte generate de platforma de învăţare, alte 
documente/modalități care validează prezența participanților. 

Examinare și certificare: la finalizarea sesiunii de formare fiecare participant va 
susține o examinare în vederea atestării competențelor dobândite. Prestatorul de servi- 
cii va asigura emiterea unui certificat nominal acreditat în format fizic sau generat de 
către platforma de învățare, și remiterea acestuia către posesori. Certificatul va pre- 
zenta elemente de securizare care să permită verificarea emitentului și a conținutului) 

Prestatorul va realiza și menține o bază de date cu persoanele participante la toate 
sesiunile, care să cuprindă: numele și prenumele, instituţia, datele de contact, domeni- 
ul/domeniile în care s-a efectuat formarea; competențele dobândite; certificatul obți- 
nut și referințele oficiale ale fiecărui certificat, care să ateste că programele de forma- 
re au fost finalizate. 

Evaluarea satisfacției participanților la sesiunile de formare: prestatorul va 
elabora și disemina participanților la sesiunile de formare un chestionar de evaluare, 
agreat cu Achizitorul. Întrebările din chestionarul de evaluare trebuie să aibă în vedere 
aspecte precum: suportul de curs, exercițiile și studiile de caz, sala de 
curs/funcționalitățile platformei de gestiune a participanților și ale platformei de e- 
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3.2.2.2. Servicii conexe de planificare/organizare a sesiunilor de formare, 
gestionarea participanților, monitorizare și raportare 

learning, după caz, modul de organizare a cursului, prestația formatorului, integrarea 
cunoștințelor și abilităților dobândite în activitatea curentă. Rezultatele obținute vor fi 
centralizate și analizate, urmând a fi utilizate la elaborarea analizei de impact al 
formării. Totodată, din analiza chestionarelor transmise participanților, prestatorul va 
prezenta în rapoartele de activitate lunare și în raportul final concluziile sale privind 
gradul de satisfacție al participanților în ceea ce privește organizarea și derularea 
sesiunilor de formare. 

Oferta tehnică pentru aceste servicii va detalia obiectivele, programa și structura 

cursului, nr. de ore alocate, metoda de derulare, modul în care sunt respectate 
condițiile generale de organizare și derulare a sesiunilor de formare, competențele 
dobândite de către participanți în urma finalizării și certificării, materialele suport, nr. 
de credite (a se avea în vedere norma legală prevăzută la art. 483 alin. (2) lit. f) din 
O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, “să fi obţinut un număr 
minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare, 
conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii, sau să fi 
urmat o formă de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 
3 ani de activitate”) . Propunerile legislative cu privire la sistemul de credite se regăsesc 
în proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea normelor metodologice cu 
privire la formarea și perfecționarea profesională a funcționarilor publici, inclusiv 
drepturile și obligațiile asociate procesului de formare, precum și a normelor privind 
sistemul de credite necesar promovării funcționarilor publici în grad profesional și într-o 
funcție publică de conducere vacantă, care poate fi consultat accesând link-ul Proiecte de 

acte normative - ANFP (gov.ro).). 

Prestatorul va oferi garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri 
tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea datelor cu caracter general 
să respecte cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 și să asigure protecția 
drepturilor persoanelor vizate. 

Oferta financiară pentru aceste servicii va acoperi toate costurile de instruire, 
examinare, reexaminare, certificare, costul materialelor de instruire, costurile legate de 
funcționarea platformei de învățare, costurile aferente centrelor de instruire și 
centrelor mobile, precum și toate celelalte costuri aferente realizării activităților 
contractului. 

 

 

 

Prestatorul va asigura gestionarea celor 2.500 participanți la programele de formare, 
relaționarea cu aceștia și cu autoritățile și instituțiile publice de proveniență, 
planificarea activităților de formare, monitorizarea progresului înregistrat în atingerea 
țintelor intermediare și finale ale proiectului și diminuarea riscurilor în implementarea 
sesiunilor de formare. 

Astfel, prestatorul selecționat va avea de îndeplinit următoarele activități generale: 
A. Punerea la dispoziția ANFP și a participanților la programele de formare a unei 

aplicații de gestionare a cursanților (înregistrare, verificare, validare, evidență, 
repartizare etc.), 

B. Monitorizarea, evaluarea şi raportarea tuturor activităţilor derulate, 
C. Asigurarea comunicării cu participanții la programele de formare și cu 

autoritățile/instituțiile publice de proveniență a acestora, precum și 
gestionarea activităților aferente protocoalelor de parteneriat încheiate de 
ANFP cu instituții și autorități publice. 

http://www.anfp.gov.ro/continut/Propuneri_legislative
http://www.anfp.gov.ro/continut/Propuneri_legislative
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Activitățile specifice care fac obiectul contractului, menționate în cele ce urmează, 
trebuie considerate ca fiind cerințe minime, iar dacă alte activități relaționate sunt 
necesare în vederea realizării obiectivelor, acestea vor face parte din responsabilitatea 
ofertantului. 

Prestatorul va fi responsabil pentru formarea unei echipe proprii de proiect şi va face 
în oferta sa tehnică propuneri concrete în acest sens. 

Prestatorul va elabora planul de proiect, care va oferi o privire de ansamblu asupra 
tuturor activităților de formare și conexe (planificarea etapizată a activităților și 
subactivităților, constrângeri de timp, resurse, costuri, livrabile, asigurarea calității, 
comunicare, riscuri, modalitatea de urmărire și raportare a progresului) şi va constitui 
referinţa faţă de care va fi controlată întreaga evoluţie ulterioară a proiectului, în 
cadrul fiecărei etape. În cadrul planului de proiect se va realiza alocarea participanților 
pe regiuni, județe și domenii de formare/module/profile și se vor stabili punctele 
principale de control în cadrul proiectului, cum ar fi limitele de etape, ținând cont de 
indicatorii intermediari ai proiectului. 

În cel mult 10 zile de la începutul derulării contractului, prestatorul va actualiza 
planul prezentat în ofertă, luând în considerare situaţia concretă de la nivelul autorităţii 
contractante şi alte elemente relevante. Planul va fi discutat în cadrul ședinței de kick- 
off, la care vor participa reprezentanții cheie ai achizitorului și ai prestatorului. 

 
C. Punerea la dispoziția ANFP și a participanților la programele de formare a unei 

aplicații de gestionare a cursanților: 
 

Prestatorul va pune la dispoziția ANFP și a celor 2.500 de participanți la programele 
de formare o aplicație de gestionare a cursanților, ce va îndeplini următoarele 
funcționalități minimale: 

• înrolare în baza unor credențiale unice (nume utilizator, parolă), 
• validare participanți în urma verificării calității de funcționar public și a evitării 

dublei finanțări, 
• înscriere la sesiunile de formare, printr-un formular prestabilit, agreat cu 

Achizitorul; 

• accesare de pe sisteme desktop și de pe dispozitive mobile; 
• catalog online – prezență și rezultate obținute; 
• comunicarea cu participanții; 

• încărcarea/descărcarea de documente; 
• maparea, în timp real, a stadiului activităților (sesiuni de formare în 

derulare/finalizate la nivel de regiuni și pe nr. de participanți, reprezentativitate 
instituțională și grup țintă, nr. certificate obținute); 

• generarea, exportul și listarea de raportări; 
• suport pentru utilizatori; 
• disponibilitate pe toată durata proiectului și timp de doi ani de la finalizarea 

acestuia; 
• generarea Registrului național al participanților la programele de formare și al 

competențelor digitale dobândite; 
• integrarea cu sistemul informatic de management al funcției publice și 

funcționarilor publici, gestionat de către ANFP, în vederea validării statului de 
funcționar public al participanților. 
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D. Monitorizarea, evaluarea şi raportarea tuturor activităţilor derulate, conform 
planului proiectului şi rezultatelor aşteptate: 

Ofertantul va dezvolta o metodologie de monitorizare, evaluare şi raportare care se 
va referi, printre altele, la aspectele prezentate mai jos. Lista activităţilor nu este 
limitativă, ofertantul urmând să ia toate măsurile necesare pentru îndeplinirea 
rezultatelor aşteptate: 

• Realizarea de analize periodice cu privire la stadiul organizării și derulării 
sesiunilor de formare și al atingerii indicatorilor intermediari și finali; 

• Determinarea perturbaţiilor în realizarea activităților de formare şi realizarea de 
recomandări pentru soluţionarea potențialelor probleme; 

• Elaborarea unui plan de management al riscurilor care trebuie să cuprindă 
identificarea şi descrierea riscurilor care afectează atât execuţia contractului cât 
şi realizarea obiectivelor proiectului, evaluarea cantitativă şi calitativă a 
acestora, descriindu-se modul în care se va aprecia gradul de severitate 
(impactul) şi nivelul de probabilitate a apariţiei riscurilor identificate, analiza 
riscului, monitorizarea riscului, soluţii/recomandări de minimizare/eliminare; 

• Verificarea şi ajustarea alocării resurselor, coroborate cu graficul de realizare a 
activităţilor; 

• Verificarea modalității de organizare și derulare a fiecărei sesiuni de formare; 
• Evidenţa rezultatelor şi raportărilor; 
• Participare la toate întâlnirile de lucru din cadrul proiectului; 

• Elaborarea de raportări lunare, intermediare și a unui raport final; 
• Acordarea de sprijin Autorității contractante în elaborarea documentelor 

solicitate de către Comisia Europeană și/sau autoritățile naționale în procesul de 
monitorizare și raportare: 

 Cover Note – în limbile engleză și română, însoțită de documentele 

justificative aferente, 

 raportări periodice, 

 document de sinteză care să justifice în mod corespunzător modul în care 
ținta (cu toate elementele constitutive) a fost atinsă în mod satisfăcător. 
Acest document trebuie să includă o anexă cu următoarele documente 
justificative și elemente: o listă a certificatelor individuale, inclusiv 
referințele oficiale ale fiecărui certificat, care să ateste că programele de 
formare au fost finalizate, numărul de participanți la programele de 
formare și identificatorul unic al participanților înscriși, tipul de formare 
furnizată cu detalii privind conținutul și formatul de învățare utilizat, 

• Elaborarea și punerea la dispoziția achizitorului a unui Registru național al 
participanților la programele de formare și al competențelor dobândite. 

• Registrul va conține minim următoarele: 
 date privind participanții la programele de formare (Nume și prenume, 

CNP/cod unic participant, ID post, tipul funcției, instituția de proveniență), 

 date privind modulele urmate de către fiecare participant, 
 date privind certificatele individuale obținute de către participanți în urma 

examinării finale, inclusiv referințele oficiale ale fiecărui certificat, 
 date privind competențele digitale dobândite (tip, descriere, nivel, 

corespondența cu DigComp). 
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C. Asigurarea comunicării cu participanții la programele de formare și cu 
autoritățile/instituțiile publice de proveniență a acestora, precum și cu alte părți 
implicate în derularea activităților: 

 

Prestatorul va răspunde de relația cu cei 2.500 de participanți la programele de 
formare, precum și cu autoritățile/instituțiile publice de proveniență a acestora, în baza 
unei scrisori de împuternicire emise de către achizitor, asigurând minim următoarele: 

• Centralizarea solicitărilor de participare, validarea acestora, verificarea dublei 
finanțări, formularea de solicitări de clarificare, alocarea participanților la 
sesiunile de formare; 

• Informarea participanților cu privire la modalitatea de derulare a sesiunilor de 
formare și eventualele schimbări intervenite; 

• Reconfirmarea disponibilității de participare la sesiunile de formare planificate, 
cu cel puțin 7 zile lucrătoare înainte de data începerii sesiunii de formare, 
identificarea de înlocuitori după caz și înștiințarea achizitorului cu privire la 
stadiul de constituire a grupelor de instruire, în termen de 3 zile lucrătoare 
înainte de data începerii sesiunii de formare; 

• Suport acordat participanților (sprijin la înscriere, soluționare solicitări de 
realocare, răspunsuri întrebări, gestionare sesizări); asigurarea continuității 
formării pentru toți participanții înscriși prin reprogramarea participanților care 
din motive obiective nu pot finaliza o sesiune de formare începută și/sau susține 
examenul de certificare; 

• Acordarea de sprijin participanților la activitățile de formare în utilizarea 
aplicației de gestionare a cursanților și în accesarea platformei de învățare, după 
caz; 

• Prestatorul își asumă întreaga responsabilitate în ceea ce privește invitarea și 
repartizarea participanților la sesiunile de formare. În cazul în care nu se va 
confirma participarea de către invitați, operatorul economic va lua legătura 
telefonic, prin e-mail, sau fax cu instituția de proveniență, pentru a solicita un 
răspuns și eventual desemnarea unui înlocuitor; 

• Prestatorul va comunica cu celeritate achizitorului orice situație privind 
identificarea de dificultăți în constituirea grupelor de instruire, precum și orice 
incident care afectează sau ar putea afecta buna implementare a sesiunilor de 
formare și măsurile adoptate de către prestator pentru soluționarea acestor 
situații/incidente; 

• Prestatorul își asumă întreaga responsabilitate în ceea ce privește protecția 
datelor cu caracter personal, prin politicile proprii, măsurile tehnice de securitate 
adoptate și securizarea platformelor; 

D. Gestionarea parteneriatelor încheiate de către ANFP cu autorități și instituții 
publice, având ca scop nominalizarea participanților la sesiunile de formare, 
etapizat, în funcție de indicatorii cantitativi ai țintei, precum și asigurarea 
participării funcționarilor publici pe toată durata cursului, inclusiv la etapa de 
examinare în vederea obţinerii certificării. 
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3.2.2.3. Servicii de realizare și analiză studii  
 

Prestatorul va elabora analiza de impact al formării asupra activităților specifice 

derulate de către participanții la sesiunile de formare. 

Structura analizei de impact va urmări elementele de mai jos, fără a se limita la 
acestea: 

 

4. Informaţii generale referitoare la cei 2500 de participanți la programele de 
formare și competențele digitale dobândite de către aceștia: 

d) Module urmate și tipuri de competențe dobândite; 
e) Date statistice relevante (ex. nr. participanți/participanți certificați, instituții și 

autorități publice de proveniență, repartizare teritorială și reprezentativitate in- 
stituțională, profil socio-demografic etc.). 

f) Rezultate obținute în urma derulării programelor de formare (rata de certificare 
și de re-examinare, repartiția notelor). 

 

5. Metodologia de evaluare utilizată în cadrul analizei de impact 
5.2. Descrierea metodologiei 

e) descrierea demersului metodologic (context, etape, acțiuni, rezultate); 
f) enumerarea şi descrierea metodelor cantitative și/sau calitative utilizate; 
g) descrierea tipurilor de date colectate, a surselor de colectare și, respectiv, de va- 

lidare; 
h) în cazul sondajelor şi al altor tipuri de cercetări sociologice se vor include infor- 

maţii despre metodologia cercetării, structura şi dimensiunea eşantionului, pre- 
cum şi modalitatea de realizare (internet, telefon, faţă în faţă etc). 

 

Analize care pot fi utilizate în evaluare: 
- Analiza cost-beneficiu pentru evaluarea impactului; 
- Analiza cost-eficacitate pentru evaluarea impactului; 
- Analiza multicriterială: 

 
Tipul de criterii Întrebarea Exemple 

 
Eficacitatea 

 
S-a obţinut un rezultat valoros? 

Unităţi din bunurile sau din 
serviciul oferit prin 
aplicarea politicii 
respective 

 
Eficienţa 

Cât de mare a fost efortul necesar 
pentru a obţine acel rezultat? 

Costul unitar 
Beneficii nete 

Raportul cost/beneficiu 

 
Adecvarea 

în ce măsură obţinerea acelui rezultat 
rezolvă problema care a dus la 
formularea acelei politici publice? 

Costuri 
Eficienţă 

 
Echitatea 

Sunt costurile şi beneficiile distribuite 
echitabil între diferitele grupuri din 
societate? 

Criteriul Pareto 
Criteriul lui Rawls 

 
Senzitivitatea 

Satisfac rezultatele aplicării acelei 
politici nevoile, preferințele sau 
valorile diferitelor grupuri? 

Consistenţa cu opiniile 
cetăţenilor 
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Corectitudinea 

 
Sunt rezultatele dorite şi valoroase? 

Politicile publice trebuie să 
fie atât eficiente cât şi 
echitabile 

 

Metodele de colectare a datelor pot fi (fără a se limita la acestea) 
Pentru datele cantitative: 

- pot fi colectate pe baza chestionarelor de opinie și/ sau a formularelor de colecta- 
re a datelor factuale (statistici oficiale); 

- metode de colectare: față în față, online, desk research (cercetare de birou – de 
regulă, pentru colectarea de statistici oficiale); 

- valori utilizate (fără a se limita la): absolute (număr, frecvență) și/ sau relative 
(procente), indicatori ai tendinței centrale și de analiză a dispersiei, coeficienți 
statistici, valori simple, valori ponderate sau agregate, indicatori, indecși (în func- 
ție de specificul analizei derulate și de caracteristicile datelor colectate). 

- statistici utilizate: descriptive (preponderent valori absolute și relative, formaliza- 
te în tabele și reprezentări grafice, inclusiv tabele de contingență și analiză multi- 
criterială) și inferențiale (de exemplu, analiza de regresie, analiza factorială etc.); 

 

Pentru datele calitative: 
- Analiza secundară (se lucrează cu date achiziționate pentru alte scopuri de cerce- 

tare/ din alte studii/ analize/ rapoarte; datele pot fi disponibile în format agre- 
gat sau neagregat); 

- Analiză documentară (studii/ analize/ rapoarte); 
- Interviuri (față în față sau online, respectiv structurate/nestructurate); 
- Focus-grup; 
- Alte instrumente care nu sunt specific sociologice (de regulă, preluate din mana- 

gement/ marketing) – minim 3, cele mai relevante, dintre următoarele: 

o Brainstorming, panel-uri de experți/metoda DELPHI; 
o Studiu de caz; 
o Analiza SWOT; 
o Analiza PESTLE; 
o Analiza Stakeholders; 
o Metoda arborelui problemei; 
o Analiză decizională (arbori decizionali); 
o Analize de tip cauză – efect (de exemplu, arborele problemei și al soluției, 

diagrama Pareto, diagrama Ishikawa); 
 

5.3. Descrierea implicării organizaţiilor societăţii civile și a mediului academic pe 
parcursul realizării analizei de impact: instituţii/organizaţii/asociaţii consul- 
tate; principalele contribuţii ale acestora în procesul de analiză. 

 

6. Rezultatele analizei de impact 
 

6.2. Evaluarea procesului de formare 
6.3. Evaluarea impactului formării 

k) descrierea principalelor schimbări produse pe perioada implementării în situaţia 
grupurilor-ţintă; 

l) impactul macroeconomic, după caz; 
m) impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat, după 

caz; 
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n) impactul asupra mediului de afaceri, după caz; 
o) impactul social; 

p) impactul asupra inovării şi digitalizării; 
q) impactul asupra obiectivelor de dezvoltare durabilă; 

r) impactul asupra obiectivelor instituționale și asupra obiectivelor individuale; 
s) analiza cost-beneficiu; 
t) Alte informaţii, după caz. 

 

7. Concluziile analizei de impact 
 

7.2. Aprecieri generale cu privire la organizarea și derularea programelor de for- 
mare și la rezultatele obținute de către participanții la programele de forma- 
re; 

7.3. Concluzii cu privire la principalele criterii de evaluare 

h) relevanţă - argumentarea relevanţei intervenţiei pe baza nevoilor grupului țintă; 
i) eficacitate - descrierea nivelului de îndeplinire a rezultatelor directe şi a celor pe 

termen lung; 

j) eficienţă - descrierea rezultatelor din perspectiva raportului cost-beneficiu; 
k) implementare - performanța procesului de formare; 
l) impact - analiza impactului formării asupra eficienței și eficacității instituționale 

și individuale; 
m) sustenabilitate - măsura în care rezultatele obţinute pot fi de durată și pot fi 

transferabile; 
n) dezvoltare durabilă - măsura în care rezultatele intervenţiei sunt relevante şi/sau 

influenţează obiectivele de dezvoltare durabilă. 

7.4. Realizări și provocări 
 

8. Recomandări 
8.2. Recomandări privind dezvoltarea de noi competențe; 
8.3. Recomandări privind organizarea și derularea programelor de formare desti- 

nate funcționarilor publici de conducere. 
 

Livrabilele solicitate, în forma intermediară, vor fi supuse procesului de consultare 

cu părțile interesate la nivel intern și extern. Reprezentanții Prestatorului/ echipa de 

formatori/experți vor asigura suport în procesul de consultare, preluare și integrare a 

informațiilor rezultate. Livrabilele vor fi considerate finale după acordul/ acceptul Achi- 

zitorului. 

 

 
4. REZULTATELE CARE TREBUIE OBȚINUTE ÎN URMA PRESTĂRII SERVICIILOR 

 
În urma prestării serviciilor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, se va 

asigura formarea a 32.500 funcționari publici, după cum urmează: 
 

 Dezvoltarea competențelor digitale avansate de tip ICDL și specializări IT&C 
(administrator baze de date (SQL, MySQL etc); administrator de sistem; analiști de 
business; data analyst; programatori pe diverse platforme) se va realiza pentru un 
număr de 30.000 funcționari publici. 
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 Prin programele de formare de leadership și talent management în contextul 
noilor tehnologii și al transformărilor digitale vor fi instruiți 2.500 funcționari 
publici de conducere. 

 

Minimum 80% dintre participanții la cursuri vor obține certificare (certificate de 
participare sau certificate de absolvire). 

 
Cursurile vor fi desfășurate etapizat între 2023 și 2026, cu asigurarea atingerii 

următoarelor rezultate, conform aranjamentelor operaționale agreate cu Comisia 
Europeană: 

 
Ținta 185.1 - Funcționari publici care au urmat un curs de formare 
digitală: obiectiv 8.000 

T4 2023 

Ținta 185.2 - Funcționari publici care au urmat un curs de formare 
digitală: obiectiv 18.000 

T4 2024 

Ținta 185.3 - Funcționari publici care au urmat un curs de formare 
digitală: obiectiv 28.000 

T4 2025 

Ținta 185 - Funcționari publici care au urmat un curs de formare 
digitală: obiectiv 32.500 

T2 2026 

 

În urma derulării programelor de formare, va fi elaborat un Registru național al par- 

ticipanților la programele de formare și al competențelor digitale dobândite. 

 

De asemenea, va fi elaborată analiza impactului formării în domeniul TIC asupra 
activităților specifice derulate. 

 
 

5. ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR 

 
Toate documentele/materialele elaborate și/sau concepute în cadrul acestui 

contract, în vederea executării contractului, analizele, studiile, rapoartele, datele și 
similar produse de prestator în cadrul acestui contract vor constitui proprietatea 
Autorității Contractante - Agenția Națională a Funcționarilor Publici. 

 

Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru: 
a) punerea la dispoziția prestatorului a tuturor informațiilor disponibile pentru 

obținerea rezultatelor așteptate; 
b) punerea la dispoziția Prestatorului, dacă este cazul, a unui spațiu de lucru 

mobilat și echipat cu echipamente informatice și de comunicare; 
c) desemnarea cel puțin a unei persoane responsabile cu derularea contractului, în 

termen de 3 zile de la semnarea contractului în vederea asigurării 
managementului de contract, monitorizarea realizării tuturor documentelor 
referitoare la derularea contractului, monitorizarea permanentă și evaluarea 
periodică a gradului de îndeplinire a obiectivelor contractului, coordonarea 
activităților desfășurate de prestator pentru atingerea indicatorilor, verificarea 
graficului de implementare a activităților; 

d) asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a 
Contractului. 

e) menținerea legăturii permanente cu reprezentanții prestatorului și formularea de 
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răspunsuri la solicitările de informații/documente primite de la aceștia, care intră 
în atribuțiile și competența acesteia; 

f) punerea la dispoziția prestatorului a facilităților şi/sau informațiilor pe care 
acesta le solicită şi care sunt necesare îndeplinirii contractului; 

g) agrearea metodologiei de selectare a informațiilor relevante cu Prestatorul; 
h) verificarea prestării serviciilor în conformitate cu cerințele caietului de sarcini; 
i) verificarea rapoartelor de activitate solicitate prin caietul de sarcini și depuse de 

prestator; 
j) recepția și acceptanța serviciilor prestate și efectuarea plăților aferente 

serviciilor prestate, în baza facturii emise de prestator. 

 

Prestatorul este pe deplin responsabil pentru: 
 

a) asigurarea planificării resurselor în raport cu graficul estimat pentru derularea 
contractului și prezentat în cadrul acestui document; 

b) îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, 
a prevederilor legale și contractuale relevante, precum și cu deplina înțelegere a 
complexității legate de derularea cu succes a contractului, astfel încât să se 
asigure îndeplinirea obiectivelor stabilite și atingerea țintei din PNRR în termenul 
prevăzut, inclusiv prin furnizarea asigurării că activitățile și rezultatele sunt 
realizate la parametrii calitativi solicitați; 

c) asigurarea logisticii necesare desfășurării activităților contractului în bune 
condiții, precum și a personalului necesar; 

d) propunerea și asigurarea de formatori/experți calificați pentru realizarea în bune 
condiții a activităților definite prin Caietul de sarcini; 

e) asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor (atât pentru 
organizația sa, cât și pentru personalul/echipamentul propus pentru realizarea 
serviciilor), care sunt necesare (conform legislației în vigoare) pentru prestarea 
serviciilor; 

f) asigurarea unui anumit grad de flexibilitate în prestarea serviciilor în funcție de 
necesitățile obiective ale Autorității Contractante la orice moment în derularea 
contractului, în funcție de indicatorii de monitorizare intermediari și finali din 
PNRR, graficul de implementare a activităților și eventualele modificări aduse 
PNRR; 

g) prezentarea rezultatelor în formatul/formatele care să respecte cerințele 
Autorității Contractante; 

h) colaborarea cu personalul Autorității Contractante alocat pentru serviciile 
desfășurate conform Contractului (monitorizarea progresului activităților în cadrul 
Contractului, coordonarea activităților în cadrul Contractului, feedback); 

i) îndeplinirea obligațiilor privind respectarea prevederilor aplicabile în domeniul 
mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, 
prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul 
mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24; 

j) asigurarea păstrării confidențialității documentelor, materialelor, datelor şi 
informațiilor în legătură cu proiectul, care au fost indicate de către părţi ca fiind 
confidențiale; 

k) respectarea legislației naționale în vigoare pentru toate tipurile de activități şi 
cheltuieli pe care le prestează; 

l) păstrarea în condiții de siguranță a datelor personale și informațiilor care sunt 
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necesare pentru emiterea, utilizarea, procesarea documentelor utilizate în/și 
derivate din prestarea serviciilor în condițiile Regulamentului General privind 
Protecția Datelor Personale (Regulamentul (UE) 2016/679) și ale Legii nr.190/2018 
privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 
circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 
general privind protecția datelor), informații primite de la achizitor, să nu le 
utilizeze în alte scopuri decât cel pentru care au fost primite și să ia toate 
măsurile prin care să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor 
astfel de informații; 

m) furnizarea la timp a tuturor documentelor livrabile prevăzute; 
n) obținerea rezultatelor stabilite prin caietul de sarcini; 
o) conformarea cu Ordinele administrative emise de managerul de proiect 

(responsabilul activități/coordonator măsură) al autorității contractante; 

p) asigurarea măsurilor pentru evitarea apariției conflictului de interese. 
 

Prestatorul se obligă că orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv 
drepturi de autor şi/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală şi/sau 
industrială, obținute în executarea sau ca urmare a executării serviciilor ce fac obiectul 
prezentului contract vor fi proprietatea Achizitorului, care le poate utiliza, publica sau 
transfera după cum consideră necesar, fără nici un fel de limitare geografică sau de altă 
natură. 

Prestatorul nu va publica sau dezvălui nicio informație fără acordul prealabil scris 
al Autorității Contractante. În cazul unui dezacord, primează decizia Autorității 
Contractante. 

 
În vederea respectării celor stipulate în contractul de servicii, Prestatorul va 

respecta următoarele principii profesionale şi de performanță: 

 Va demonstra Autorității Contractante că deține competențele profesionale şi 
legale asumării calităţii de Prestator al serviciilor contractate. 

 Prin semnarea contractului de servicii, prestatorul recunoaște importanța 
serviciilor pe care trebuie să le furnizeze şi constrângerile 
financiare/materiale/de personal sau cele legate de termenele de realizare a 
activităţilor proiectului. 

 Va acţiona pro-activ încât să asigure îndeplinirea obiectivelor contractului la 

termen şi în limita fondurilor alocate, aceasta însemnând că: 

 Va analiza cu atenţie cerinţele proiectului, graficul de desfăşurare al activităţilor 

şi va presta serviciile potrivit caietului de sarcini; 

 Va asigura transmiterea la timp a documentelor/informaţiilor, în mod corect şi 
complet, lăsând părţii destinatare un timp suficient pentru a răspunde/a lua 
măsurile necesare; 

 Va obţine, în timp util, din partea Autorității Contractante/echipei de proiect, 
toate informaţiile suplimentare necesare în vederea realizării activităţilor pentru 
care a fost contractat; 

 Va elabora şi preda raportări în formatul agreat de comun acord cu Autoritatea 
Contractantă, în care informaţiile furnizate să fie complete, clare, exacte, fără 
ambiguităţi şi accesibile; 

 Va alege, de fiecare dată, soluţia care răspunde cel mai bine intereselor 
Autorității Contractante. 
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6. IPOTEZE ȘI RISCURI 

 
Ipotezele luate în considerare la momentul inițierii procedurii: 

 

 serviciile solicitate sunt descrise explicit în Caietul de sarcini și trebuie să 
respecte prevederile Manualului de identitate vizuală PNRR - https://mfe.gov.ro/mipe- 
publica-manualul-de-identitate-vizuala-pentru-planul-national-de-redresare-si- 
rezilienta/ 

 toate informațiile relevante și disponibile la nivelul Autorității Contractante 
pentru realizarea serviciilor vor fi puse la dispoziția prestatorului; 

 buna colaborare între părțile implicate: Autoritate contractantă/coordonator de 
reforme și investiții, finanțator/coordonator PNRR, prestator, autorități competente și 
factori relevanți implicați; 

 nu se prevăd schimbări ale cadrului legal care să afecteze major implementarea și 
desfășurarea în bune condiții a contractului; 

 măsurile specifice instituite, precum și legislația existentă la nivel european şi 
național, de natură tehnică, igienico-sanitară și organizatorice, adoptate în vederea 
prevenirii răspândirii COVID-19, în vigoare la momentul derulării activităților ce 
presupun interacțiune directă. 

 

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariție pe perioada de derulare a 
contractului identificate de Autoritatea Contractantă în etapa de pregătire a 
documentației de atribuire sunt: 

 
 
 
 

MATRICEA RISCURILOR 

 
Nr. 
crt. 

 

 
Descrierea riscului 
identificat 

Responsabil  
 

Măsuri 

A
u
to

ri
ta

te
 

c
o
n
tr

a
c
ta

n
ta

 

C
o
n
tr

a
c
ta

n
t 

R
is

c
 c

o
m

u
n
 

Etapa de planificare și de derulare a procedurii de atribuire 

 
 
 

 
1. 

 
 

 
Specificații tehnice și 
criterii de calificare 
restrictive 

 
 
 

 
x 

  Risc eliminat 
Au fost stabilite criterii de calificare 
nerestrictive, minime, conform 
prevederilor legale. Persoanele care au 
elaborat caietul de sarcini au ținut cont 
de faptul că specificațiile tehnice nu 
trebuie să conțină specificații tehnice 
restrictive, care ar favoriza anumiți 
operatori economici. De asemenea, 

caietul de sarcini va fi supus consultării 
publice. 

https://mfe.gov.ro/mipe-publica-manualul-de-identitate-vizuala-pentru-planul-national-de-redresare-si-rezilienta/
https://mfe.gov.ro/mipe-publica-manualul-de-identitate-vizuala-pentru-planul-national-de-redresare-si-rezilienta/
https://mfe.gov.ro/mipe-publica-manualul-de-identitate-vizuala-pentru-planul-national-de-redresare-si-rezilienta/
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2. 

 
Existența unor posibile 
conflicte de interese 

 

x 

  Risc eliminat 
Membrii comisiei de evaluare a ofertelor 
vor semna declarația de 
confidențialitate/disponibilitate și 

imparțialitate 

 

3. 

Întocmirea unei 
documentații de atribuire 
cu erori legislative, care 
conduc la anularea 

procedurii 

x   Risc eliminat. 
Au fost respectate prevederile legale în 
întocmirea documentației 

 
 

4. 

 
 

Întârzierea procedurii 

 
 

x 

  Risc potențial mediu 
Autoritatea contractantă va gestiona 
procedura, dar pot apărea cauze 
independente de acțiunea/inacțiunea 
părților implicate (contestații, măsuri 
excepționale implementate la nivel 
național/local etc.) 

 

5. 

 

Lipsa ofertelor 

 

x 

  Risc eliminat 
Cerințele de calificare nu sunt 
restrictive, iar valoarea serviciilor este 
atractivă pentru operatorii economicii 

care prestează aceste servicii. 

Etapa de derulare a contractului 

 
 

 
1. 

Apariţia unor deficienţe de 
comunicare între Achizitor 
şi Prestator, precum şi la 
nivel instituţional, intern 
sau extern, inclusiv din 
cauza unui personal 
insuficient alocat sau de 

înțelegere a Caietului de 
sarcini. 

   
 

 
X 

 

Risc potențial minim 
Achizitorul prin echipa de proiect, se va 
preocupa de implementarea contractului 
astfel încât să nu apară dificultăți în 
colaborarea/comunicarea dintre părți. Se 
vor asigura ședințe /întâlniri periodice în 
scopul organizării activităților 

 

2. 

Adăugarea de 
activități/solicitări de 
informații noi în funcție de 
progresul activităților 

 

x 

  Risc potențial minim 
Achizitorul va aloca personal instruit care 
să răspundă conform termenelor asumate 
prin caietul de sarcini și de calitatea 

datelor puse la dispoziția prestatorului. 

 

 
3. 

Modificări legislative și/sau 
de reglementare relevante 
care pot avea impact 
asupra activității și/sau 
asupra situației financiare 

a operatorului 

 x  
Risc potențial minim 
Execuția serviciilor se va efectua conform 
normelor şi standardelor din domeniu în 
vigoare. 

 

 
4. 

Costuri suplimentare și 
întârzieri care se 
datorează modului de 

gestionare a contractului 
de către contractant ca 
urmare a desfășurării 

 x  Risc potențial mediu 
Contractantul va suporta orice consecințe 
decurg din desfășurarea neconformă a 
activității, exclusiv din vina sa. 

Contractantul trebuie să asigure 
prestarea serviciilor în calendarul stabilit 
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 neconforme a activității 
acestuia. 

   la nivelul calitativ și în costurile 
prevăzut/e în ofertă. Se vor aplica 
sancțiunile prevăzute prin contract. 

 
 
 
5. 

 

 
Riscuri neasigurabile în 
legătură cu evenimente de 
forță majoră 

   
 
 
X 

Risc potențial minim 
În cazul unor evenimente de forță majoră 
cu consecințe asupra prestării serviciilor, 
AC și contractantul vor fi responsabili cu 
remedierea situației; în limita cadrului 
contractual, vor fi evaluate măsurile 
posibile, resursele și responsabilitățile 

asociate. 

 
 

6. 

 

Intrarea în insolventă 
și/sau faliment a 
contractantului 

  
 

x 

 Risc minim, exclusiv în sarcina 
contractantului 
Documentația de atribuire este întocmită 
astfel încât contractantul câștigător să 
fie solvabil. În cazul în care contractantul 

devine insolvabil, contractul se va rezilia 
iar AC va organiza o noua procedură. 

 
 
 
 
 

7. 

 
Lipsa alocării fondurilor 
financiare/întârzierea 
finanțării – întârzieri în 
fluxul financiar cauzate de 
condiționalitățile PNRR 
privind îndeplinirea 
jaloanelor, aprobarea 
bugetului de stat, 
rectificările bugetare și 
mecanismele/instrucțiunile 
de plată din cadrul PNRR. 

  
 
 
 
 

x 

 Risc potențial mediu 
Achizitorul va aloca personal instruit care 
să care va urmări prevederile legislative 
privind fluxul financiar cauzate de 
condiționalitățile PNRR privind 
îndeplinirea jaloanelor, aprobarea 
bugetului de stat, rectificările bugetare 
și mecanismele/instrucțiunile de plată 
din cadrul PNRR. 
Prestatorul, prin echipa desemnată, va 
asigura obținerea rezultatelor prevăzute 
în caietul de sarcini și atingerea 

indicatorilor de monitorizare intermediari 
și finali. 

 

8. 

 

Indisponibilitatea 
resurselor financiare. 

  

x 

 Risc potențial redus 
Contractantul trebuie să asigure capitalul 
financiar și toate resursele prevăzute în 
oferta sa pentru prestarea serviciilor pe 
toata durata contractului. 

 

 
9. 

Plângeri ale unor terţi care 
generează costuri 
suplimentare, rezultând 
din nerespectarea 
standardelor specificate în 
contract pentru prestarea 
serviciilor. 

  
 

x 

 
Risc potențial redus 
Contractantul are obligația de a respecta 
prevederile contractului şi actele de 
reglementare în vigoare. Cheltuielile 
pentru remedierea plângerilor revin 
contractantului. 

 

10. 

Execuție 
necorespunzătoare, 
întârzieri, costuri 
suplimentare și daune din 
cauza subcontractanților 

  

x 

 Risc potențial mediu 
Contractantul este direct răspunzător în 
caz de insolvență, daune, calitate 
scăzută în prestarea serviciilor, 
dereglarea calendarului din pricina 
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     subcontractanților săi. 
În cazul în care în ofertă vor fi 
nominalizați subcontractanții, aceștia vor 
fi evaluați potrivit documentației de 
atribuire. Înlocuirea unui subcontractant 
e posibilă numai cu înștiințarea intenției 
de înlocuire și după obținerea aprobării 
din partea autorității contractante, în 
condițiile legii. 

 
11. 

Lipsa monitorizării efective 
din punct de vedere preț - 
calitate și a duratei de 

execuție a contractului 

 
x 

  Risc potențial mediu 
Achizitorul prin echipa de proiect asigură 
personalul necesar pentru supravegherea 
și monitorizarea prestării serviciilor. 

 
 
 
 
 
 
 

12. 

 
 
 
 
 

 
Facturarea și 
recepționarea unor servicii 
neefectuate. 

  
 
 
 
 
 
 

x 

 Risc potențial minim 
Realizarea de către prestator a unui 
raport de activitate însoțit de către toate 
documentele justificative aferente – 
conform caietului de sarcini, raport și 
documente justificative ce vor fi 
verificate de achizitor înainte de 

efectuarea recepției și acceptanței. 
Diversele activităţi corespunzătoare 
serviciilor prestate se vor recepţiona pe 
baza rapoartelor/livrabilelor întocmite de 
prestator şi însoţite de documente 
justificative, realizându-se recepţii 
intermediare/finale încheiate cu 
respectarea cerinţelor caietului de 
sarcini. 

Factura va fi emisă numai după semnarea 
certificatului de acceptanță intermediar/ 
final, după caz, de către părți. 

 

 

7. ABORDARE ȘI METODOLOGIE ÎN CADRUL CONTRACTULUI 

 
Autoritatea contractantă (Achizitorul) 
Autoritatea contractantă - Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici este 

coordonator de reformă și investiții în PNRR, cu rol direct în atingerea țintei nr. 185 
„Funcționari publici care au urmat un curs de formare digitală”, aferentă investiției 
nr. 16 „Program de formare competențe digitale avansate pentru funcționarii 
publici”, în conformitate cu prevederile Acordului de finanțare privind implementarea 
reformelor și/sau investițiilor finanțate prin Planul național de redresare și reziliență 
nr. 38921/05.04.2022. 

În calitate de beneficiar al proiectului, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
va fi responsabilă, prin echipa de proiect numită prin ordin al președintelui ANFP, pentru 
toate aspectele privitoare la coordonarea implementării eficiente a activităţilor 
prevăzute în oferta prestatorului. 
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Prestatorul 
Prestatorul trebuie să dețină acreditare pentru furnizarea serviciilor de formare și 

certificare. 
Prestatorul este liber să îşi aleagă abordarea şi metodologia care urmează să fie 

utilizate în planificarea şi realizarea activităţilor care fac obiectul contractului de 
achiziţie. 

Pentru fiecare curs, ofertantul va trebui să prezinte în cadrul ofertei modul de 
organizare a activităţii sale pentru a respecta obiectul contractului. De asemenea va 
descrie detaliat metodele folosite pentru îndeplinirea şi respectarea pachetului de 
servicii, instructorii propuşi, programul şi livrabilele. Descrierea trebuie să fie suficient 
de clară astfel încât să se poată identifica rezultatele pentru fiecare activitate. 

Prestatorul este responsabil pentru execuţia la timp a tuturor activităţilor 
prevăzute şi pentru obţinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de sarcini. 

Prestatorul va realiza toate cerinţele acestui contract respectând şi aplicând cele 
mai bune practici în domeniu. 

Prestatorul va respecta prevederile Manualului de identitate vizuală al PNRR, 
disponibil la adresa 07054c8608efd34d8e14c5709a1a4b47.pdf (gov.ro). 

Prestatorul se va conforma Ordinelor administrative emise în cadrul contractului 
de către Achizitor. Prestatorul va furniza tuturor părţilor implicate în proiect toate 
informaţiile solicitate referitoare la proiect. 

 

Managementul contractului 
Managementul contractului va fi asigurat de către responsabilul coordonare 

activități/coordonator măsură desemnat din partea Achizitorului. 
Orice decizie asupra modului de derulare şi implementare a activităţilor 

contractului va fi luată de comun acord cu echipa de implementare a proiectului şi 
responsabilul coordonare activități/coordonatorul măsură. 

 

Coordonarea contractului 

În cadrul contractului se vor organiza întâlniri de lucru, după cum urmează: 
- organizarea întâlnirii de începere/demarare a contractului care va avea loc după 
emiterea Ordinului de începere a prestării serviciilor. Această întâlnire va avea loc la 
sediul Achizitorului, la o dată stabilită de comun acord între părțile contractante pentru 
facilitarea cunoașterii celor două echipe ce vor colabora în acest contract și stabilirea 
procedurilor de lucru; 
- organizarea întâlnirilor ad-hoc, la solicitarea uneia dintre părți în vederea 
rezolvării unor probleme apărute în implementare care necesită rezolvare urgentă; 
- organizarea de întâlniri la finalizarea fiecărei etape/activități din contract, 
precum și unei întâlniri care să statueze finalizarea contractului, rezultatul 
satisfăcător/nesatisfăcător obținut de către Achizitor în urma derulării contractului. 

Activitățile se vor realiza fizic și/sau în format online, după caz. Se vor utiliza 
preponderent poșta electronică, semnătura electronică, platformele și instrumentele de 
comunicare puse la dispoziție/utilizate de către Achizitor. Prestatorul și Autoritatea 
contractantă vor comunica permanent prin telefon, respectiv e-mail etc., căi de 
comunicare prin care să se poată transmite informări sau solicitări pentru buna 
desfășurare a activităților ce fac obiectul contractului. De asemenea, ambele părți vor 
participa la întâlnirile tehnice de lucru/monitorizare cu reprezentanții MIPE/Comisiei 
Europene/alte instituții, după caz. 

https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2022/07/07054c8608efd34d8e14c5709a1a4b47.pdf
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Achizitorul și Prestatorul își vor comunica datele de contact la care reprezentații 
autorizați vor transmite informări sau solicitări pentru buna desfășurare a activităților 
ce fac obiectul contractului. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 și ale HG nr. 395/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Contractului de servicii 
şi fără a afecta caracterul general al contractului, prin acordul părţilor, următoarele 
modificări enumerate cu titlu de exemplu se vor realiza prin intermediul 
notificărilor/instrucțiunilor/dispozițiilor scrise emise de Achizitor (beneficiarul 
contractului) și confirmate de primire de către prestator: 
- concluziile întâlnirilor/ședințelor de monitorizare cu MIPE/Comisia Europeană sau ca 
urmare a solicitărilor Achizitorului privind corectarea neconformităților, variații ale 
activităților din contract necesare în scopul îndeplinirii obiectului contractului și cele 
real prestate, fără modificarea caietului de sarcini. 

Eventuale modificări ale elementelor mai sus menționate, pe parcursul derulării 
Contractului, nu trebuie să afecteze, în niciun caz și în niciun fel rezultatul achiziției 
aferent prezentului Contract, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe 
baza căruia prestatorul a fost declarat câștigător. 

De asemenea, oricare dintre Părți notifică cealaltă Parte, de îndată ce devine 
conștientă de o neclaritate/ambiguitate sau incoerență/neconcordanță între 
documentele contractului. În cazul unor astfel de neclarități și incoerențe, clarificarea 
aspectelor se va face printr-o instrucțiune/notificare/dispoziţie scrisă dată de Achizitor 
(beneficiarul contractului). 

 

Încheierea de acte adiționale 
Părțile contractante au dreptul, pe durata executării contractului, de a conveni 

modificarea clauzelor contractului, în condițiile prevăzute în Legea nr. 98/2016 privind 
achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare şi HG nr. 395/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

Părțile contractante pot conveni, de comun acord, modificarea clauzelor 
contractului prin act adițional, în situații care nu reprezintă modificări substanțiale ale 
contractului de achiziție care ar afecta caracterul general al acestuia, enumerate cu 
titlu de exemplu: 

a. înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă, declararea unor noi 
subcontractanţi, renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de 
achiziţie publică, 

b. înlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea 
contractului, în condițiile prevăzute la art. 162 din HG nr. 395/2016; 

c. drepturile şi obligaţiile contractantului iniţial rezultate din contractul de achiziţie 
publică sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu 
universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, 
achiziţie sau insolvenţă, de către un alt operator economic care îndeplineşte 
criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, în condițiile legii; 

d. prelungirea duratei în corelare cu perioada de implementare a PNRR și 
eventualelor modificări ale țintei și etapelor intermediare monitorizate de către 
Comisia Europeană. 

 

Monitorizarea și evaluarea implementării contractului 
Măsurarea progresului activităților din contract se face prin raportare la contract, 

caietul de sarcini și propunerea tehnică. 
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Constatarea conformității se face prin acceptarea de către Autoritatea 
Contractantă a documentelor livrabile elaborate de către prestator. 

Managerul de proiect/responsabil de contract din partea ANFP va fi responsabil 
alături de coordonatorul de contract din partea prestatorului, cu privire la 
implementarea activităților, monitorizarea derulării contractului, respectării termenelor 
stabilite în planul de lucru, verificarea calității livrabilelor realizate de prestator. 

Prestarea serviciilor se consideră finalizată după recepţia serviciilor, semnarea 
certificatului de acceptanță și aprobarea raportului de activitate prezentat de Prestator 
Autorității Contractante. 

Monitorizarea performanței pe perioada derulării contractului se face prin 
măsurarea progresului activităților din contract prin raportare la contract și la 
indicatorii de performanță, precum și la indicatorii intermediari și finali ai proiectului. 

Evaluarea implementării contractului va fi apreciată prin prisma următorilor 
indicatori de performanță: 

 atingerea la termenele stabilite a indicatorilor de monitorizare intermediari și 
finali; 

 livrarea la timp a tuturor rapoartelor/livrabilelor din cadrul contractului şi a 
documentelor menționate, cu îndeplinirea cerințelor de calitate indicate; 
Evaluarea performanței Prestatorului la finalizarea contractului se va face prin 

raportare la contract. 
 

Protecția datelor cu caracter personal 
Achizitorul și Prestatorul au în responsabilitate respectarea dispozițiilor legale 

care reglementează protecția datelor cu caracter personal - Regulamentul (UE) 
2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 
libera circulație a acestor date (“GDPR”) aplicabil în Uniunea Europeană și Legea nr. 190 
din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a acestui Regulament. 

 
 

8. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR 

 

 
8.2. LOCUL DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR 

 
Activitățile contractului se vor derula în România, în perioada 2023-2026, conform 

duratei de implementare a proiectului. La programele de formare ce fac obiectul 
contractului vor participa funcționari publici din toate regiunile de dezvoltare a 
României. 

Programele de formare derulate în format fizic sau hibrid se vor derula în orașele 
reședință de județ, în centre acreditate/centre mobile dotate conform standardelor de 
formare în domeniu. 

Experții propuși de prestator se pot deplasa la sediul autorităților și instituțiilor din 
administrația publică centrală pentru a elabora analizele/studiile/sondajele necesare. 

Livrabilele elaborate de către prestator vor fi transmise în format electronic la 
sediul Autorității Contractante din Bucureşti, Bulevardul Mircea Vodă nr. 44, tronsonul 
III, intrarea C, sectorul 3, cod poştal 030669, România. La același sediu vor avea loc 
întâlnirile de lucru cu prestatorul. 
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8.2. DURATA PRESTĂRII SERVICIILOR 

 
Începerea prestării serviciilor prevăzute în prezentul contract se realizează la 

data primirii ordinului de începere emis de Achizitor și transmis Prestatorului. Perioada 
de execuție a contractului este de 35 luni de la data semnării contractului, corelată cu 
termenul prevăzut pentru atingerea țintei nr. 185 din PNRR – 30.06.2026. 

Durata contractului poate fi prelungită în corelare cu perioada de implementare a 
PNRR și eventualelor modificări ale jalonului și etapelor intermediare monitorizate de 
către Comisia Europeană. 

Beneficiarul împreună cu prestatorul vor stabili de comun acord datele de început 
ale cursurilor de instruire pe baza planificării proiectului şi disponibilităţii cursanţilor. 
Instruirea se va desfăşura conform planului de instruire stabilit şi agreat contractual. 

 
 

9. RESURSELE NECESARE/EXPERTIZA NECESARĂ PENTRU REALIZAREA ACTIVI- 

TĂȚILOR ÎN CONTRACT ȘI ATINGEREA REZULTATELOR 

 
Cerinţe minime referitoare la personalul alocat de către prestator 

- Ofertantul va depune în cadrul propunerii tehnice Formularul nr. .......... - Lista 
experților propuși pentru îndeplinirea contractului, cu indicarea numelui/numelor 
și a prenumelui/prenumelor expertului/experților și a experienței profesionale 
relevante însoțită de CV-ul în format european și de declarația de disponibilitate 
pentru fiecare expert propus; 

 
Astfel, pentru îndeplinirea contractului și a activităților conexe acestuia, vor fi 
desemnați următorii experți-cheie: 

 

9.1 Pentru Lotul I - Servicii de formare (instruire, testare şi certificare) pentru 
dezvoltarea de competențe digitale și servicii conexe pentru un grup ţintă 
format din 30.000 funcţionari publici, bărbaţi şi femei, din toate categoriile de 
vârstă, la nivel naţional: 

 

 
Domeniul specializării Rolul expertului în contract Nr. minim 

experți 

Management de contract Coordonator de contract 1 

Programe de formare Coordonator formare 
competențe digitale 

8 (câte 1 pentru 
fiecare regiune 
de dezvoltare a 
țării) 

Programe de formare Experți formatori ? 

Programe de formare Expert organizare și logistică 8 (câte 1 pentru 
fiecare regiune 
de dezvoltare a 
țării) 

Elaborare și analiză studii Expert elaborare analize de 
impact/ studii/ metodologii 

1 

Sociologie/analiză sociologică Expert analist date/sociolog 1 
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Relaționarea cu autorități și 
instituții publice, participanți 

programe de formare, alte părți 
interesate 

Expert comunicare 1 

Suport TIC Expert TIC 2 (1 pentru 
platforma  de 
învățare și  1 
pentru 
platforma  de 

gestiune a 
cursanților) 

Protecția datelor cu caracter 
personal 

Expert prelucrarea datelor 
cu caracter personal 

1 

 

Pentru buna implementare a activităților, prestatorul poate implica experți non-cheie. 

 

Cerinţe privind calificările, abilitățile și experiența membrilor echipei de experți: 
 

1. Coordonator de contract: 
Atribuții principale: 

 coordonarea membrilor echipei de experți cheie și non-cheie, organizarea și 
coordonarea acestora, asigurarea calității activităților desfășurate de către 
aceștia şi este responsabil de derularea contractului; 

 alcătuirea calendarului/graficului de activităţi corelat cu contractul de prestări 
servicii şi anexele acestuia, disponibilitatea personalului Achizitor şi resursele 
disponibile din partea Prestatorului, verificarea respectării planificării 
activităților; 

 coordonarea și monitorizarea derulării activităților tehnice conform termenelor 
de derulare a contractului, în vederea atingerii obiectivelor și rezultatului 
contractului, conform cerințelor din prezentul caiet de sarcini, 

 coordonarea desfășurării întâlnirii de prezentare și analiză a concluziilor 
livrabilelor în cadrul contractului, precum și a altor întâlniri considerate necesare 
pe parcursul derulării contractului, 

 coordonarea monitorizării procesului de comunicare cu participanții la 
programele de formare, autoritățile și instituțiile de proveniență și alte părți 
interesate; 

 organizarea și coordonarea programelor de formare în cadrul contractului; 

 verificarea elaborării și depunerii la ANFP, în termenele prevăzute, a tuturor 
documentelor suport solicitate prin contract, precum și a raportărilor și 
livrabilelor prevăzute în caietul de sarcini, 

 verificarea elaborării și asigurarea coerenței, calității și acurateței documentelor, 

rapoartelor și livrabilelor solicitate prin prezentul caiet de sarcini, 

 avizarea fișelor de activități cu activitățile desfășurate în perioada raportată, de 

către fiecare expert cheie și non cheie; 

 asigurarea legăturii și colaborării cu beneficiarul acordului-cadru, respectiv ANFP; 

 

Calificări şi abilități: 

 studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
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 cunoștințe de managementul proiectelor dovedite prin certificări recunoscute la 

nivel național/internațional; 
 

Experiență profesională specifică relevantă: 

 Minim 1 contract/ proiect în care să fi realizat activități    similare în calitate 
de manager de proiect/coordonator unei echipe de experți pentru furnizarea de 
servicii de formare 

 
2. Coordonator formare competențe digitale 

 

ATRIBUȚII: 

 Coordonează alocarea participanților la sesiunile de formare, alocarea 
formatorilor, precum și toate activitățile specifice implementării sesiunilor de 
formare; 

 Monitorizează permanent progresul sesiunilor de formare și nr. de participanți 
instruiți și certificați, prin corelare directă cu ținta finală și indicatorii 
intermediari și propune măsuri de remediere, după caz, asigurând și 
implementarea acestora; 

 Coordonează activitățile formatorilor implicați în procesul de formare și 
colaborează cu aceștia în asigurarea bunei derulări a sesiunilor de formare și 
atingerea indicatorilor de proiect; 

 Coordonează și participă la etapa de realizare, modificare și actualizare continuă 
a pachetului de curs (plan de formare/de pregătire, suportul de curs, exerciții, 
studii de caz, simulări etc.); 

 Se asigură de furnizarea materialelor de formare către participanții la sesiunile de 

formare organizate; 

 Coordonează procesele de examinare, re-examinare și certificare; 

 Asigură încărcarea și actualizarea permanentă a platformei de învățare, precum și 
înregistrările necesare în platforma de gestiune a participanților la sesiunile de 
formare; 

 Validează datele și informațiile cuprinse în Registrul național al participanților la 
programele de formare și al competențelor digitale dobândite; 

 Contribuie la pregătirea documentației aferente raportărilor și validează 

conținutul și corectitudinea acesteia; 

 Păstrează permanent legătura cu echipa de proiect din partea achizitorului. 
 

Calificări şi abilităţi: 

 studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 

 atestare ANC (CNFPA) sau echivalent ca formator sau formare de formatori; 
 

Experienţă profesională specifică relevantă: 

 Experiență dovedită în coordonarea unei echipe de lectori/formatori prin 
participarea în cel puțin un contract de servicii la nivelul căruia a desfășurat 
activități similare celor pentru care este propus, respectiv coordonare a unei 
echipe de formare/instruire facilitare a activităților desfășurate în cadrul unor 
programe/sesiuni de formare în domeniul TIC. 
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3. Expert formator 
 

ATRIBUȚII: 

 Realizează activitățile necesare în vederea atingerii obiectivelor și rezultatelor 

contractului, 

 Respectă planificarea activităților contractului, cu încadrarea în termenele stabilite, 

 Asigură expertiza teoretică și practică specifică, necesară realizării activităților 
contractului, 

 Elaborează materialele de formare pentru tema specifică de formare solicitată; 

 Derulează sesiunile de formare conform solicitărilor achizitorului; 

 Participă la elaborarea documentelor și livrabilelor solicitate în prezentul caiet de 

sarcini. 
 

CALIFICĂRI ŞI ABILITĂŢI: 

 studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 

 atestare ANC (CNFPA) sau echivalent ca formator sau formare de formatori; 
• abilități și cunoștințe privind programul de formare pentru care este propus, 
dovedite prin certificări recunoscute la nivel național/internațional, sau prin 
recomandări/adeverințe/alte documente care să dovedească competențele specifice în 
domeniu; 

Experienţă profesională specifică relevantă: 

 Minim 1 contract/ proiect în care expertul propus să fi realizat activități 
similare de formare în domeniul programului pentru care este propus, experiența 
demonstrată prin recomandări/ adeverințe de la beneficiari/angajatori, contracte 
sau echivalent. 

 
4. Expert organizare și logistică 

 

ATRIBUȚII: 

 Asigură formarea grupelor şi contactarea participanţilor în vederea centralizării 

confirmărilor de participare şi a altor detalii necesare bunei organizări a sesiunii; 

 Este prezent în locația de desfășurare a sesiunii de formare pe toată durata 

desfășurării acesteia – în cazul sesiunilor în format fizic sau hibrid; 

 Asigură comunicarea permanentă și în timp real cu expertul coordonator, 
formatorii și participanții; 

 Informarea telefonică şi prin e-mail a participanţilor cu cel puţin 1 săptămână 
înainte de sesiunea de formare cu detalii referitoare la modalitatea în care se va 
derula sesiunea la care vor participa, precum şi cu orice schimbare care survine; 
de asemenea, va asigura transmiterea detaliilor de conectare la sesiunile de 
formare derulate online sau hibrid; 

 Asigură semnalizarea locului unde se găseşte sala de instruire, pentru a facilita 

accesul participanţilor; 

 Verificarea echipamentelor din sală şi a prezenţei conexiunii la internet; 

 Pregătirea şi verificarea sălii, în vederea respectării condiţiilor solicitate în 

prezentul caiet de sarcini; 

 Pregătirea consumabilelor necesare formatorului/participanţilor; 

 Comunică expertului coordonator orice modificare intervenită cu privire la 
componența grupei de formare sau alte aspecte care apar pe perioada 
implementării sesiunilor de formare; 



Operator de date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016  

 Contactarea expertului coordonator și a reprezentanților Achizitorului în prima zi 
a fiecărei sesiuni de formare, pentru a da informaţii referitoare la prezenţa 
participanţilor/alte informaţii solicitate de către echipa de proiect; 

 Realizarea a minim 2 fotografii relevante/zi la diferite ore, pe parcursul fiecărui 
sesiuni de formare derulată în format fizic, precum și a minim 2 capturi de ecran 
relevante /zi la diferite ore, pe parcursul fiecărui sesiuni de formare derulată în 
format online. 

 

Calificări şi abilităţi: 

 studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
 

Experienţă profesională specifică relevantă: 
• Experiența dovedită prin participarea în cel puțin un contract similar la nivelul 
căruia a desfășurat servicii/ activități similare, respectiv de organizare de evenimente 
(seminarii/ sesiuni de formare/ focus grupuri/ conferințe, ateliere de lucru etc.). 

 

5. Expert elaborare analize de impact/studii/metodologii: 
 

ATRIBUȚII: 

 Realizează activitățile necesare în vederea atingerii obiectivelor și rezultatelor 

contractului; 

 Respectă planificarea activităților contractului, cu încadrarea în termenele 
stabilite; 

 Asigură expertiza teoretică specifică în domeniul elaborării de 
analize/studii/metodologii necesare realizării activităților contractului; 

 Colectează, culege și prelucrează date; 

 Elaborează analize/studii/ metodologii, în colaborare cu ceilalți experți pe 
domeniile de competență, ca urmare a tuturor datelor colectate; 

 Elaborează documente, rapoarte și livrabile solicitate în prezentul caiet de 

sarcini. 
 

Calificări şi abilităţi: 

 studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 

 abilități/competențe/experiență profesională în redactare de analize/ studii/ 
metodologii etc. dovedite prin certificate sau echivalent privind absolvirea de 
cursuri/ seminarii sau recomandări/ adeverințe/ alte documente care să 
dovedească competenţele specifice în domeniul solicitat. 

 

Experienţă profesională specifică relevantă: 

 Minim 1 contract/proiect în care expertul propus să fi realizat activități 
similare de elaborare analize/ studii/metodologii/strategii/politici publice, 
experiență demonstrată prin recomandări/ adeverințe de la 
beneficiari/angajatori, contracte sau echivalent. 

 

6. Expert analist date/ sociolog 
 

ATRIBUȚII: 

 Realizează activitățile necesare în vederea atingerii obiectivelor și rezultatelor 
contractului, 
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 Respectă planificarea activităților contractului, cu încadrarea în termenele stabilite, 

 Asigură expertiza teoretică specifică, necesară realizării activităților contractului, 

 Analizează datele, identifică tendințele și interpretează rezultatele cercetării, 

 Aplică metode specifice de culegere, analiză și interpretare a datelor necesare 

ducerii la îndeplinire a cerințelor din cadrul contractului; 

 Participă la elaborarea documentelor și livrabilelor solicitate în prezentul caiet de 

sarcini. 
 

CALIFICĂRI ŞI ABILITĂŢI: 

 studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în 

domeniul științe sociale, specializarea sociologie; 

 competențe în domeniul analizei datelor sau sociologiei dovedite prin certificate sau 
echivalent privind absolvirea de cursuri/seminarii sau recomandări /adeverințe /alte 
documente care să dovedească competenţele specifice în domeniul solicitat. 

 

Experienţă profesională specifică relevantă: 

 Minim 1 contract/ proiect în care expertul propus să fi realizat activități 
similare, experiența demonstrată prin recomandări/ adeverințe de la 
beneficiari/angajatori, contracte sau echivalent. 

 

7. Expert comunicare 
 

ATRIBUȚII: 

 Răspunde de relaționarea cu autorități și instituții publice, în baza și în limita 
protocoalelor de colaborare încheiate de către ANFP cu acestea și a scrisorii de 
împuternicire emise de către achizitor, în vederea asigurării nominalizării 
participanților la sesiunile de formare, etapizat, în funcție de indicatorii 
cantitativi ai țintei, precum și asigurarea participării funcționarilor publici pe 
toată durata sesiunilor de formare; 

 Colaborează cu coordonatorul de contract, coordonatorul formare, formatorii, 
organizatorii de curs și participanții la sesiunile de formare, în vederea asigurării 
bunei derulări a acestora; 

 Centralizarea solicitărilor de participare, validarea acestora, verificarea dublei 
finanțări, formularea de solicitări de clarificare, alocarea participanților la 
sesiunile de formare; 

 Reconfirmarea disponibilității de participare la sesiunile de formare planificate, 
cu cel puțin 7 zile lucrătoare înainte de data începerii sesiunii de formare, 
identificarea de înlocuitori după caz și înștiințarea achizitorului cu privire la 
stadiul de constituire a grupelor de instruire, în termen de 3 zile lucrătoare 
înainte de data începerii sesiunii de formare; 

 Programarea participanților care din motive obiective nu pot finaliza o sesiune de 

formare începută și/sau susține examenul de certificare; 
 

Calificări şi abilităţi: 

 studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 

 competenţe specifice poziției pentru care este propus dovedite prin certificate 
sau echivalent privind absolvirea de cursuri/seminarii în domeniul 
comunicării/relații publice sau recomandări/adeverințe/alte documente care să 
dovedească competenţele specifice în domeniu. 
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Experienţă profesională specifică relevantă: 

 Experiență în cel puțin 1 contract/proiect în care a desfășurat activități similare 

celor pentru care este propus. 
 

8. Expert TIC 
 

ATRIBUȚII: 

 Acordarea de suport participanților la activitățile de formare în utilizarea 
aplicației de gestionare a cursanților și în accesarea platformei de învățare, după 
caz; 

 Asigurarea funcționării și actualizării aplicației de gestionare a cursanților și a 

platformei de învățare; 

 Asigurarea funcționării infrastructurii hardware și software din dotarea centrelor 

de instruire/centrelor mobile; 

 Remedierea eventualelor disfuncționalități/incidente sesizate de către formatori 
și participanți; 

 Asigurarea serviciului de tip helpdesk pe toată durata sesiunilor de formare; 

 Asigură existența unor măsuri de securitate cibernetică pentru menținerea și 
integritatea datelor din aplicația de gestionare a cursanților și platforma de 
învățare. 

 

Calificări şi abilităţi: 

 studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 

 competenţe specifice poziției pentru care este propus dovedite prin certificate 
sau echivalent privind absolvirea de cursuri/seminarii în domeniul 
comunicării/relații publice sau recomandări/adeverințe/alte documente care să 
dovedească competenţele specifice în domeniu. 

 

Experienţă profesională specifică relevantă: 
• Experiență în cel puțin 1 contract/proiect în care a desfășurat activități similare 
celor pentru care este propus. 

 

9. Expert prelucrarea datelor cu caracter personal 
 

ATRIBUȚII: 
• Informează şi consiliază echipa de proiect ANFP, precum și experții propuși în 
proiect de Prestator, cu privire la obligaţiile care le revin în temeiul Regulamentului (UE) 
2016/679 şi a altor dispoziţii de drept al Uniunii sau drept intern referitoare la protecţia 
datelor; 
• Monitorizează respectarea Regulamentului (UE) 2016/679, a altor dispoziţii de 
drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecţia datelor, în ceea ce priveşte 
protecţia datelor cu caracter personal, în implementarea activităților din cadrul 
proiectului și a celor conexe; 
• Furnizează consiliere la cerere în ceea ce priveşte evaluarea impactului asupra 
protecţiei datelor şi monitorizarea funcţionării acesteia, în conformitate cu articolul 35 
din Regulamentul (UE) 2016/679; 
• Cooperează cu autoritatea de supraveghere și asigură consultarea acesteia, după 
caz; 

54 / 79 



55  

• Elaborează raportări cu privire la modalitatea de respectare a prevederilor 
Regulamentului (UE) 2016/679 şi a altor dispoziţii de drept al Uniunii sau drept intern 
referitoare la protecţia datelor, în toate etapele implementării proiectului. 

 
Calificări și abilități: 

 

• Studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; 
• Competenţe specifice poziției pentru care este propus dovedite prin certificate 
sau echivalent privind absolvirea de cursuri/seminarii în domeniul vizat sau 
recomandări/adeverințe/alte documente care să dovedească competenţele specifice în 
domeniu. 

 

Experienţă profesională specifică relevantă: 
• Experiență în cel puțin 1 contract/proiect în care a desfășurat activități similare 
celor pentru care este propus. 

 

Pentru personalul de specialitate propus pentru proiect, se vor prezenta următoarele 
documente: 
- CV actualizat aferent fiecărei persoane propuse în cadrul echipei, semnat și datat de 
către fiecare titular în parte şi contrasemnat de reprezentantul legal împuternicit 
(Formularul nr ) 
- Documente suport (diplome, atestate, acreditări, certificări) din care să rezulte 
pregătirea şi competenţele/calificările profesionale ale personalului de specialitate 
propus în cadrul echipei de proiect. Diplomele, atestatele, certificările, acreditările 
trebuie prezentate în copie legalizată sau copie lizibilă certificată de reprezentantul 
Ofertantului cu menţiunea „conform cu originalul”, în limba română sau însoţite de 
traducere autorizată în limba română (dacă este cazul). 
- Experienţa generală sau specifică în domeniu poate fi demonstrată prin recomandări, 
copie carte de muncă/ contracte de muncă, contract de colaborare/ prestări servicii, 
fişe de post, adeverinţe sau orice alte documente similare. 
- Declaraţie de disponibilitate, semnată de fiecare persoană nominalizată, în original, în 
conformitate cu Formularul nr……… şi contrasemnată de reprezentantul legal 
împuternicit. 

 

Niciun expert propus nu trebuie să se afle în vreun conflict de interese cu 
responsabilităţile acordate lor şi/sau cu activităţile pe care le vor desfăşura în cadrul 
contractului, în plus, pe toată durata de implementare a contractului, Prestatorul va lua 
toate măsurile necesare pentru a preveni orice situaţie de natură să compromită 
realizarea cu imparţialitate şi obiectivitate a activităţilor desfăşurate pentru realizarea 
obiectivelor contractului. Indiferent de durata perioadei de desfăşurare a activităţilor 
experţilor propuşi, Prestatorul se va asigura şi va urmări cu stricteţe ca oricare dintre 
aceştia să cunoască foarte bine şi să înţeleagă cerinţele, scopul şi obiectivele 
contractului, cerinţele regulilor şi regulamentelor Uniunii Europene şi legislaţiei 
româneşti incidente în vigoare, specificul activităţilor pe care urmează să le desfăşoare 
în cadrul contractului şi a componentei/lor acestuia în care sunt direct implicaţi, 
precum şi a responsabilităţilor atribuite. 
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Experții propuși vor întreprinde toate demersurile necesare pentru a preveni sau stopa 
orice situaţie care ar putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a 
prevederilor contractuale. 

 

Conflictele de interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, 
afinităţilor politice ori de naţionalitate, legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al 
oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul 
derulării proiectului trebuie notificat în scris către ANFP, în termen de maximum 2 zile 
lucrătoare de la apariţia acestuia cu obligația Prestatorului de a înlocui persoana aflată 
în această situație pentru asigurarea derulării grupelor de formare în condițiile 
prevăzute în această documentație. 

 
Toţi experţii propuşi trebuie să garanteze că în cadrul acestui contract sunt disponibili 
pe întreaga perioadă de execuţie a contractului, pentru realizarea activităţilor 
prevăzute, indiferent de numărul de zile lucrătoare prevăzute pe expert şi/sau perioada 
în care acesta îşi desfăşoară activităţile atribuite. 

 
Pe perioada de derulare a contractului, în cazurile foarte bine justificate, experţii 
propuşi de către ofertant pot fi înlocuiţi, doar cu acordul achizitorului, cu alte persoane 
care să îndeplinească întocmai cerinţele de calificare prevăzute în documentaţia de 
atribuire. 

 

Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita înlocuirea oricărui expert 
propus în condiţiile obţinerii de evaluări necorespunzătoare în procent de 50%, în cadrul 
a minim două sesiuni de formare. Astfel, dacă, în cadrul a 50%+1 dintre evaluări 
realizate, nota obținută este sub 3 (în condițiile notării de la 1 la 5) se poate solicita 
schimbarea expertului. Expertul propus pentru înlocuire trebuie să îndeplinească 
întocmai cerinţele de calificare/selecție prevăzute în documentaţia de atribuire și să 
obțină cel puţin acelaşi punctaj ca personalul propus la momentul aplicării factorilor de 
evaluare. Cheltuielile suplimentare generate de înlocuirea personalului incumbă 
Prestatorul. 

 

9.2 Pentru Lotul II - Servicii de formare (instruire, testare şi certificare) pentru 
dezvoltarea de competențe de leadership și talent management în contextul 
noilor tehnologii și al transformărilor digitale, și servicii conexe, pentru un 
grup ţintă format din 2.500 de funcţionari publici de conducere, bărbaţi şi 
femei, din toate categoriile de vârstă, la nivel naţional: 

 
Domeniu al specializării Rolul expertului în contract Nr. minim 

experți 

Management de contract Coordonator de contract 1 

Programe de formare Coordonator formare 
leadership și talent 
management 

1 

Programe de formare Formatori ? 

Programe de formare Expert organizare și logistică 2 

Elaborare și analiză studii Expert elaborare analize de 
impact/ studii/ metodologii 

1 

Relaționarea cu autoritățile și Expert comunicare 1 
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instituțiile publice   

Sociologie/analiză sociologică Expert analist date/sociolog 1 

Comunicare participanți programe 
de formare, autorități și instituții 
publice, alte părți interesate 

Expert comunicare 1 

Suport TIC Expert TIC 2 (1 pentru 
platforma de 

gestiune  a 
cursanților și 1 
pentru 
platforma de 
învățare) 

Protecția datelor cu caracter 
personal 

Expert prelucrarea datelor 
cu caracter personal 

1 

 
 

Cerinţe privind calificările, abilitățile și experiența membrilor echipei de experți: 
 

1. Coordonator de contract: 
 

ATRIBUȚII: 

 coordonarea membrilor echipei de experți cheie și non-cheie, organizarea și 
coordonarea acestora, asigurarea calității activităților desfășurate de către 
aceștia şi este responsabil de derularea contractului; 

 alcătuirea calendarului/graficului de activităţi corelat cu contractul de prestări 
servicii şi anexele acestuia, disponibilitatea personalului Achizitor şi resursele 
disponibile din partea Prestatorului, verificarea respectării planificării 
activităților; 

 coordonarea și monitorizarea derulării activităților tehnice conform termenelor 
de derulare a contractului, în vederea atingerii obiectivelor și rezultatului 
contractului, conform cerințelor din prezentul caiet de sarcini, 

 coordonarea desfășurării întâlnirii de prezentare și analiză a concluziilor 
livrabilelor în cadrul contractului, precum și a altor întâlniri considerate necesare 
pe parcursul derulării contractului, 

 coordonarea monitorizării procesului de comunicare cu participanții la 
programele de formare, autoritățile și instituțiile de proveniență și alte părți 
interesate; 

 organizarea și coordonarea programelor de formare în cadrul contractului; 

 verificarea elaborării și depunerii la ANFP, în termenele prevăzute, a tuturor 
documentelor suport solicitate prin contract, precum și a raportărilor și 
livrabilelor prevăzute în caietul de sarcini, 

 verificarea elaborării și asigurarea coerenței, calității și acurateței documentelor, 

rapoartelor și livrabilelor solicitate prin prezentul caiet de sarcini, 

 avizarea fișelor de activități cu activitățile desfășurate în perioada raportată, de 

către fiecare expert cheie și non cheie; 

 asigurarea legăturii și colaborării cu beneficiarul acordului-cadru, respectiv ANFP; 

 

Calificări şi abilități: 

 studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
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 cunoștințe de managementul proiectelor dovedite prin certificări recunoscute la 

nivel național/internațional; 
 

Experiență profesională specifică relevantă: 

 Minim 1 contract/ proiect în care să fi realizat activități    similare în calitate 
de manager de proiect/coordonator unei echipe de experți pentru furnizarea de 
servicii de formare. 

 
2. Coordonator formare leadership și talent management 

 

ATRIBUȚII: 

 Coordonează alocarea participanților la sesiunile de formare, alocarea 
formatorilor, precum și toate activitățile specifice implementării sesiunilor de 
formare; 

 Monitorizează permanent progresul sesiunilor de formare și nr. de participanți 
instruiți și certificați, prin corelare directă cu ținta finală și indicatorii 
intermediari și propune măsuri de remediere, după caz, asigurând și 
implementarea acestora; 

 Coordonează activitățile formatorilor implicați în procesul de formare și 
colaborează cu aceștia în asigurarea bunei derulări a sesiunilor de formare și 
atingerea indicatorilor de proiect; 

 Coordonează și participă la etapa de realizare, modificare și actualizare continuă 
a pachetului de curs (plan de formare/de pregătire, suportul de curs, exerciții, 
studii de caz, simulări etc.); 

 Se asigură de furnizarea materialelor de formare către participanții la sesiunile de 

formare organizate; 

 Coordonează procesele de examinare, re-examinare și certificare; 

 Asigură încărcarea și actualizarea permanentă a platformei de învățare, precum și 
înregistrările necesare în platforma de gestiune a participanților la sesiunile de 
formare; 

 Validează datele și informațiile cuprinse în Registrul național al participanților la 
programele de formare și al competențelor digitale dobândite; 

 Contribuie la pregătirea documentației aferente raportărilor și validează 

conținutul și corectitudinea acesteia; 

 Păstrează permanent legătura cu echipa de proiect din partea achizitorului. 
 

Calificări şi abilităţi: 

 studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 

 atestare ANC (CNFPA) sau echivalent ca formator sau formare de formatori; 
 

Experienţă profesională specifică relevantă: 

 Experiență dovedită în coordonarea unei echipe de lectori/formatori prin 
participarea în cel puțin un contract de servicii la nivelul căruia a desfășurat 
activități similare celor pentru care este propus, respectiv coordonare a unei 
echipe de formare/instruire facilitare a activităților desfășurate în cadrul unor 
programe/sesiuni de formare în domeniul TIC. 
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3. Expert formator 
 

ATRIBUȚII: 

 Realizează activitățile necesare în vederea atingerii obiectivelor și rezultatelor 

contractului, 

 Respectă planificarea activităților contractului, cu încadrarea în termenele stabilite, 

 Asigură expertiza teoretică și practică specifică, necesară realizării activităților 
contractului, 

 Elaborează materialele de formare pentru tema specifică de formare solicitată; 

 Derulează sesiunile de formare conform solicitărilor achizitorului; 

 Participă la elaborarea documentelor și livrabilelor solicitate în prezentul caiet de 

sarcini. 
 

CALIFICĂRI ŞI ABILITĂŢI: 

 studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
• abilități și cunoștințe privind programul de formare pentru care este propus, 
dovedite prin certificări recunoscute la nivel național/internațional, sau prin 
recomandări/adeverințe/alte documente care să dovedească competențele specifice în 
domeniu; 

Experienţă profesională specifică relevantă: 

 Minim 1 contract/ proiect în care expertul propus să fi realizat activități 
similare de formare în domeniul pentru care este propus, experiența demonstrată 
prin recomandări/ adeverințe de la beneficiari/angajatori, contracte sau 
echivalent. 

 
4. Expert organizare și logistică 

 

ATRIBUȚII: 

 Asigură formarea grupelor şi contactarea participanţilor în vederea centralizării 

confirmărilor de participare şi a altor detalii necesare bunei organizări a sesiunii; 

 Este prezent în locația de desfășurare a sesiunii de formare pe toată durata 

desfășurării acesteia – în cazul sesiunilor în format fizic sau hibrid; 

 Asigură comunicarea permanentă și în timp real cu expertul coordonator, 

formatorii și participanții; 

 Informarea telefonică şi prin e-mail a participanţilor cu cel puţin 1 săptămână 
înainte de sesiunea de formare cu detalii referitoare la modalitatea în care se va 
derula sesiunea la care vor participa, precum şi cu orice schimbare care survine; 
de asemenea, va asigura transmiterea detaliilor de conectare la sesiunile de 
formare derulate online sau hibrid; 

 Asigură semnalizarea locului unde se găseşte sala de instruire, pentru a facilita 

accesul participanţilor; 

 Verificarea echipamentelor din sală şi a prezenţei conexiunii la internet; 

 Pregătirea şi verificarea sălii, în vederea respectării condiţiilor solicitate în 
prezentul caiet de sarcini; 

 Pregătirea consumabilelor necesare formatorului/participanţilor; 

 Comunică expertului coordonator orice modificare intervenită cu privire la 
componența grupei de formare sau alte aspecte care apar pe perioada 
implementării sesiunilor de formare; 
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 Contactarea expertului coordonator și a reprezentanților Achizitorului în prima zi 
a fiecărei sesiuni de formare, pentru a da informaţii referitoare la prezenţa 
participanţilor/alte informaţii solicitate de către echipa de proiect; 

 Realizarea a minim 2 fotografii relevante/zi la diferite ore, pe parcursul fiecărui 
sesiuni de formare derulată în format fizic, precum și a minim 2 capturi de ecran 
relevante /zi la diferite ore, pe parcursul fiecărui sesiuni de formare derulată în 
format online. 

 

Calificări şi abilităţi: 

 studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
 

Experienţă profesională specifică relevantă: 
• Experiența dovedită prin participarea în cel puțin un contract similar la nivelul 
căruia a desfășurat servicii/ activități similare, respectiv de organizare de evenimente 
(seminarii/ sesiuni de formare/ focus grupuri/ conferințe, ateliere de lucru etc.). 

 

5. Expert elaborare analize de impact/studii/metodologii: 
 

ATRIBUȚII: 

 Realizează activitățile necesare în vederea atingerii obiectivelor și rezultatelor 

contractului; 

 Respectă planificarea activităților contractului, cu încadrarea în termenele 

stabilite; 

 Asigură expertiza teoretică specifică în domeniul elaborării de 
analize/studii/metodologii necesare realizării activităților contractului; 

 Colectează, culege și prelucrează date; 

 Elaborează analize/studii/ metodologii, în colaborare cu ceilalți experți pe 

domeniile de competență, ca urmare a tuturor datelor colectate; 

 Elaborează documente, rapoarte și livrabile solicitate în prezentul caiet de 

sarcini. 
 

Calificări şi abilităţi: 

 studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 

 abilități/competențe/experiență profesională în redactare de analize/ studii/ 
metodologii etc. dovedite prin certificate sau echivalent privind absolvirea de 
cursuri/ seminarii sau recomandări/ adeverințe/ alte documente care să 
dovedească competenţele specifice în domeniul solicitat. 

 

Experienţă profesională specifică relevantă: 

 Minim 1 contract/proiect în care expertul propus să fi realizat activități 
similare de elaborare analize/ studii/metodologii/strategii/politici publice, 
experiență demonstrată prin recomandări/ adeverințe de la 
beneficiari/angajatori, contracte sau echivalent. 

 
 
 
 
 
 

 

60 / 79 



61  

6. Expert analist date/ sociolog 
 

ATRIBUȚII: 

 Realizează activitățile necesare în vederea atingerii obiectivelor și rezultatelor 

contractului, 

 Respectă planificarea activităților contractului, cu încadrarea în termenele stabilite, 

 Asigură expertiza teoretică specifică, necesară realizării activităților contractului, 

 Analizează datele, identifică tendințele și interpretează rezultatele cercetării, 

 Aplică metode specifice de culegere, analiză și interpretare a datelor necesare 
ducerii la îndeplinire a cerințelor din cadrul contractului; 

 Participă la elaborarea documentelor și livrabilelor solicitate în prezentul caiet de 

sarcini. 
 

CALIFICĂRI ŞI ABILITĂŢI: 

 studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul științe sociale, specializarea sociologie; 

 competențe în domeniul analizei datelor sau sociologiei dovedite prin certificate sau 
echivalent privind absolvirea de cursuri/seminarii sau recomandări /adeverințe /alte 
documente care să dovedească competenţele specifice în domeniul solicitat. 

 

Experienţă profesională specifică relevantă: 

 Minim 1 contract/ proiect în care expertul propus să fi realizat activități 
similare, experiența demonstrată prin recomandări/ adeverințe de la 
beneficiari/angajatori, contracte sau echivalent. 

 

7. Expert comunicare 
 

ATRIBUȚII: 

 Răspunde de relaționarea cu autorități și instituții publice, în baza și în limita 
protocoalelor de colaborare încheiate de către ANFP cu acestea și a scrisorii de 
împuternicire emise de către achizitor, în vederea asigurării nominalizării 
participanților la sesiunile de formare, etapizat, în funcție de indicatorii 
cantitativi ai țintei, precum și asigurarea participării funcționarilor publici pe 
toată durata sesiunilor de formare; 

 Colaborează cu coordonatorul de contract, coordonatorul formare, formatorii, 
organizatorii de curs și participanții la sesiunile de formare, în vederea asigurării 
bunei derulări a acestora; 

 Centralizarea solicitărilor de participare, validarea acestora, verificarea dublei 
finanțări, formularea de solicitări de clarificare, alocarea participanților la 
sesiunile de formare; 

 Reconfirmarea disponibilității de participare la sesiunile de formare planificate, 
cu cel puțin 7 zile lucrătoare înainte de data începerii sesiunii de formare, 
identificarea de înlocuitori după caz și înștiințarea achizitorului cu privire la 
stadiul de constituire a grupelor de instruire, în termen de 3 zile lucrătoare 
înainte de data începerii sesiunii de formare; 

 Programarea participanților care din motive obiective nu pot finaliza o sesiune de 
formare începută și/sau susține examenul de certificare; 

 
Calificări şi abilităţi: 
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 studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 

 competenţe specifice poziției pentru care este propus dovedite prin certificate 
sau echivalent privind absolvirea de cursuri/seminarii în domeniul 
comunicării/relații publice sau recomandări/adeverințe/alte documente care să 
dovedească competenţele specifice în domeniu. 

 

Experienţă profesională specifică relevantă: 

 Experiență în cel puțin 1 contract/proiect în care a desfășurat activități similare 

celor pentru care este propus. 

 

8. Expert TIC 
 

ATRIBUȚII: 

 Acordarea de suport participanților la activitățile de formare în utilizarea 
aplicației de gestionare a cursanților și în accesarea platformei de învățare, după 
caz; 

 Asigurarea funcționării și actualizării aplicației de gestionare a cursanților și a 

platformei de învățare; 

 Asigurarea funcționării infrastructurii hardware și software din dotarea centrelor 

de instruire/centrelor mobile; 

 Remedierea eventualelor disfuncționalități/incidente sesizate de către formatori 
și participanți; 

 Asigurarea serviciului de tip helpdesk pe toată durata sesiunilor de formare; 

 Asigură existența unor măsuri de securitate cibernetică pentru menținerea și 
integritatea datelor din aplicația de gestionare a cursanților și platforma de 
învățare. 

 

Calificări şi abilităţi: 

 studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 

 competenţe specifice poziției pentru care este propus dovedite prin certificate 
sau echivalent privind absolvirea de cursuri/seminarii în domeniul 
comunicării/relații publice sau recomandări/adeverințe/alte documente care să 
dovedească competenţele specifice în domeniu. 

 

Experienţă profesională specifică relevantă: 
• Experiență în cel puțin 1 contract/proiect în care a desfășurat activități similare 
celor pentru care este propus. 

 

9. Expert prelucrarea datelor cu caracter personal 
ATRIBUȚII: 
• Informează şi consiliază echipa de proiect ANFP, precum și experții propuși în 
proiect de Prestator, cu privire la obligaţiile care le revin în temeiul Regulamentului (UE) 
2016/679 şi a altor dispoziţii de drept al Uniunii sau drept intern referitoare la protecţia 
datelor; 
• Monitorizează respectarea Regulamentului (UE) 2016/679, a altor dispoziţii de 
drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecţia datelor, în ceea ce priveşte 
protecţia datelor cu caracter personal, în implementarea activităților din cadrul 
proiectului și a celor conexe; 
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• Furnizează consiliere la cerere în ceea ce priveşte evaluarea impactului asupra 
protecţiei datelor şi monitorizarea funcţionării acesteia, în conformitate cu articolul 35 
din Regulamentul (UE) 2016/679; 
• Cooperează cu autoritatea de supraveghere și asigură consultarea acesteia, după 
caz; 
• Elaborează raportări cu privire la modalitatea de respectare a prevederilor 
Regulamentului (UE) 2016/679 şi a altor dispoziţii de drept al Uniunii sau drept intern 
referitoare la protecţia datelor, în toate etapele implementării proiectului. 

 

Calificări și abilități: 
 

• Studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; 
• Competenţe specifice poziției pentru care este propus dovedite prin certificate 
sau echivalent privind absolvirea de cursuri/seminarii în domeniul vizat sau 
recomandări/adeverințe/alte documente care să dovedească competenţele specifice în 
domeniu. 

 

Experienţă profesională specifică relevantă: 
• Experiență în cel puțin 1 contract/proiect în care a desfășurat activități similare 
celor pentru care este propus. 

 

Pentru personalul de specialitate propus pentru proiect, se vor prezenta următoarele 
documente: 
- CV actualizat aferent fiecărei persoane propuse în cadrul echipei, semnat și datat de 
către fiecare titular în parte şi contrasemnat de reprezentantul legal împuternicit 
(Formularul nr ) 
- Documente suport (diplome, atestate, acreditări, certificări) din care să rezulte 
pregătirea şi competenţele/calificările profesionale ale personalului de specialitate 
propus în cadrul echipei de proiect. Diplomele, atestatele, certificările, acreditările 
trebuie prezentate în copie legalizată sau copie lizibilă certificată de reprezentantul 
Ofertantului cu menţiunea „conform cu originalul”, în limba română sau însoţite de 
traducere autorizată în limba română (dacă este cazul). 
- Experienţa generală sau specifică în domeniu poate fi demonstrată prin recomandări, 
copie carte de muncă/ contracte de muncă, contract de colaborare/ prestări servicii, 
fişe de post, adeverinţe sau orice alte documente similare. 
- Declaraţie de disponibilitate, semnată de fiecare persoană nominalizată, în original, în 
conformitate cu Formularul nr……… şi contrasemnată de reprezentantul legal 
împuternicit. 

 
Niciun expert propus nu trebuie să se afle în vreun conflict de interese cu 
responsabilităţile acordate lor şi/sau cu activităţile pe care le vor desfăşura în cadrul 
contractului, în plus, pe toată durata de implementare a contractului, Prestatorul va lua 
toate măsurile necesare pentru a preveni orice situaţie de natură să compromită 
realizarea cu imparţialitate şi obiectivitate a activităţilor desfăşurate pentru realizarea 
obiectivelor contractului. Indiferent de durata perioadei de desfăşurare a activităţilor 
experţilor propuşi, Prestatorul se va asigura şi va urmări cu stricteţe ca oricare dintre 
aceştia să cunoască foarte bine şi să înţeleagă cerinţele, scopul şi obiectivele 
contractului, cerinţele regulilor şi regulamentelor Uniunii Europene şi legislaţiei 
româneşti incidente în vigoare, specificul activităţilor pe care urmează să le desfăşoare 
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în cadrul contractului şi a componentei/lor acestuia în care sunt direct implicaţi, 
precum şi a responsabilităţilor atribuite. 

 
Experții propuși vor întreprinde toate demersurile necesare pentru a preveni sau stopa 
orice situaţie care ar putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a 
prevederilor contractuale. 

 
Conflictele de interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, 
afinităţilor politice ori de naţionalitate, legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al 
oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul 
derulării proiectului trebuie notificat în scris către ANFP, în termen de maximum 2 zile 
lucrătoare de la apariţia acestuia cu obligația Prestatorului de a înlocui persoana aflată 
în această situație pentru asigurarea derulării grupelor de formare în condițiile 
prevăzute în această documentație. 

 

Toţi experţii propuşi trebuie să garanteze că în cadrul acestui contract sunt disponibili 
pe întreaga perioadă de execuţie a contractului, pentru realizarea activităţilor 
prevăzute, indiferent de numărul de zile lucrătoare prevăzute pe expert şi/sau perioada 
în care acesta îşi desfăşoară activităţile atribuite. 

 
Pe perioada de derulare a contractului, în cazurile foarte bine justificate, experţii 
propuşi de către ofertant pot fi înlocuiţi, doar cu acordul achizitorului, cu alte persoane 
care să îndeplinească întocmai cerinţele de calificare prevăzute în documentaţia de 
atribuire. 

 
Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita înlocuirea oricărui expert 
propus în condiţiile obţinerii de evaluări necorespunzătoare în procent de 50%, în cadrul 
a minim două sesiuni de formare. Astfel, dacă, în cadrul a 50%+1 dintre evaluări 
realizate, nota obținută este sub 3 (în condițiile notării de la 1 la 5) se poate solicita 
schimbarea expertului. Expertul propus pentru înlocuire trebuie să îndeplinească 
întocmai cerinţele de calificare/selecție prevăzute în documentaţia de atribuire și să 
obțină cel puţin acelaşi punctaj ca personalul propus la momentul aplicării factorilor de 
evaluare. Cheltuielile suplimentare generate de înlocuirea personalului incumbă 
Prestatorul. 

 

Experți non-cheie/personal suport 
 

Pentru buna implementare a activităților, prestatorul poate implica experți non- 
cheie/personal suport. 

Atribuțiile experților non-cheie includ: 
- realizarea activităților necesare în vederea atingerii obiectivelor și rezultatelor 
contractului, la solicitarea coordonatorului, 

- respectarea planificării activităților contractului, cu încadrarea în termenele stabilite, 
- culegerea datelor și prelucrarea primară a acestora, 
- coordonarea pe teren a echipelor de cercetare (formate din operatori de sondaje de 
opinie, interviuri), dacă este cazul, 

- organizarea și derularea activităților de consultare, 
- asigurarea logisticii necesare îndeplinirii activităților din contract. 

 

Documente pentru demonstrarea experienței și calificarea echipei: 
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- Declaraţie de disponibilitate, semnată de fiecare persoană nominalizată şi 
contrasemnată de reprezentantul legal împuternicit – Formularul nr. ..... . 

- CV-ul actualizat aferent fiecărei persoane propuse în cadrul echipei, semnat și 
datat de către fiecare titular în parte şi contrasemnat de reprezentantul legal 
împuternicit – Formularul nr , 

- documente suport (diplome, atestate, acreditări, certificări) din care să rezulte 
pregătirea şi competenţele / calificările profesionale ale personalului de 
specialitate propus în cadrul echipei de proiect. Diplomele, atestatele, 
certificările, acreditările trebuie prezentate în copie lizibilă certificată de 
reprezentantul ofertantului cu menţiunea „conform cu originalul”, în limba 
română sau însoţite de traducere în limba română (dacă este cazul). 

- experienţa generală sau specifică în domeniu poate fi demonstrată prin 
recomandări, copie carte de muncă/ contracte de muncă, contract de 
colaborare/ prestări servicii, fişe de post, adeverinţe sau orice alte documente 
similare, ce vor conține specificarea perioadei lucrate efectiv (de la zz/ll/aaaa 
până la zz/ll/aaaa), datele de identificare ale contractului/proiectului în cadrul 
căruia au fost prestate activitățile prezentate drept experiență profesională 
specifică relevantă în contextul cerințelor de mai sus, precum şi tipul activităţii 
desfăşurate. 

 
Având în vedere că experiența experților este utilizată ca factor de evaluare a 
calității propunerii tehnice, documentele solicitate pentru aceștia se vor depune în 
cadrul propunerii tehnice. 

 

ATENȚIE: 
 

Nu se acceptă propunerea unui expert care să ocupe mai mult de o poziție dintre 
cele menționate. Ofertantul va asigura personalul administrativ care este necesar pentru 
desfășurarea activității echipei sale și va asigura (după caz și dacă se consideră necesar) 
personal de backstopping/suport pentru prestarea serviciilor din contract. 

În toate cazurile, obligația ofertantului este de a asigura personalul adecvat (din 
punct de vedere al calificării educaționale și profesionale și al alocării zilelor de lucru), 
precum și infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficientă a tuturor 
activităților enumerate în Caietul de Sarcini și pentru realizarea obiectivelor 
Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor și nivelului calitativ solicitat. 
Ofertantul devenit contractant trebuie să se asigure că personalul care își desfășoară 
activitatea în cadrul contractului, dispune de tot sprijinul material și de infrastructura 
necesară pentru a permite acestuia să se concentreze asupra realizării activităților din 
cadrul contractului. 

În oferta tehnică trebuie acordată atenție deosebită alocării sarcinilor în 
conformitate cu cunoștințele și experiența relevante ale experților, asigurându-se o 
implicare echilibrată a experților și finalizarea sarcinilor în timp util. 

Pe perioada de derulare a contractului, în cazurile foarte bine justificate, experţii 
propuşi de către ofertant pot fi înlocuiţi, doar cu acordul Autorității Contractante, cu 
alte persoane care să îndeplinească întocmai cerinţele de calificare prevăzute în 
documentaţia de atribuire. 

Schimbarea/ înlocuirea experților cheie se va efectua numai cu aprobarea 
Autorității Contractante, prin act adițional la contract, în condițiile legii, și numai în 
cazuri excepţionale (de exemplu în caz de deces, caz de boală sau accidente, demisie 
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sau ineficienţă în implementare demonstrate prin documente) și numai cu respectarea 
acelorași condiții solicitate în documentația de atribuire. 

Orice modificare se realizează în baza unei notificări care se comunică celeilalte 
părţi contractante în cel mult 10 zile de la data apariţiei motivului cauzei care impune 
modificarea. 

Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a solicita prestatorului înlocuirea 
experților pe perioada derulării contractului, în baza unei cereri scrise motivate și 
justificate, dacă consideră că un membru al personalului este ineficient sau nu își 
îndeplinește sarcinile la nivelul cerințelor stabilite. 

Toate costurile generate de înlocuirea personalului sunt exclusiv în sarcina 
prestatorului. În cazul în care membrul echipei cu rol de personal-cheie nu este înlocuit 
imediat și responsabilitățile acestuia urmează să fie preluate după un anumit interval de 
timp de către noul personal cheie, Autoritatea Contractantă poate solicita prestatorului 
să desemneze o persoană care să îndeplinească rolul de personal-cheie temporar, până 
la sosirea noului personal-cheie, sau să ia alte măsuri pentru a compensa absența 
temporară a personalului-cheie care nu poate fi înlocuit (absent). Indiferent de situație, 
Autoritatea Contractantă nu va efectua nici o plată pentru perioada absenței 
personalului-cheie sau a absenței înlocuitorului acestuia. 

Expertul propus pentru înlocuire trebuie să îndeplinească întocmai cerinţele de 
calificare/selecție prevăzute în documentaţia de atribuire și să obțină cel puţin acelaşi 
punctaj ca personalul propus la momentul aplicării factorilor de evaluare. 

Niciun expert propus nu trebuie să se afle în vreun conflict de interese cu 
responsabilităţile acordate lor şi/sau cu activităţile pe care le vor desfăşura în cadrul 
contractului. În plus, pe toată durata de implementare a contractului, prestatorul va lua 
toate măsurile necesare pentru a preveni orice situaţie de natură să compromită 
realizarea cu imparţialitate şi obiectivitate a activităţilor desfăşurate pentru realizarea 
obiectivelor contractului. Indiferent de durata perioadei de desfăşurare a activităţilor 
experţilor propuşi, prestatorul se va asigura şi va urmări cu stricteţe ca oricare dintre 
aceştia să cunoască foarte bine şi să înţeleagă cerinţele, scopul şi obiectivele 
contractului, cerinţele regulilor şi regulamentelor Uniunii Europene şi legislaţiei 
româneşti incidente în vigoare, specificul activităţilor pe care urmează să le desfăşoare 
în cadrul contractului şi a componentei/lor acestuia în care sunt direct implicaţi, 
precum şi a responsabilităţilor atribuite. 

Experții propuși vor întreprinde toate demersurile necesare pentru a preveni sau 
stopa orice situaţie care ar putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a 
prevederilor contractuale. 

Conflictele de interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor 
economice, afinităţilor politice ori de naţionalitate, legăturilor de rudenie ori afinitate, 
sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în 
timpul derulării proiectului trebuie notificat în scris către ANFP, în termen de maximum 
2 zile lucrătoare de la apariţia acestuia, cu obligația prestatorului de a înlocui persoana 
aflată în această situație pentru asigurarea publicării în bune condiții a celor trei 
tipărituri, în condițiile prevăzute în această documentație. 

Toţi experţii propuşi trebuie să garanteze că în cadrul acestui contract sunt 
disponibili pe întreaga perioadă de execuţie a contractului, pentru realizarea 
activităţilor prevăzute, indiferent de numărul de zile lucrătoare prevăzute pe expert 
şi/sau perioada în care acesta îşi desfăşoară activităţile atribuite. 

Costurile cu personalul sunt suportate de prestator în limita bugetului 
contractului și sunt incluse alături de celelalte costuri în prețul unitar al serviciilor de 
consultanță. 
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9. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACT- 

ANTĂ ȘI CONTRACTANT (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL 

RELAȚIILOR DE MUNCĂ) 

 
Ofertantul devenit prestator are obligația de a respecta în executarea 

Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite 
prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile 
internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la 
Directiva 2014/24, respectiv: 
a. Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de orga- 

nizare; 

b. Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă; 
c. Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată; 
d. Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate; 

e. Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă; 
f. Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profe- 

sie); 

g. Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației; 
h. Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor; 
i. Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la 

Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon; 
j. Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor peri- 

culoase și al eliminării acestora (Convenția de la Basel); 
k. Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la 

Stockholm privind POP); 
l. Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștin- 

ță de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obi- 
ectul comerțului internațional (UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și 
cele trei protocoale regionale ale sale; 

m. Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice cu modificările și completările ulteri- 
oare; 

n. Legislație incidentă PNRR: 
 

- Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 
2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă; 

- Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresa- 
re și reziliență al României din data de 03 noiembrie 2021; 

- Acordul de finanțare nr. 38921/05.04.2022 privind implementarea reformelor și/sau in- 
vestițiilor finanțate prin Planul național de redresare și reziliență (PNRR), încheiat de 
Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor 
Europene (MIPE); 

- Acordul privind contribuția financiară și Acordul de împrumut, încheiate în cadrul Meca- 
nismului de redresare și reziliență pentru finanțarea Planului Național de Redresare și 
Reziliență; 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional 
şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de 
redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de ur- 
genţă a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional 
de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambur- 
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sabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificări- 
le și completările ulterioare; 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea 
Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fon- 
duri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezi- 
lienţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadru- 
lui instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României 
prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea 
Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fon- 
duri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezi- 
lienţă; 

- Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregu- 
lilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor ex- 
terne nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi 
rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea 
creanţelor rezultate; 

- alte reglementări naționale și comunitare aplicabile în domeniu. 

 
 

10. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE ÎN 

CADRUL CONTRACTULUI 

 
Managementul contractului va fi asigurat de către managerul de proiect desemnat 

de către Achizitor. 
Orice decizie asupra modului de derulare și implementare a activităților contractului 

va fi luată de comun acord cu echipa de implementare a proiectului. 
Prestatorul este responsabil pentru furnizarea la timp a tuturor produselor prevăzute 

și pentru obținerea rezultatelor stabilite prin caietul de sarcini. 
Prestatorul va realiza toate cerințele acestui contract respectând și aplicând cele 

mai bune practici în domeniu. 
Prestatorul se va conforma Ordinelor administrative emise de achizitor. Prestatorul 

va furniza tuturor părților implicate în proiect toate informațiile solicitate referitoare la 
proiect. 

Achizitorul și Prestatorul au în responsabilitate respectarea dispozițiilor legale care 
reglementează protecția datelor cu caracter personal - Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 
circulație a acestor date (“GDPR”) aplicabil în Uniunea Europeană și Legea nr. 190 din 18 
iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a acestui Regulament. 

 

Prestatorul și achizitorul își vor comunica un număr de telefon, respectiv o adresă de 
e-mail la care reprezentații autorizați să transmită informări sau solicitări pentru buna 
desfășurare a activităților ce fac obiectul contractului. 

Reprezentantul Achizitorului se va asigura că problemele raportate sunt înregistrate 
și rezolvate. Evoluția unei probleme raportate va fi urmărită până la închidere. 

Alte detalii privind coordonarea și monitorizarea contractului se regăsesc în cadrul 
capitolului 5 din prezentul Caiet de Sarcini. 
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11. RAPOARTELE/DOCUMENTELE SOLICITATE DE LA PRESTATOR 

 
Principalele repere ale implementării contractului sunt: 

 

 

Livrabil Termen Observații 

- + 3 zile de la data 
constituirii garanției de 
bună execuție 

Întâlnirea inițială (kick- 
off meeting) 

Plan de proiect + analiză inițială + 15 zile de la data 
începerii contractului 

 

Sesiuni de formare derulate De la începutul contractulu 
până la 30 aprilie 2026 

 

Raport lunar aferent serviciilor de 
formare și serviciilor conexe 

În primele 7 zile lucrătoare 
ale lunii în curs pentru luna 
anterioară 

 

Raport intermediar 1+ documente 
justificative 

29 noiembrie 2023  

Raport intermediar 2 + documente 
justificative 

29 noiembrie 2024  

Raport intermediar 3 + documente 
justificative 

29 noiembrie 2025  

Raportare finală în execuția 
contractului 

31 mai 2026 Prezentarea Raportului 
final + analiza 
completată cu 
recomandările CE, după 
caz (sub rezerva 
transmiterii de către CE 
a acestora în perioada de 
derulare a contractului) 

+ documente 
justificative necesare 

Registru național al participanților 
la programele de formare și al 
competențelor digitale dobândite 

31 mai 2026 Completat lunar cu 
participanții (anexa la 
raport 

Registrul va conține 
minim următoarele: 

date privind participanții 
la programele de 
formare (nume, 
prenume, CNP/cod unic 
participant, ID post, 
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Livrabil Termen Observații 
  tipul funcției, instituția 

de proveniență), 

date privind modulele 
urmate de către fiecare 
participant, 

date privind certificatele 
individuale obținute de 
către participanți în 
urma examinării finale, 
inclusiv referințele 
oficiale ale fiecărui 
certificat, 

date privind 
competențele digitale 
dobândite (tip, 
descriere, nivel, 

corespondența cu 
DigComp). 

Un document de sinteză care să 
justifice în mod corespunzător modul 
în care ținta (cu toate elementele 
constitutive) a fost atinsă în mod 
satisfăcător. Acest document trebuie 
să includă o anexă cu următoarele 
documente justificative și elemente: 

- o listă a certificatelor individuale, 
inclusiv referințele oficiale ale fie- 
cărui certificat, care să ateste că 
programele de formare au fost fina- 
lizate. Datele cu caracter personal 
trebuie anonimizate/ocultate dacă nu 
sunt necesare; 

- numărul de participanți la progra- 
mele de formare și identificatorul 
unic al participanților înscriși. 

- tipul de formare furnizată cu deta- 
lii privind conținutul și formatul de 
învățare utilizat. 

Pe baza unui eșantion care poate fi 
selectat de Comisie, se prezintă cel 
puțin următoarele documente 
justificative pentru fiecare element 
din lista de litera a) de mai sus care a 
fost selectat: un certificat oficial 
care să ateste că programele de 
formare au fost finalizate de 
participanții selectați 

31 mai 2026 
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Livrabil Termen Observații 

Analiza de impact a formării 31 mai 2026 
 

 

În urma transmiterii de către Prestator a variantelor inițială, intermediară și finală 
pentru livrabilele solicitate, Achizitorul va comunica puncte de vedere sub formă de 
observații/propuneri/completări/recomandări/revizuiri care vor fi analizate de către 
Prestator și luate în considerare în cadrul versiunilor consolidate ale acestora. 

Toate documentele realizate în cadrul contractului vor respecta prevederile 
„Manualului de Identitate Vizuală – PNRR” - https://mfe.gov.ro/mipe-publica-manualul- 
de-identitate-vizuala-pentru-planul-national-de-redresare-si-rezilienta . 

 

 

12. CONFIDENŢIALITATEA ŞI DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

 
Confidenţialitatea informaţiilor şi datelor strânse şi prelucrate în cursul 

implementării prezentului contract trebuie să fie păstrată de către Prestator şi experţii 
implicaţi în implementarea acestuia. Orice informaţii şi date colectate prin prezentul 
contract pot fi făcute publice doar cu aprobarea scrisă a Autorităţii Contractante. 

Prestatorul este responsabil pentru păstrarea naturii confidenţiale a informaţiilor 
şi datelor colectate şi prelucrate în cursul implementării contractului şi pentru 
asigurarea faptului că fiecare expert implicat semnează o declaraţie de 
confidenţialitate. 

Toate drepturile patrimoniale de autor asupra oricărui document creat în cadrul 
activităților și sub activităților descrise mai sus, precum și asupra oricăroe ale 
documente subsecvente sau derivând din acestea aferente serviciilor livrate se vor 
transfera de drept către Autoritatea contractantă – Agenția Națională a Funcționarilor 
Publici. 

Drepturile de proprietate intelectuală pentru toate lucrările şi materialele 
produse în temeiul prezentului contract se transferă în mod exclusiv Autorităţii 
Contractante. 

 
13. RECEPȚIONAREA ȘI ACCEPTANȚA SERVICIILOR PRESTATE 

 

Documentațiile realizate în cadrul contractului se vor preda pe baza de proces- 
verbal de predare primire. Documentațiile se vor elabora în limba romană și se vor 
preda către Achizitor în format electronic, asumate și semnate electronic cu semnătură 
digitală emisă de un furnizor autorizat. 

Conform calendarului de activități de la punctul 9.1, prestatorul va elabora 
rapoartele într-un format agreat cu Achizitorul, documente în care va detalia modul în 
care s-au desfășurat activitățile respective, atașând toate justificativele solicitate, fiind 
astfel declarat și cunoscut progresul proiectului pe acea activitate. 

Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini. 

Achizitorul, printr-o comisie de recepție, recepționează în termen de 2 zile 
lucrătoare de la înregistrarea la sediul său a documentelor/materialelor/ livrabilelor 
elaborate de prestator în derularea prezentului contract. Achizitorul verifică şi avizează, 

http://www.poca.ro/implementare-proiecte/manual-de-identitate-vizuala-poca-2014-2020-august-2018/
https://mfe.gov.ro/mipe-publica-manualul-de-identitate-vizuala-pentru-planul-national-de-redresare-si-rezilienta
https://mfe.gov.ro/mipe-publica-manualul-de-identitate-vizuala-pentru-planul-national-de-redresare-si-rezilienta
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prin intermediul comisiei de acceptanță în termen de 7 zile lucrătoare de la semnarea 
procesului verbal de recepție, documentele/materialele/livrabilelor realizate de 
Prestator și solicită clarificări și completări/remedieri, dacă e cazul. 

Achizitorul va solicita, în scris, prestatorului orice solicitări, clarificări, decizii privind 
documentele/materialele/ livrabilele elaborate de prestator în derularea prezentului 
contract, în termen de 9 zile lucrătoare de la primirea acestora. Prestatorul este obligat 
să răspundă solicitărilor Achizitorului în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea 
adresei de solicitare. Comisia de acceptanță va semna certificatul de acceptanță 
parțial/final în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea 
documentelor/materialelor/livrabilelor clarificate/remediate. Termenul semnării 
certificatului de acceptanță parțial/ final curge de la data primirii clarificărilor/ 
remedierii neconcordanțelor identificate. 

Procesele-verbale de recepție și certificatele de acceptanță nu vor fi semnate de 
către achizitor până la remedierea tuturor deficiențelor/neconcordanțelor constatate, 
acolo unde este cazul. 

Data semnării certificatelor de acceptanță parțiale/finale după caz, reprezintă data 
la care se consideră că prestatorul și-a îndeplinit obligațiile contractuale 
corespunzătoare activităților din cadrul unei luni calendaristice/ pachetului integral de 
servicii. 

Ca urmare a întocmirii de către prestator a raportului final, se va semna un proces- 
verbal de recepție finală. Certificatul de acceptanță finală va confirma, pe baza analizei 
raportului final al Prestatorului, că serviciile au fost prestate conform prezentului 
contract. 

 
14. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 
De asemenea, Prestatorul este obligat să facă dovada respectării prevederilor legale 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal, anume: 
- Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce pri- 

veşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a aces- 
tor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind pro- 
tecţia datelor); 

- Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecţia datelor personale în cadrul activi- 
tăţilor specifice desfăşurate de autorităţile de aplicare a legii; 

- Legea nr. 129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcționarea Autorității Naționale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abroga- 
rea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea date- 
lor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; 

- Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamen- 
tului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu ca- 
racter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directi- 
vei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). 

Prestatorul va oferi garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri 
tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea datelor cu caracter general 
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să respecte cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 și să asigure protecția 
drepturilor persoanelor vizate. 

ALTE CERINȚE: Conform contractului de finanțare, Prestatorul are obligația de a 
prezenta toate informațiile/documentele solicitate de către persoanele autorizate 
și/sau organismelor cu atribuții de verificare, control și audit, al serviciilor Comisiei 
Europene, al Curții Europene de Conturi, al reprezentanților serviciului specializat al 
Comisiei Europene – Oficiul European pentru Lupta Antifraudă (OLAF), precum și al 
reprezentanților Departamentului pentru Lupta Antifraudă – DLAF, în limitele 
competențelor ce le revin, în cazul în care aceștia efectuează verificări/controale/audit 
la fața locului și solicită declarații, documente, informații. 

 

 
15. EVALUAREA PERFORMANȚEI CONTRACTANTULUI 

 
Autoritatea Contractantă utilizează indicatorii de performanță stabiliți în tabelul de 

mai jos: 

 
Atribut Descrierea atributului 

Categorie 
indicator 

Predarea documentelor/rapoartelor/livrabilelor ce fac obiectul 
prezentului caiet de sarcini 

Denumire 
indicator de 
performanță 

Livrarea la timp și în conformitate cu toate cerințele prezentului 
caiet de sarcini a documentelor/rapoartelor /livrabilelor 

Referința din 
Caietul de 
sarcini/ Contract/ 
Ofertă, după caz 

Cap 11 din CS 

Nivelul de 
performanță 
așteptat 

Documentele livrabile elaborate trebuie să respecte cerințele din 
Manualul de Identitate vizuală PNRR - https://mfe.gov.ro/mipe- 
publica-manualul-de-identitate-vizuala-pentru-planul-national-de- 
redresare-si-rezilienta/. 

Documentele livrabile trebuie predate în termenul și calitatea 
stabilite prin caietul de sarcini. 

Formula de calcul Nu este cazul 

Modalitatea de 
măsurare 

Foarte bine (4 Puncte) - livrate în termenele convenite în caietul de 
sarcini și în condițiile de calitate specificate, cu un grad de 
conformitate de 100% cu prevederile și cerințele Caietului de sarcini. 

 

Bine (3 Puncte) - livrate în termenele convenite în caietul de 

sarcini, cu un grad de conformitate de minimum 85% și maxim 3 
revizii, fără întârzierea activităților din calendarul de implementare 
al proiectului. 

 
Satisfăcător (2 puncte) - livrate imediat după încheierea termenelor 

convenite în Caietul de sarcini, cu un grad de conformitate de 
minimum 70% și cu revizuiri repetate, conducând la întârzieri 
minore ale activităților din calendarul de implementare al 
proiectului. 
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 Nesatisfăcător (1 punct) - livrate mult după încheierea termenelor 
convenite în Caietul de sarcini, cu revizuiri repetate, conducând la 
întârzieri majore ale activităților din calendarul de implementare al 
proiectului. 

Categorie 
indicator 

Eficacitatea instruirii 

Denumire 
indicator de 
performanță 

1. Capacitatea de a presta serviciile de formare cu respectarea 
țintelor intermediare și finale stabilite de Comisia Europeană 

Referința din 
Caietul de 
sarcini/ Contract/ 
Ofertă, după caz 

 

Nivelul de 
performanță 
așteptat 

trim. al IV-lea 2023 – 8.000 funcționari publici formați, 
trim. al IV-lea 2024 – 18.000 funcționari publici formați, 
trim. al IV-lea 2025 – 28.000 funcționari publici formați, 

trim. al II-lea 2026 – 32.500 funcționari publici formați) 

Formula de calcul Nr. de zile de întârziere față de termenele stabilite 

Modalitatea de 
măsurare 

Foarte bine (4 Puncte) - 0 zile întârziere față de termenele stabilite 
Bine (3 Puncte) – 30 de zile întârziere față de termenele stabilite 
Satisfăcător (2 puncte) – 45 de zile întârziere față de termenele 
stabilite 

Nesatisfăcător (1 punct) – 60 de zile întârziere față de termenele 
stabilite 

Denumire 
indicator de 
performanță 

2. Gradul de promovabilitate a participanților 

Referința din 
Caietul de 
sarcini/ Contract/ 
Ofertă, după caz 

 

Nivelul de 
performanță 
așteptat 

Peste 80% 

Formula de calcul Nr. total participanți certificați/nr. total participanți instruiți x 100 

Modalitatea de 
măsurare 

Foarte bine (4 Puncte) – peste 90% 
Bine (3 Puncte) – între 81% - 90% 
Satisfăcător (2 puncte) – 80% 
Nesatisfăcător (1 punct) – sub 80% 

Categorie 
indicator 

Satisfacția participanților la sesiunile de formare 

Denumire 
indicator de 
performanță 

Gradul de satisfacție a participanților la sesiunile de formare față de 
modalitatea de organizare și derulare a acestora, prestația 

formatorilor, relevanța conținutul și funcționalitățile platformelor 
suport 

Referința din 
Caietul de 

sarcini/ Contract/ 
Ofertă, după caz 

 

Nivelul de Nr. de răspunsuri pozitive (pe o scală Likert de la 1 la 5, răspunsuri 
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performanță 
așteptat 

în intervalul 4-5) la chestionarul de evaluare a satisfacției: peste 80% 
Nr. de sesizări: sub 1% 

Formula de calcul Nr. total de întrebări x 100 
Nr. de sesizări/ nr. total participanți instruiți x 100 

Modalitatea de 
măsurare 

Foarte bine (4 Puncte) – Nr. de răspunsuri pozitive (pe o scală Likert 
de la 1 la 5, răspunsuri în intervalul 4-5) la chestionarul de evaluare 
a satisfacției: peste 80% 

Nr. de sesizări: sub 1% 
Bine (3 Puncte) – Nr. de răspunsuri pozitive (pe o scală Likert de la 

1 la 5, răspunsuri în intervalul 4-5) la chestionarul de evaluare a 
satisfacției: între 60 și 79% 

Nr. de sesizări: între 1 și 1,5% 
Satisfăcător (2 puncte) – Nr. de răspunsuri pozitive (pe o scală Likert 
de la 1 la 5, răspunsuri în intervalul 4-5) la chestionarul de evaluare 
a satisfacției: între 50 și 59% 

Nr. de sesizări: între 1,6 și 2% 
Nesatisfăcător (1 punct) – Nr. de răspunsuri pozitive (pe o scală 

Likert de la 1 la 5, răspunsuri în intervalul 4-5) la chestionarul de 
evaluare a satisfacției: sub 49% 
Nr. de sesizări: peste 2% 

 
 

 

16. BUGETUL CONTRACTULUI ȘI EFECTUAREA PLĂȚILOR ÎN CADRUL CONTRACTULUI 

 
Finanțarea contractului se asigură prin PNRR, conform Acordului semnat, pentru 

ținta nr. 185 „Funcționari publici care au urmat un curs de formare digitală” 
 

Valoarea estimată a bugetului pentru achiziția de servicii de management de 
proiect, formare și elaborare analize este de ……… lei fără TVA, la care se adaugă TVA 
în valoare de lei. 

 
PLĂȚILE care urmează a fi realizate în cadrul contractului se vor face de 

principiu lunar, în baza serviciilor de formare efectiv prestate (raportat la nr. de 
participanți care au finalizat procesul de instruire) și a serviciilor conexe efectiv 
prestate, detaliate în rapoartele de activitate însoțite de documentele justificative 
aferente: 

 Lista de prezență, fotografii și/sau capturi de ecran și/sau alte mijloace de 
demonstrare a prezenței la sesiunile de formare, 

 Registru național al participanților la programele de formare și al 
competențelor digitale dobândite – secvența aferentă perioadei de 
raportare, 

 Lista certificatelor individuale, inclusiv referințele oficiale ale fiecărui 
certificat, care să ateste că programele de formare au fost finalizate, 

 Centralizator rezultate examinare, 
 Chestionarele de satisfacție, 
 Alte documente relevante. 
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Notă: acestea reprezintă condiționalități de plată, independent de numărul de 
zile pe care operatorul economic îl va aloca pentru desfășurarea activităților. 

Prestatorul se obligă să emită factura aferentă serviciilor prestate prin prezentul 
Contract după semnarea procesului-verbal de recepție/certificatului de acceptanță a 
serviciilor prestate și a Raportului inițial/ intermediar/final de către reprezentanții 
desemnați ai celor două părți contractante. 

Facturile emise de prestator vor evidenția informațiile, conform ofertei 
financiare. 

Facturile emise de Prestator, vor fi achitate în termen de 30 de zile de la 
prezentarea lor Autorității Contractante şi înregistrarea la sediul acestuia, corect 
întocmite, cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi însoţite de procesul-verbal de 
recepție/ certificatul de acceptanță a serviciilor prestate semnat de reprezentanții 
desemnați ai celor două părți contractante, precum și raportul inițial/ intermediar/final 
și documentele justificative aferente - livrabile aprobate. 

Efectuarea plăților către prestator este condiționată de îndeplinirea de către 
acesta a obligațiilor ce îi revin, dovedită prin recepționarea și acceptarea de către 
beneficiar (ANFP) a serviciilor prestate (aprobarea rapoartelor de activitate și a 
livrabilelor, semnarea procesului/proceselor verbale de recepție, acceptanță) şi se va 
face în baza facturii/facturilor emise şi transmise în original de operatorul economic. 

 
 
 

17. PREZENTAREA OFERTEI 

 
OFERTA 
Oferta trebuie să conțină: 
- propunerea tehnică; 
- propunerea financiară. 

 

PROPUNEREA FINANCIARĂ 
Propunerea financiară trebuie să fie exprimată în lei cu prezentarea TVA separat și 
trebuie să includă prețul unitar per participant la programele de formare, cu 
includerea tuturor serviciilor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini/ preț 
analiza de impact. 

 

Prețurile vor fi finale și vor cuprinde toate taxele și costurile aferente. Oricare 
alte costuri sunt în responsabilitatea operatorului economic. Toate cheltuielile efectuate 
cu personalul (membrii echipei de experți, personalul suport, platforme de invatare, 
platforme de gestiune, centre de instruire, centre mobile, certificări, 
examinări/reexaminări, analize etc.) care asigură realizarea activităților sunt în 
responsabilitatea prestatorului (cheltuielile privind asigurarea transportului, cheltuieli 
de personal, echipamente de birou, consumabile și articole de papetărie etc.). De 
asemenea, orice alte costuri aferente realizării activităților contractului (costuri 
aferente asigurării de materiale, echipamente, spațiu, utilități, etc.) sunt în 
responsabilitatea operatorului economic. 

 
Notă: 
1. Propunerea financiară are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al 

conținutului și prevederilor acesteia pe toată perioada de valabilitate a ofertei/durata 
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contractului. Cu excepția erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art.134 
alin. (10) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, nu vor fi 
permise alte omisiuni, necorelări sau ajustări ale propunerii financiare. 

Prin erori aritmetice în sensul acestor dispoziții se înțeleg inclusiv următoarele 
situații: 

a) În cazul unei discrepanțe între prețul unitar și prețul total, va fi luat în 
considerare prețul unitar, iar prețul total va fi corectat în mod corespunzător; 

b) Dacă există o discrepanță între litere si cifre, trebuie luată în considerare 
valoarea exprimată în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată 
corespunzător. 

2. În vederea comparării unitare a ofertelor, se solicită ca toate prețurile să fie 
exprimate în cifre cu cel mult două zecimale. Niciun fel de cereri și pretenții ulterioare 
ale ofertantului legate de ajustări de prețuri, determinate de orice motive (cu excepția 
situațiilor prevăzute explicit în cadrul documentației de atribuire și/sau prin dispozițiile 
legale aplicabile), nu vor putea face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase 
între pârțile contractante. 

 

PROPUNEREA TEHNICĂ trebuie să includă - Formularul ..... 
 

Ofertantul va elabora propunerea tehnică în conformitate cu cerințele prevăzute în 
prezentul Caiet de sarcini. Informațiile din propunerea tehnică trebuie să permită 
identificarea cu ușurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum și cu toate 
cerințele impuse în Caietul de Sarcini. 

 
 

18. DICȚIONAR 
 
 

TERMENI DEFINIŢIE 

Administrația publică totalitatea activităţilor desfăşurate, în regim de putere publică, 
de organizare a executării şi executare în concret a legii şi de 
prestare de servicii publice, 
în scopul satisfacerii interesului public 

Funcția publică ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor, stabilite în temeiul 
legii, în scopul exercitării prerogativelor de putere publică de 
către autorităţile şi instituţiile publice; 

Instituția publică structură funcţională care acţionează în regim de putere publică 
şi/ sau prestează servicii publice şi care este finanţată din veni- 

turi bugetare şi/sau din venituri proprii, în condiţiile legii fi- 
nanţelor publice 

Prestator Operatorul economic, respectiv orice persoană fizică sau juridi- 
că, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de 
astfel de persoane, care oferă în mod licit pe piaţă prestarea de 
servicii, inclusiv orice asociere temporară formată între două ori 
mai multe dintre aceste entităţi; 

Ofertant orice operator economic care a depus o ofertă în cadrul unei 
proceduri de atribuire; 

Ofertă actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa 
de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de 
achiziţie publică. Oferta cuprinde propunerea financiară, pro- 
punerea tehnică, precum şi alte documente stabilite prin docu- 
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 mentaţia de atribuire; 

Operator economic orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept 
privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, care oferă în 
mod licit pe piaţă executarea de lucrări şi/sau a unei con- 

strucţii, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, inclusiv 
orice asociere temporară formată între două ori mai multe din- 
tre aceste entităţi; 

Persoane cu funcţii 
de decizie 

conducătorul autorităţii contractante, membrii organelor 
decizionale ale autorităţii contractante ce au legătură cu proce- 
dura de atribuire, precum şi orice alte persoane din cadrul auto- 
rităţii contractante ce pot influenţa conţinutul documentelor 
achiziţiei şi/sau desfăşurarea procedurii de atribuire 

Zile zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede ex- 
pres că sunt zile lucrătoare 

Contract de achiziţie 
publică de servicii 

contractul de achiziţie publică care are ca obiect 
prestarea de servicii, altele decât cele care fac obiectul unui 
contract de achiziţie publică de lucrări 

Contractant orice operator economic care este parte la un contract de 
achiziţie publică; 

Furnizor entitatea care pune la dispoziţia unui contractant produse, in- 
clusiv servicii de instalare sau amplasare a acestora, dacă este 
cazul, ori care prestează servicii către acesta, care nu are cali- 

tatea de subcontractant; 
Document al 
achiziţiei 

- anunţul de participare, documentaţia de atribuire, precum şi 
orice document suplimentar emis de autoritatea contractantă 
sau la care aceasta face trimitere pentru a descrie ori stabili 
elemente ale achiziţiei sau ale procedurii de atribuire 

Documentaţia de 
atribuire 

documentul achiziţiei care cuprinde cerinţele, criteriile, regulile 
şi 
alte informaţii necesare pentru a asigura operatorilor economici 
o informare completă, corectă şi 
explicită cu privire la cerinţe sau elemente ale achiziţiei, obiec- 
tul contractului şi modul de 
desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile teh- 
nice ori documentul descriptiv, 

condiţiile contractuale propuse, formatele de prezentare a do- 
cumentelor de către candidaţi/ofertanţi, 

informaţiile privind obligaţiile generale aplicabile 

Corelare Asigurarea unei legături reciproce. 

Detaliere Expunere, analiză, demonstrare în mod amănunţit. 

Adaptare Ajustare pentru a face potrivit întrebuinţării în anumite condiţii, 
cerinţe. 

Fezabilitate care se poate face, realizabil, posibil de îndeplinit, care poate fi 
aplicat 

Relevant soluţie reală adaptată la riscul analizat 

Corelare Logică asigurarea unei legături reciproce pe baza unui raţionament co- 
rect 
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Acceptabil satisfăcător, convenabil, admisibil 

Bun adecvat, de folos, util, ce se poate realiza 

Foarte bun superlativul absolut a ceea ce este util, favorabil, avantajos, de 
folos 

 
 

Această secțiune dedicată definițiilor se completează în mod corespunzător cu definițiile 
prevăzute de OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare. 
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1. INTRODUCERE 

 
1.1 Context – necesitatea implicării Agenției Naționale a Funcționarilor Publici în 

dezvoltarea competențelor digitale ale funcționarilor publici 

 
Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, evidența și managementul funcției publice și a 

funcționarilor publici din România sunt asigurate de către Agenția Națională a Funcționarilor 

Publici (ANFP). În acest context, ANFP gestionează în mod centralizat structura de posturi 

de funcționari publici din 43351 de instituții și autorități publice din România și menține o 

relație continuă cu instituțiile și autoritățile administrației publice locale și centrale. 

 
Agenția Națională a Funcționarilor Publici este organizată și funcționează ca organ de 

specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în subordinea 

Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), în scopul creării și 

dezvoltării unui corp de funcționari publici profesionist, stabil și imparțial și pentru crearea 

unei evidențe necesare gestiunii personalului plătit din fonduri publice. 

 
Principalele domenii de competență și atribuții ale ANFP pot fi sintetizate, după cum 

urmează: 

 Reglementarea funcției publice, prin asigurarea unui cadru normativ coerent și 

unitar aplicabil funcției publice și funcționarilor publici; 

 Realizarea managementului funcției publice și al funcționarilor publici, prin 

asigurarea condițiilor necesare implementării unor instrumente manageriale 

moderne și performante în domeniul funcției publice; 

 Gestionarea de programe în domeniul funcției publice, destinate dezvoltării 

unei administrații publice la standarde europene și a profesionalizării funcției 

publice în scopul furnizării de servicii de calitate pentru cetățean; 

 Monitorizarea și controlul activităților referitoare la funcția publică și 

funcționarii publici pentru asigurarea implementării și a respectării 

prevederilor legale în domeniul specific de competență, pe baza unor indicatori 

de monitorizare și evaluare specifici, precum și exercitarea tutelei 

administrative; 

 Reprezentarea instituției, ca partener activ în spațiul public – privat, precum și 

în raport cu reprezentanții autorităților și instituțiilor publice. 

 
Conform atribuțiilor sale, Agenția elaborează cadre de competență, respectiv „cadrul de 

referință pentru organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, exprimat prin 

totalitatea standardelor, indicatorilor și descriptorilor utilizați cu referire la capacitatea unei 

persoane de a selecta, combina și utiliza cunoștințe, abilități și alte achiziții constând în 

valori și atitudini, pentru rezolvarea cu succes a sarcinilor stabilite în exercitarea unei funcții 

publice, precum și pentru dezvoltarea profesională ori personală în condiții de eficacitate și 
 
 

1
 Raport privind managementul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici pentru anul 2021, ANFP, 2022 
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eficiență”2. 

 
Dat fiind modul în care tehnologiile digitale, aflate într-o permanentă evoluție, au schimbat 

fundamental economia și societatea conducând către transformarea digitală a serviciilor 

publice, problema competențelor digitale ale personalului din administrația publică 

reprezintă o prioritate pentru Agenție, ca premisă esențială pentru digitalizarea serviciilor 

publice și a operațiunilor interne din administrație, măsură complementară pentru 

implementarea e-guvernării, precum și condiție esențială pentru îndeplinirea obiectivelor 

stabilite în Deceniul digital al Europei (viziunea și perspectivele Comisiei Europeane pentru 

transformarea digitală a Europei până în 2030). Totodată, are un impact major asupra 

optimizării întregului sistem de management al resurselor umane din administrație și va 

contribui semnificativ la îmbunătățirea eficienței instituțiilor, domeniul IT&C fiind unul 

dintre domeniile funcționale transversale strategice ale statului3. 

 
De altfel, noul model de recrutare în funcția publică prevede testarea preliminară a 

cunoștințelor în domeniul tehnologiei informației, ca pas obligatoriu și eliminatoriu pentru 

toți candidații, ținând cont de universalitatea acestor competențe și de distribuirea lor în 

cadrul competențelor generale, astfel: 

 
 „rezolvarea de probleme și luarea deciziilor - atunci când se folosesc aplicații digitale 

în scopul rezolvării problemelor de serviciu; 

 planificare și organizare – atunci când se planifică activitatea prin intermediul 

aplicațiilor informatice; 

 inițiativă – când se construiesc noi instrumente de lucru în format digital, când se 

testează și se utilizează aplicații noi pentru eficientizarea activității sau a proceselor 

de lucru; 

 comunicare – când se utilizează mijloace de tehnoredactare a comunicării pe suport 

digital; 

 orientare către cetățean – atunci când se utilizează mijloace de comunicare digitală 

adaptate la preferințele sau nevoile beneficiarilor”4. 

 
Nu în ultimul rând, prin implicarea sa în dezvoltarea competențelor 

digitale ale funcționarilor publici, ANFP răspunde uneia dintre cele 

șase priorități ale Uniunii Europene, și anume A Europe Fit for the 

Digital Age - O Europă adaptată la era digitală, urmând „Busola pentru 

dimensiunea digitală 2030: modelul european pentru deceniul 

digital”, adoptată de Comisia Europeană în 2021. 

 
Totodată, ANFP sprijină implementarea la nivel național a patru dintre 

cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Agendei 2030, 
 

2 Art. 408 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ 
3
 Livrabilul 3.1 Elaborarea fișelor de post standardizate, elaborat de Banca Mondială în cadrul proiectului 

„Dezvoltarea unui sistem de management unitar al resurselor umane din administrația publică” (SIPOCA 136), 
Output 3 SIPOCA 136 - ANFP (gov.ro) 
4 Manual de utilizare a competențelor în procesele de management al resurselor umane - partea a II-a: 
Metodologii și ghiduri de analiză a posturilor și identificare a competențelor, pag. 21 – material elaborat de 
Banca Mondială în cadrul proiectului „Dezvoltarea unui sistem de management unitar al resurselor umane din 
administrația publică” (SIPOCA 136), Part 2.pdf (gov.ro) 
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adoptată prin Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/70/1, și subsecvent a Strategiei 

naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, adoptată prin HG nr. 877/2018, 

astfel: 

 
 ODD 4 – Educație de calitate: prin analiza nevoilor de formare și prin atingerea țintei 

prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliență, ANFP sprijină educația pe tot 

parcursul vieții; 

 ODD 9 – Industrie, inovație și infrastructură: dezvoltarea competențelor digitale ale 

funcționarilor publici este vitală pentru tranziția spre o dezvoltare durabilă, la nivelul 

tuturor instituțiilor publice; 

 ODD 16 – Pace, justiție și instituții puternice: dezvoltarea competențelor digitale 

ale funcționarilor publici va accelera adoptarea tehnologiilor digitale la nivelul 

administrației publice, ceea ce va conduce la reducerea birocrației, optimizarea 

deciziilor privind stabilirea priorităților și alocarea rațională a resurselor financiare 

pe criterii de rentabilitate și competitivitate, profesionalizarea și perfecționarea 

activității tuturor instituțiilor administrației publice centrale și locale, mai ales a 

compartimentelor care intră în contact direct cu cetățenii, pentru prestarea unor 

servicii prompte și civilizate; extinderea și generalizarea serviciilor pe internet (țintă 

20305). 

 ODD 17 - Parteneriate pentru realizarea obiectivelor: prin colaborarea cu 

autoritățile și instituțiile publice cu atribuții în domeniul managementului resurselor 

umane din administrația publică, instituțiile publice aflate în evidența ANFP, 

funcționarii publici, societatea civilă și furnizorii de programe de formare. 

 
1.2 Orientări la nivel european, național și instituțional 

 
Indicele economiei și societății digitale (DESI) 2022 arată că „transformarea digitală este în 

creștere și afectează fiecare aspect al vieții. Competențele digitale sunt importante 

deoarece stau la baza modului în care interacționăm și a modului în care se desfășoară 

activitatea modernă. Pentru multe profesii moderne, competențele digitale sunt pur și 

simplu abilități de viață esențiale. Competențele digitale necesare la locul de muncă sunt 

mai avansate, iar companiile și instituțiile – publice și private – se așteaptă ca majoritatea 

angajaților lor să le aibă. Pe măsură ce dependența de internet și de tehnologia digitală 

crește, forța de muncă trebuie să țină pasul cu evoluția cererii de competențe.” 

 
Pe de altă parte, evenimentele deosebite din ultimul timp, care au impus instituirea unor 

măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic (contextul 

pandemiei Covid-19) au accentuat nevoia de forță de muncă calificată digital și de 

transformare digitală a întreprinderilor și a serviciilor publice. Autoritățile și instituțiile 

publice au fost puse în fața unor provocări noi legate atât de asigurarea continuității în 

serviciile oferite cetățenilor, cât și de adaptarea modului de lucru, respectiv de 

introducerea, acolo unde a fost posibil, a muncii la domiciliu sau în regim de telemuncă. 

 
Până în prezent nu a fost efectuată nicio diagnosticare a nivelului actual al competențelor 

digitale ale categoriilor de personal din administrația publică (funcționari publici și personal 
 

5
 Strategia naţională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 
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contractual), datele disponibile la nivel european făcând referire la categoria generică a 

cetățenilor statelor membre. 

 
Astfel, Indicele economiei și societății digitale (DESI) 2021, care urmărește progresele 

înregistrate în statele membre ale UE în ceea ce privește competitivitatea digitală în domenii 

precum capitalul uman, conectivitatea în bandă largă, integrarea tehnologiilor digitale de 

către întreprinderi și serviciile publice digitale, situa România pe locul 27 din cele 27 de 

state membre ale Uniunii Europene (UE). În ceea ce privește capitalul uman, România se 

situa pe locul 26, obținând un punctaj sub medie pentru majoritatea indicatorilor, iar pe 

locul 10 în privința conectivității și pe locul 25 în UE în ceea ce privește integrarea 

tehnologiei digitale în activitățile întreprinderilor. La categoria „servicii publice digitale", 

România se situa pe ultimul loc în rândul statelor membre, deoarece toți indicatorii erau cu 

mult sub media UE. 

 
De altfel, și ediția din 2022 a Indicelui economiei și societății digitale (DESI) situează România 

pe locul 27 din cele 27 de state membre ale UE.6
 

 

 

Sursă: DESI 2022, Comisia Europeană 

 

În privința competențelor digitale, DESI 2022 arată că „în prezent, 54 % dintre europeni au 

cel puțin competențe digitale de bază: cu 26 de puncte procentuale sub obiectiv, cu 

diferențe puternice între țări. În opt state membre, ponderea persoanelor cu cel puțin 

competențe digitale de bază este mai mică de 50 %. România, Bulgaria, Polonia și Italia se 

situează pe ultimele locuri.” 

 
În ceea ce privește România, plasarea pe locul 27 în ceea ce privește dimensiunea capitalului 

uman reflectă deficitul de competențe digitale de bază în rândul populației, rezultatele 

obținute fiind cu mult sub media UE în ceea ce privește competențele digitale cel puțin de 

bază (28 % față de 54 %) și competențele digitale peste nivelul elementar (9 % față de 26 %). 

România înregistrează, de asemenea, un punctaj sub medie în ceea ce privește proporția 

specialiștilor în domeniul TIC încadrați în muncă, și anume de 2,6 % față de 4,5 % la nivelul 

UE, deși numărul absolvenților în domeniul TIC este ridicat și ar putea face față nevoilor 

sectorului public. 
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Sursă: Indicele economiei și societății digitale (DESI) 2022 România Digital Economy and Society Index (DESI) 2022 | Shaping 

Europe’s digital future (europa.eu) 

 

După cum evidenția raportul DESI 2022 pentru România, „o schimbare semnificativă a 

ritmului de pregătire a României în ceea ce privește competențele digitale este esențială 

pentru ca UE să atingă obiectivul deceniului digital privind competențele digitale de bază și 

specialiștii în domeniul TIC”, și anume: 

 Specialiști în TIC: 20 de milioane + convergență de gen, 

 Competențe digitale de bază: minimum 80 % din populație, 

 Digitalizarea serviciilor publice: servicii publice-cheie: 100 % online6. Furnizarea și 

extinderea furnizării de servicii publice online, ca vector de amplificare a 

transformării digitale generale în Romania și de progres în clasamentul DESI nu este 

realizabilă fără ca autoritățile și instituțiile publice să dispună de funcționari publici 

cu competențe digitale adecvate, aspect reliefat și de OCDE: 

„sectorul public trebuie să fie dotat nu numai cu tehnologia potrivită, ci și cu mediul de 

lucru potrivit, cu competențele și talentele potrivite pentru a sprijini evoluția de la e- 

guvernare la guvernarea digitală. Crearea unei forțe de muncă digitale este crucială pentru 

a debloca potențialul tehnologiilor și datelor digitale pentru a răspunde mai bine nevoilor 

cetățenilor și pentru a construi încrederea cetățenilor în sistemul public”7. 

 
De altfel, una dintre barierele digitalizării mediului public o reprezintă tocmai absența unui 

corp al specialiștilor în e-guvernare care să asigure transpunerea politicilor publice în 

domeniul e-guvernării: 

 

6
 Deceniul digital al Europei: obiective digitale pentru 2030 | Comisia Europeană (europa.eu) 

7
 Cadrul OCDE pentru talente și competențe digitale în sectorul public, 2021, disponibil la adresa The OECD Framework 

for digital talent and skills in the public sector | en | OECD 

 

7 / 33 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-economy-and-society-index-desi-2022
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-economy-and-society-index-desi-2022
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_ro
https://www.oecd.org/gov/the-oecd-framework-for-digital-talent-and-skills-in-the-public-sector-4e7c3f58-en.htm
https://www.oecd.org/gov/the-oecd-framework-for-digital-talent-and-skills-in-the-public-sector-4e7c3f58-en.htm
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„În general, dimensiunea personalului IT din structurile dedicate nu este suficient de bine 

calibrată față de nevoile organizaționale de dezvoltare a unor servicii publice electronice 

performante. Mai mult decât atât, acești angajați nu beneficiază de programe de formare 

specializată care să îi ajute să dobândească setul minim de competențe tehnice și de 

management necesar implementării unor sisteme IT naționale complexe și strategice. În 

fapt, lipsesc strategiile de resurse umane care să urmărească dezvoltarea competențelor 

tehnice de IT necesare domeniului e-guvernării. 

În absența unei politici de resurse umane pentru sectorul IT, doar un număr redus de 

ministere au reușit să aibă un grad ridicat de retenție a experților IT. La nivel guvernamental, 

se înregistrează o lipsă evidentă de resurse umane calificate pentru gestionarea proiectelor, 

dezvoltarea și implementarea de arhitecturi organizaționale, efectuarea auditului de 

securitate și proiectarea unor soluții folosind tehnologii și instrumente web 2.0 moderne 

(Mobile, Web Design, Big Data, Analytics și data mining) etc.”8 

 
În vederea reducerii decalajelor semnalate, România a inițiat o serie de demersuri de 

impact, dintre care cele relevante pentru scopul analizei de față sunt: 

 
 Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020 (SNADR 2020), 

adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 245/2015 - sub-domeniul TIC în educație 

prevede pregătirea permanentă a competenţelor de specialitate TIC ale personalului 

administraţiei publice. Unul dintre indicatorii stabiliți pentru sub-domeniile e- 

guvernare și securitate cibernetică9 se referă la „ponderea personalului din sistemul 

public cu competențe digitale de bază din întregul personal din cadrul administraţiei 

publice centrale”. 

 
 Politica publică în domeniul e-guvernării, adoptată în iunie 2021 – evidențiază 

printre problemele identificate faptul că „specialiștii IT angajați în structuri dedicate 

fie nu au timp, fie nu au suficiente competențe pentru a investi în eforturi relevante 

de pregătire și susținere a unor propuneri solide de dezvoltare a sistemelor IT care să 

susțină prestarea serviciilor publice electronice”. Pentru a răspunde acestei 

probleme, obiectivul specific nr. 3 al politicii publice prevede „Consolidarea 

competențelor digitale generale ale angajaților administrației publice și creșterea 

nivelurilor de motivare și specializare a personalului IT din cadrul acesteia, continuu, 

după caz, până la finalul anului 2030”. Două dintre măsurile complementare se referă 

la competențele digitale în sectorul public: M1 - Cuantificarea necesarului de 

specialiști IT la nivelul administrației publice și pregătirea unui plan național de 

dezvoltare a competențelor acestora, respectiv M12 - Creșterea gradului de 

competențe digitale ale angajaților administrației publice prin implementarea 

proiectelor de dezvoltare a serviciilor publice electronice. Conform Planului de 

implementare a măsurilor și acțiunilor strategice cheie, Planul național de dezvoltare 

a competențelor specialiștilor IT angajați în administrația publică (ce urma să descrie 

tipurile de competențe, certificări, atribuții care trebuie dobândite în timp de 

specialiștii IT în funcție de profilele tehnice ale acestora, parcursul general de carieră 
 
 

8
 Barierele digitalizării mediului public și privat din România, Autoritatea pentru Digitalizarea României, 2021, studiu 

disponibil la adresa: ADR-Barierele-Digitalizarii-mediului-public-si-privat-din-Romania.pdf (gov.ro) 
9
 Manualul de monitorizare și evaluare al Strategiei Naționale privind Agenda Digitală pentru România 2020 

https://www.adr.gov.ro/wp-content/uploads/2021/04/ADR-Barierele-Digitalizarii-mediului-public-si-privat-din-Romania.pdf#page%3D51%26zoom%3D100%2C92%2C849
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de așteptat și indicatorii de performanță asociați implicării lor în dezvoltarea 

serviciilor publice electronice) ar fi trebuit finalizat de către Guvern în trim. I al anului 

2022. 

 
 Planul de redresare și reziliență al României (PNRR) are ca obiectiv general 

dezvoltarea României prin realizarea unor programe și proiecte esențiale, care să 

sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de 

adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri 

din Mecanismul de Redresare și Reziliență. Prin intermediul Componentei nr. 7 

Transformarea digitală, se propune o intervenție amplă de digitalizare a serviciilor 

publice pentru cetățeni și companii și de digitalizare a operațiunilor interne ale 

administrației publice în scopul creșterii eficienței, transparenței și rezilienței 

instituționale. 

 
În conformitate cu Acordul de finanțare privind implementarea reformelor și/sau 

investițiilor finanțate prin PNRR nr. 38921/05.04.2022, semnat între Ministerul 

Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), în calitate de coordonator național pentru 

Planul național de redresare și reziliență și Agenția Națională a Funcționarilor Publici, 

în dubla sa calitate de coordonator de reformă și investiții pentru PNRR și de 

beneficiar, este responsabilă și de Investiția 16 - Program de formare de competențe 

digitale avansate pentru funcționarii publici, aferentă Componentei nr. 7 

Transformarea digitală (ținta nr. 185 „Funcționari publici care au urmat un curs de 

formare digitală”). 

 
Cei 32.500 de funcționari publici, beneficiari direcți ai acestei investiții, vor urma atât 

programe generale de instruire în domeniul TIC, pe niveluri de competență și profiluri 

specifice de competențe digitale de lucru, cât și programe TIC specifice, destinate 

specialiștilor în domeniu, precum și programe de formare în leadership și 

managementul talentelor, după cum este reprezentat sintetic în figura următoare: 

 

Cursurile vor fi desfășurate etapizat între 2023 și 2026. Participanții la sesiunile de 
formare vor parcurge programul corespunzător atât nevoilor fiecărui funcționar 
public, având la bază nivelul actual de competențe, ca punct realist de plecare, cât 
și nevoilor instituționale specifice. 
ANFP își propune ca minimum 80% dintre participanții la cursuri să obțină certificare 

acreditată, specifică fiecărui tip de formare, care să ateste dobândirea competențelor 

digitale, de leadership și managementul talentelor. 
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Mecanismul de verificare prevăzut în cadrul Anexei Acorduri de tip operațional dintre 

Comisia Europeană și România la Decizia Comisiei de aprobare a acordurilor de tip 

operațional dintre Comisie și România face referire la un document de sinteză care 

să justifice în mod corespunzător modul în care ținta (cu toate elementele 

constitutive) a fost atinsă în mod satisfăcător. Acest document trebuie să includă o 

anexă cu următoarele documente justificative și elemente: 

 o listă a certificatelor individuale, inclusiv referințele oficiale ale fiecărui 

certificat, care să ateste că programele de formare au fost finalizate. Datele cu 

caracter personal trebuie anonimizate/ocultate dacă nu sunt necesare; 

 numărul de participanți la programele de formare și identificatorul unic al 

participanților înscriși; 

 tipul de formare furnizată cu detalii privind conținutul și formatul de învățare 

utilizat. 

Pe baza unui eșantion care poate fi selectat de Comisie, se prezintă cel puțin ca 

document justificativ un certificat oficial care să ateste că programele de formare au 

fost finalizate de participanții selectați. 

 
 OPANFP nr. 234/21.03.2022 privind stabilirea domeniilor prioritare de formare și 

perfecționare profesională și a tematicii specifice programelor de formare și 

perfecționare profesională a funcționarilor publici – document de referință, 

elaborat de ANFP în baza prevederilor art. 401 alin. (1), lit. h) și p) din OUG nr. 

57/2019, și prin consultarea Institutului Național de Administrație, stabilește o serie 

de tematici de perfecționare profesională aferente domeniului prioritar 6 – TIC 

(Tehnologia informației și comunicării), ce corespund dezvoltării atât unor 

competențe generale în domeniu, cât și unora specifice: 

 Atestare pentru obținerea permisului european de conducere a 
computerului (ECDL/ICDL) 

 Instrumente digitale pentru munca la distanță/telemuncă 
 Instrumente digitale pentru formarea online (e-learning, blended learning) 
 Utilizarea aplicațiilor de Project Management 
 Instrumente de comunicare și promovare online 
 Statistică—colectarea, prelucrarea și interpretarea datelor 
 Automatizarea proceselor 
 Proiectarea sistemelor de E-government 
 Instrumente de consultare online 

 Instalarea, configurarea și administrarea sistemelor de operare LINUX 
 Administrarea și dezvoltarea IT&C 
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Conform calendarului orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor din cadrul Anexei 

Acorduri de tip operațional dintre Comisia Europeană și România la Decizia Comisiei de 

aprobare a acordurilor de tip operațional dintre Comisie și România în temeiul 

Regulamentului (UE) 2021/241: 

 ținta pentru această investiție este de 32,500 funcționari publici care au urmat un 

curs de formare digitală 

 termenul de implementare este până în T2 2026 (Q 4 2026), 

 indicatorii cantitativi pentru țintă sunt: 8000 persoane instruite până la T4 2023, 

10.000 persoane instruite până la T4 2024, 10.000 persoane instruite până la T4 2025 

și 4.500 persoane instruite până la T4 2026 
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 Baze de date (de ex. Oracle, SQL) 
 Web design (Dezvoltarea aplicațiilor web) 
 Dezvoltarea aplicațiilor desktop (non web) 
 Instalarea, configurarea și administrarea sistemelor de operare Windows 

Workstation 

 Securitatea informației 
 Inițiere în Business Analysis 
 Inteligența artificială (inclusiv utilizare în Helpdesk) 
 Inovare și digitalizare 

 
De asemenea, o serie de tematici transversale implică existența competențelor digitale, fiind 

vorba despre activități în cadrul cărora se utilizează aplicații informatice sau despre procese 

care sunt/pot fi digitalizate (de ex. sistemul de control intern managerial, analiza cost- 

beneficiu, social media pentru administrația publică, managementul documentelor, date 

deschise, achiziții, servicii publice etc.) 

 
 

2. EVALUAREA NEVOII DE DEZVOLTARE A COMPETENȚELOR DIGITALE LA 
NIVELUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE DIN ROMÂNIA 

 

2.1 Date preliminare 

 
În contextul implementării PNRR, respectiv a Investiției nr. 16 - Program de formare 

competențe digitale avansate pentru funcționarii publici, cu o alocare financiară de 20 

mil. Euro, prin instruirea grupului țintă format din 32.500 persoane (30.000 de funcționari 

publici care vor participa la cursuri de formare pentru obținerea de competențe digitale 

avansate prin corelare cu nevoile compartimentelor funcționale și 2.500 funcționari publici 

de conducere care vor participa la programe de formare de leadership și talent management 

în contextul digitalizării), ANFP își propune să asigure creșterea nivelului competențelor 

digitale în administrația publică din România, contribuind astfel la succesul măsurilor de 

digitalizare a serviciilor publice pentru și a operațiunilor interne ale administrației și să 

creeze premisele pentru creșterea eficienței și rezilienței instituționale. 

 
Grupul țintă va fi selectat din totalul funcționarilor publici (personal de conducere și de 

execuție, personal cu atribuții în domeniul TIC). Conform Raportului privind managementul 

funcțiilor publice și al funcționarilor publici pentru anul 2021, publicat pe site-ul Agenției10, 

numărul autorităţilor și instituţiilor publice aflate în evidența ANFP a fost de 4.335 (față de 

4.340 la 31.12.2020 și 4.343 la 31.12.2019), având un număr de 174.568 funcții publice (în 

creștere, prin raportare la anul precedent, când au fost raportate 173.655 de funcții 

publice). Din totalul funcțiilor publice: 

 136.555 reprezintă funcții publice ocupate sau temporar ocupate, 

 54% sunt funcții de la nivel local (judeţe, municipii, orașe și comune), iar 46% sunt la 

nivel central (instituții și autorități publice centrale la care se adaugă instituțiile 

deconcentrate de la nivel teritorial), 

 16.997 reprezintă funcții publice de conducere, 
 
 

10
 Raport mgm fp 2021_30.05.2022.pdf (gov.ro) 

http://www.anfp.gov.ro/R/Doc/2022/Anun%C8%9Buri/Raport%20mgm%20fp%202021_30.05.2022.pdf
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 3.950 reprezintă funcții publice cu atribuții în domeniul TIC. 

 
În perioada 01 ianuarie 2020 – noiembrie 2022, 978 de concursuri pentru ocuparea unei funcții 

publice au inclus o probă suplimentară pentru testarea cunoștințelor TIC. 

 
2.2 Aplicarea chestionarului privind nevoia de instruire a resurselor umane din 
administrația publică din România în domeniul competențelor digitale 

 

 
Pentru a putea estima ce tipuri de programe și ce niveluri de certificare vor fi necesare 

pentru fiecare beneficiar, precum și pentru a se identifica nivelul de competențe digitale 

actual al funcționarilor publici, ANFP a elaborat, prin expertiza experților proprii, 

Chestionarul privind nevoia de instruire a resurselor umane din administrația publică 

din România în domeniul competențelor digitale. 

 
Chestionarul a fost transpus în format online prin intermediul platformei Lime Survey și a 

fost distribuit la nivelul instituțiilor și autorităților publice din administrația centrală și locală 

prin intermediul Portalului de management al funcțiilor publice și al funcționarilor publici. 

Perioada de accesare și completare a chestionarului online a fost cuprinsă în intervalul 

26.04.2022 -27.05.2022. 

 
Scopul chestionarului a fost acela de a furniza date despre starea de fapt şi de a susține 

fundamentarea măsurilor de atragere, motivare şi dezvoltare a specialiştilor în domeniul 

tehnologia informaţiei în administraţia publică, având în vedere importanţa acestui domeniu 

cu privire la dezvoltarea unor servicii publice de calitate şi implementarea reformelor în 

administraţia publică, inclusiv prin măsurile/iniţiativele propuse pentru finanţare în Planul 

Naţional de Redresare şi Rezilienţă. 

Chestionarul a fost adresat exclusiv funcționarilor publici (minim 2 respondenți din fiecare 

compartiment funcțional, din care unul cu atribuții de conducere, conform repartizării 

realizate de managementul fiecărei instituții/ autorități publice) care au disponibilitate de 

a participa la unul dintre cursurile/ modulele de formare ce se vor derula prin PNRR. 

Chestionarul a vizat trei dimensiuni (identificare, mapare și informații suplimentare 

relevante), fiind structurat pe bază de scenarii și întrebări-filtru, potrivit descrierii de mai 

jos: 

 Întrebări referitoare la identificarea respondentului și a instituției de apartenență 

(date de contact ale persoanei chestionate, poziția ierarhică, categoria din care face 

parte autoritatea/ instituția publică, distribuția în profil teritorial); 

 Întrebări pentru fundamentarea nevoilor de formare (programe de formare urmate 

anterior pentru dezvoltarea competențelor digitale, estimarea contribuției 

competențelor digitale la îndeplinirea obiectivelor departamentale, maparea 

pachetelor de formare după compartimentul funcțional de apartenență și, 

subsecvent, după poziția ierarhică deținută); 

 Întrebări suplimentare relevante (estimarea impactului dezvoltării competențelor 

digitale asupra calității serviciilor publice oferite de administrația publică 

românească, tipul de formare preferat – din perspectiva opțiunilor de livrare, 
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După colectarea datelor, au fost validate 3.264 de chestionare furnizate de către funcționari 

publici (de conducere și de execuție) proveniți din 768 de autorități și instituții publice din 

structurile administrației centrale, teritoriale și locale, numărul de respondenți 

instituționali reprezentând 10,04% din grupul-țintă (32.500 funcționari publici). 

corespondența între opțiunile de formare furnizate în chestionar și cele menționate 

în ultimul raport de evaluare a performanțelor profesionale individuale). 

Relevanța fiecărui set de întrebări: 

(1) Întrebările referitoare la identificarea respondenților și a instituției de apartenență au 

avut rolul de a: 

 susține procesul ulterior de constituire a grupului – țintă, din perspectiva configurării 

acestuia - formarea primelor grupe de participanți și o estimare privind ponderea 

funcționarilor publici de conducere în totalul grupului-țintă; 

 asigura reprezentativitatea în profil instituțional (administrație centrală, teritorială 

și locală) și teritorial (județ, regiune de dezvoltare) și o reprezentare adecvată la 

nivelul palierelor instituționale și a formării unor eventuale clustere regionale. 

(2) Întrebările pentru fundamentarea nevoilor de formare au avut rolul de a: 

 identifica ponderea funcționarilor publici care și-au dezvoltat anterior competențele 

TIC (formalizate prin programe de tip ECDL), respectiv nivelul acestor acumulări 

(începător/ mediu/ avansat); 

 estima contribuția competențelor digitale la îndeplinirea obiectivelor departamentale 

(dincolo de măsurarea nivelului de încredere, întrebarea este relevantă din 

perspectiva procesului de conștientizare a importanței formării digitale, pregătind 

terenul pentru corelarea nevoilor individuale de formare într-un registru structural- 

funcțional); 

 maparea pachetelor de formare după compartimentul funcțional de apartenență și, 

subsecvent, după poziția ierarhică deținută are rolul de a asigura corelarea între 

nevoile de dezvoltare (personală, a carierei) cu cerințele instituționale și politicile de 

resurse umane subsecvente. 

(3) Întrebările suplimentare relevante au avut rolul de a: 

 valida nivelurile de încredere și de conștientizare (transferabile de la nivel funcțional 

la nivel sistemic); 

 ajusta și/ sau corecta eventualele neconcordanțe între opțiunile actuale și cele 

formalizate în ultimul raport de evaluare a performanțelor profesionale individuale; 

 a identifica tipologia preferințelor – din perspectiva opțiunilor de livrare (cursuri 

livrare față în față/online/combinat). 

 
2.3 Rezultate obținute în urma aplicării chestionarului privind nevoia de instruire a 
resurselor umane din administrația publică din România în domeniul competențelor 
digitale 

 

 

Este important și faptul că din totalul de 3.264 de chestionare validate, 2.807 chestionare 

au fost completate de către funcționari publici din cadrul administrației regionale, iar un 

număr semnificativ de răspunsuri provine din zona administrației publice locale, respectiv 

1.972 din cele 2.807 chestionare completate. Acest fapt arată un interes crescut din 
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partea funcționarilor publici de la nivel local evidențiind astfel și pe această cale nevoia de 

dezvoltare a competențelor digitale prin facilitarea accesului egal la instruire și creșterea 

ratei de participare. 

Gradul de interes manifestat de către funcționarii publici prin completarea Chestionarului 

privind nevoia de instruire a resurselor umane din administrația publică din România în 

domeniul competențelor digitale este structurat la nivel regional în tabelul de mai jos: 

 

 

Regiune Număr chestionare 

completate 

Procent/ regiune (%) 

BUCUREȘTI - ILFOV 166 5,1 

CENTRU 428 13,1 

NORD EST 327 10,0 

NORD VEST 449 13,8 

SUD EST 390 11,9 

SUD MUNTENIA 544 16,7 

SUD VEST OLTENIA 259 7,9 

VEST 244 7,5 

TOTAL ADMINISTRAȚIE 

REGIONALĂ 

2807 86,0 

ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ 457 14,0 

TOTAL 3264 100,0 

 

 



15 / 33 

Operator de date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 
 

 
 
 

Așa cum se poate observa din figurile de mai sus, în profil instituțional, gradul de acoperire 

la nivelul administrației publice teritoriale și locale este foarte bun, valorile aferente 

prezentând o distribuție relevantă pe toate palierele analizate. Acest fapt poate facilita 

construcția viitoarelor grupe de cursanți (la nivel de regiune de dezvoltare și/ sau județ, 

după caz) prin extrapolarea rezultatelor obținute în cadrul sondajului. 

Cât privește gradul de acoperire al răspunsurilor pe criteriul de clasificare a funcțiilor publice 

în funcții publice de conducere și funcții publice de execuție, prin raportare la ponderea 

reprezentării fiecărei categorii în baza de date ANFP, informația obținută indică dorința de 

dezvoltare a competențelor digitale și prezintă o relevanță semnificativă în repartizarea 

locurilor la sesiunile de formare pentru cele două categorii de funcționari publici. 
 
 

Nivel funcție publică Număr chestionare 

completate 

Procent/ categorie funcție 

publică (%) 

Funcționari publici de 

conducere 

953 29,2 

Funcționari publici de 

execuție 

2311 70,8 

Total 3264 100,0 
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De remarcat este și interesul clar manifestat de funcționarii publici de conducere de a-și 

dezvolta competențele digitale reliefat și prin supra-reprezentarea respondenților cu funcții 

de conducere (procentul din eșantion pentru această categorie de funcționari publici este 

semnificativ mai mare decât reprezentarea acesteia în baza de date ANFP). 

 
Situația cu respondenții la întrebările care vizau identificarea nivelului competențelor 

digitale este prezentată în tabelul alăturat: 
 

 

Nivel competențe digitale – tip ECDL actuale 

Nivel competențe digitale Număr respondenți Procent/ nivel 

competențe 

Curs nivel 

Start/Bază/Începător 

578 17,7 

Curs nivel 

Standard/Complet/Intermediar 
521 16,0 

Curs nivel Avansat 116 3,6 

Total respondenți certificați 1215 37,2 

Nu am participat 2049 62,8 

TOTAL RESPONDENȚI 3264 100,0 
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Colectarea răspunsurilor privind participarea la cel puțin un curs de formare certificat tip 

ECDL arată că un procent de 37,2% dintre funcționarii publici chestionați au urmat cel puțin 

un curs în domeniul competențelor digitale, restul de 62,8% susținând că nu au competențe 

digitale, exclusiv certificate tip ECDL. 
 
 
 

În ceea ce privește nivelurile de certificare, se constată că numai o mică parte dintre 

respondenți au absolvit un curs de nivel avansat (3,6%); restul respondenților au finalizat fie 

un curs nivel de bază/ start/ începător (17,7%), fie un curs nivel intermediar/ standard/ 

complet (16%). 

Nivelul de participare la cursuri de nivel standard/ complet/ intermediat a fost frecvent 

accesat de către funcționarii publici de conducere, cei de execuție optând mai ales pentru 

pachetele de bază/ start/ începător și, într-o mai mică măsură, pentru modulele de tip ECDL 

avansat. 

În profil regional, prin analizarea numărului de funcționari publici care au urmat module de 

formare tip ECDL, s-au constatat participări consistente în cazul regiunilor Nord Vest, 

București-Ilfov și Sud Est, la celălalt pol situându-se regiunile Sud Vest Oltenia și Nord Est 

(cu mențiunea că, referențialul este instituția de apartenență – nivel teritorial și local). 
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Din perspectiva contribuției competențelor digitale la îndeplinirea obiectivelor 

departamentale, s-a constatat că aproximativ 90% dintre respondenți cred că aceasta este 

mare sau foarte mare, existând astfel o corelație pozitivă între impactul competențelor 

digitale asupra calității serviciilor publice și contribuția acestor competențe la îndeplinirea 

obiectivelor structurii de apartenență. Aceste constatări prezintă relevanță și pentru 

succesul asumărilor din cadrul PNRR (dezvoltarea competențelor digitale pentru 32500 de 

funcționari publici) pentru că sunt asigurate atât premisele favorabile implementării, cât și 

schimbării/ reformării (încredere, conștientizare, comportament instituțional pro-activ). 
 

 

Contribuția competențelor 

digitale la îndeplinirea 

obiectivelor departamentale 

Număr respondenți Procent (%) 

Deloc/în foarte mică măsură 2 0,1 

În mică măsură 16 0,5 

Într-o oarecare măsură 291 8,9 

În mare măsură 1393 42,7 

În foarte mare măsură 1562 47,9 

Total 3264 100,0 

 

 

 

 

Din perspectiva creșterii calității serviciilor publice oferite de administrația publică 

românească prin dezvoltarea competențelor digitale un procent de 49,4 % au apreciat că va 

contribui în mare măsură, iar aproximativ 47% dintre participanții la acest sondaj cred că 

această contribuție pozitivă se va materializa într-o oarecare măsură (nici mare, nici mică). 
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Prin raportare la numărul total de chestionare validate, respectiv 3,264 se poate aprecia 

că eșantionul rezultat poate fi considerat relevant pentru o analiză fiabilă a nevoilor de 

instruire a funcționarilor publici din sistemul administrației publice românești, dar și pentru 

o structurare fundamentată a acestora la nivelul viitorului grup-țintă căruia îi vor fi 

dezvoltate competențe digitale. În urma colectării datelor s-au creat premisele pentru 

elaborarea unui profil general aplicabil tuturor participanților (un număr prestabilit de 

module), nivelul competențelor digitale vizate și o previzionare a calendarului de instruire 

pe județe, regiune, în funcție de nivelul de competență inițial și vizat, pe categorii de funcții 

publice (funcții publice de conducere și funcții publice de execuție) și pe domenii 

funcționale. 

Contribuția competențelor 

digitale la creșterea calității 

serviciilor publice 

Număr respondenți Procent (%) 

Deloc/în foarte mică măsură 8 0,2 

În mică măsură 87 2,7 

Într-o oarecare măsură 1548 47,4 

În mare măsură 1612 49,4 

Indeciși 9 0,3 

Total 3264 100,0 

 
 
 

 
 
 

La elaborarea profilului general au fost avute în vedere următoarele aspecte: 

 cele mai importante tipuri de competențe digitale de lucru necesare și folosite în 

funcție de specificul structurilor funcționale din cadrul autorităților și instituțiilor 

publice, 
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Cei care au optat pentru acest pachet de formare fac parte din unul dintre următoarele 

compartimente funcționale: 

 cadastru și publicitate imobilară/ registrul agricol/ fond funciar; 

 evidența persoanelor/ stare civilă; 

 arhitectură/ urbanism și amenajarea teritoriului; 

 Altul (în afara celor menționate/ predefinite). 

 cele mai importante tipuri de competențe digitale de lucru necesare în contextul 

tehnologiilor emergente care vor fi utilizate în procesul de digitalizare a 

administrației publice (de ex. inteligența artificială), 

 domeniile prioritare de formare și perfecționare profesională a funcționarilor publici 

și tematica aferentă (OPANFP nr. 234/21.03.2022); 

 gruparea structurilor pe domenii funcționale transversale, aplicabile tuturor 

autorităților și instituțiilor publice, 

 specificul instituțional și nivelul funcțiilor publice, astfel încât toate tipurile de funcții 

publice să poată beneficia de dezvoltarea competențelor digitale, 

 modulele noului program ECDL/ICDL, ca standard recunoscut la nivel internațional, 

competențele digitale dobândite în urma certificării find recunoscute pe tot parcursul 

vieții, în conformitate cu programele analitice aferente fiecărui modul în vigoare la 

momentul examinării, 

 tendințele la nivel european în ceea ce privește transformarea digitală a 

administrației publice.11
 

 

 
2.4 Nevoi de formare identificate 

 

În cadrul chestionarului au fost predefinite 30 de compartimente funcționale (inclusiv 

„altul decât cele predefinite”) care acoperă toate categoriile funcționale, acestea având 

corespondență în pachete și/ sau module de formare distincte, pliate pe principalele 

atribuții funcționale. 

 

I. Pachet cursuri de tip ICDL - ECDL 

- 2 propuneri de cursuri, conform descrierii de mai jos: 

 Conținut pachet de cursuri tip ECDL-ICDL START: Utilizarea computerului, Instrumente 

online, Editare de text, Calcul tabelar. 

 Conținut pachet de cursuri tip ECDL-ICDL STANDARD - 6/7 module: Utilizarea 

computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar, IT Security, 

Prezentări, Baze de date. 

Informații sintetice despre Pachet cursuri tip ICDL – ECDL sunt prezentate în cadrul Anexei 

Raport analiză privind nevoia de instruire a resurselor umane din administrația publică din 

România în domeniul competențelor digitale 
 

Acest pachet de formare are caracter „universal” fără corespondență cu vreun 

compartiment funcțional, putând fi accesat de către orice respondent (funcționar public de 
 

11
 Digital transformation of public administration and services. | Knowledge for policy (europa.eu) 
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Cei care au optat pentru acest pachet de formare sunt: 

(a) funcționari publici de conducere (indiferent de structura funcțională de apartenență); 

(b) funcționari publici care fac parte din unul dintre următoarele compartimente funcționale 

(indiferent de poziția ierarhică deținută): 

 antreprenoriat/ turism/ susținerea mediului de afaceri și a producătorilor; 

 management strategic, politici publice/ politici și afaceri europene; 

 managementul mediului și al deșeurilor; 

 management energetic. 

Cei care au optat pentru acest pachet de formare fac parte din unul dintre următoarele 

compartimente funcționale: 

 comunicare/ relații publice/ dialog social și relații instituționale; 

 relații cu publicul/ registratură/ arhivare/ managementul documentelor. 

execuție sau de conducere) care a apreciat că pachetul particularizat structurii sale de 

apartenență nu corespunde nevoilor sale de instruire sau care nu a mai participat la alte 

programe de certificare sau care se autoevaluează ca având în prezent un nivel scăzut de 

competențe digitale. 

 

II. Pachet cursuri MANAGEMENT 
 

 Conținut pachet de cursuri MANAGEMENT: modulul Insights, modulul Cyber Security, 

modulul Teamwork și modulul Management Spreadsheets. 

 
Informații sintetice despre Pachet cursuri MANAGEMENT sunt prezentate în cadrul Anexei 

Raport analiză privind nevoia de instruire a resurselor umane din administrația publică din 

România în domeniul competențelor digitale 

 

 
 

III. Pachet cursuri COMUNICARE 
 

 Pachetul cuprinde 4 module obligatorii - (1) Utilizare informații Online; (2) Cyber 

Security; (3) Teamwork (Munca în echipă); (4) Prezentări - MS Power Point 

(avansat), respectiv 3 pachete opționale: - (5).Websites (Site-uri); (6) Image 

Editing (Editare imagine); (7) Digital Marketing. 

 
Informații sintetice despre Pachet cursuri COMUNICARE sunt prezentate în cadrul Anexei 

Raport analiză privind nevoia de instruire a resurselor umane din administrația publică din 

România în domeniul competențelor digitale 
 

 
 

IV. Pachet cursuri FINANCIAR 
 

 Pachetul cuprinde 5 module obligatorii - (1) Utilizare informații Online; (2) Cyber 

Security; (3) Teamwork; (4) Financial Spreadsheets (MS Excel - nivel de bază sau 

nivel avansat); (5) Data Bases (MS Access, Baze de date - nivel de bază sau nivel 

avansat) - respectiv 1 modul opțional: (6). Project Planning (Planificare proiecte). 
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Cei care au optat pentru acest pachet de formare fac parte din unul dintre următoarele 

compartimente funcționale: 

 contabilitate, buget, finanțe, salarizare; 

 administrare fiscală/ impozite și taxe; 

 planificare, investiţii publice şi administrarea patrimoniului; 

 audit, control, calitate; 

 achiziții, contracte și investiții publice; 

 programe/ proiecte cu finanțare externă; 

 statistică (colectarea și/ sau prelucrarea datelor). 

Cei care au optat pentru acest pachet de formare fac parte din unul dintre următoarele 

compartimente funcționale: 

 administrativ, logistică, protocol; 

 resurse umane; 

 formare profesională/ instruire/ calificare; 

 etică și integritate; 

 informații de interes public/ informații clasificate/ GDPR/ date deschise; 

 legislativ/ juridic/ reglementări, norme și proceduri; 

 asistență socială/ autoritate tutelară; 

 drepturi și protecție socială/ sănătate publică; 

 educație/ cultură/ sport/ tineret; 

 ordine și siguranță publică; 

 protecție civilă/ situații de urgență; 

 servicii comunitare și utilități publice. 

Informații sintetice despre Pachet cursuri FINANCIAR sunt prezentate în cadrul Anexei Raport 

analiză privind nevoia de instruire a resurselor umane din administrația publică din România 

în domeniul competențelor digitale 
 

 

V. Pachet cursuri BACK-OFFICE 
 

 Pachetul cuprinde 5 module obligatorii: (1) Utilizare informații Online; (2) Cyber 

Security; (3) Teamwork (Munca în echipă); (4) Editare de text (Documents - MS 

Word) - nivel de bază sau nivel avansat (5) Calcul tabelar (Spreadsheets - MS Excel) 

- nivel de bază sau nivel avansat. În cazul ultimelor 2 module, pentru fiecare în 

parte, ulterior a existat cerința de a se specifica și nivelul la care se dorește 

participarea (fie de bază, fie avansat). 

Informații sintetice despre Pachet cursuri BACK-OFFICE sunt prezentate în cadrul Anexei 

Raport analiză privind nevoia de instruire a resurselor umane din administrația publică din 

România în domeniul competențelor digitale 
 

 
 

VI. Pachet cursuri TIC 
 

 Pachetul conține 10 cursuri: 
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Cei care au optat pentru acest pachet de formare (indiferent de poziția ierarhică deținută) 

fac parte exclusiv din compartimentele: 

 TIC (Tehnologia Informației și a Comunicării); 

 Instrumente digitale pentru munca la distanță/ telemuncă (instrumente 

VPN - ex., Remote Desktop, Anyconnect VPN, vpn Forti, respectiv 

instrumente de tip VMware vSphere Client, Putty, WinSCP); 

 Instrumente digitale pentru formarea online: e-learning, blended learning 

(ex., Moodle, Intuitext learning platform, BlackBoard Learn+); 

 Statistică avansată - colectarea, prelucrarea și interpretarea datelor 

(programele SPSS/ PowerStaTim/ Eviews); 

 Instrumente de consultare online (platforme free (ex. Google Forms, 

SurveyMonkey etc./ platforme profesionale - ex. Lime Survey); 

 Instalarea, configurarea și administrarea sistemelor de operare - ex., 

Windows Server, LINUX Server (Windows Server 2019, Windows Server 2021, 

Server Linux); 

 Baze de date - ex., Oracle, SQL (ex., Oracle, SQL, MySQL, Azure); 

 Dezvoltarea aplicațiilor desktop - Non Web (utilizarea Visual Studio pentru 

Windows Forms, utilizarea Visual Studio pentru aplicații Desktop); 

 Inițiere in Business Analysis (aplicații informatice pentru management de 

proces, aplicații informatice utilizate în planificare și/ sau evaluare, 

aplicații informatice pentru management decizional, aplicații utilizate în 

managementul riscurilor - ex., aplicația SimulAr, utilizată în analiza Monte 

Carlo); 

 Network (rețele): administrarea, managementul și securitatea rețelelor IT 

&amp; C (Network security, Firewall, FireEye, echipamente (UTM) Forti, 

Router, Switching, Intrusion detection system, Intrusion prevention system, 

Email security, Web security); 

 Dezvoltarea aplicațiilor Web Design (Visual Studio, C#, Python, Jquery, CSS, 

HTML, WebDeveloper, Java, JavaScript, ASP NET, DotNet). 
 

 
 

În ceea ce privește modalitățile de livrare a cunoștințelor pentru dezvoltarea competențelor 

digitale s-a constatat că, așa cum se poate observa și din tabelul de mai jos, nu există un 

model preferențial clar dominant. 
 
 

Tip de formare Număr respondenți Procent (%) 

Formare clasică, tip face to 

face 

1210 37,1 

Formare online 1114 34,1 

Formare combinată 933 28,6 

Indeciși 7 0,2 

Total 3264 100,0 
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Din perspectiva celor care au avut o experiența anterioară în formarea tip ECDL se constată 

o opțiune de instruire în format clasic (face to face, cu prezență fizică) sau cel mult în sistem 

blend-learning, iar ceilalți (care vor fi la prima participare) optează preponderent pentru 

instruirea pe o platformă informatică – online. 

Din perspectiva încrederii în producerea unui impact relevant al digitalizării asupra calității 

serviciilor publice, a rezultat faptul că instruirea în format combinat (cu prezență fizică și 

online, în cadrul aceluiași pachet de instruire) poate constitui o formulă de succes. 

Astfel, pe baza răspunsurilor validate, circa o treime dintre cei chestionați optează pentru 

cursuri desfășurate în format online, 37,1% preferă cursurile clasice, cu prezență fizică (față 

în față), iar 28,6% - cursurile combinate (adică, în cadrul aceluiași pachet, unele module se 

pot derula cu prezență fizică, iar altele – de la distanță, pe o platformă online). 

 
 

Totuși există preferințe influențate de pachetul de formare selectat, în sensul în care: 

 funcționarii publici de conducere optează mai degrabă pentru cursuri 

derulate cu prezență fizică, dacă aceste cursuri fac parte din pachetele de 

instruire management/ Back-Office/ ECDL; 

 funcționarii publici de execuție ar prefera ca pachetele de instruire ECDL și 

Back-Office să se deruleze în format online, iar cursurile TIC - în sistem blend- 

learning. 

 
De altfel, în profil regional sunt semnalate unele diferențieri, în sensul în care: 

 formare clasica, tip face to face este preferată de către respondenții proveniți 

din regiunea Nord-Vest (în detrimentul celei online), iar formarea combinată 

este opțiunea majoritară a celor din regiunile București-Ilfov și Sud Muntenia; 

 la rândul ei, preferința pentru instruirea în format online a fost frecvent 

menționată de către funcționarii publici din regiunea de dezvoltare Vest. 
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Propunerea de mapare a modulelor de formare are la bază 2 criterii de selecție majore, 

respectiv compartimentul funcțional de apartenență și pachetul de instruire selectat. 

2.4 Arii tematice de formare - propuneri de mapare a modulelor de formare 
 
 

În procesul de analiză a datelor colectate s-a constatat că cele 2 criterii de selecție majore 

sunt intercorelate, diferențele identificate au fost influențate de opțiunile multiple permise 

în cazul persoanelor care exercită o funcție publică de conducere. 

Maparea modulelor de formare în funcție de compartimentul funcțional de apartenență prin 

raportare la opțiunile respondenților este prezentată în tabelul de mai jos: 
 
 

Mapare în funcție de 

compartimentele funcționale 

Număr respondenți Procent (%) 

Management 56 1,7 

Comunicare 147 4,5 

Financiar 1169 35,8 

Back-office 1277 39,01 

TIC 83 2,5 

ECDL start/standard 532 16,3 

Total 3264 100,0 

 
 
 

 

 

Opțiunile respondenților din cadrul compartimentelor funcționale vizate prin aplicarea 

Chestionarului privind nevoia de instruire a resurselor umane din administrația publică din 

România în domeniul competențelor digitale cu privire la pachetul de instruire vizat pentru 

dezvoltarea competențelor generale sunt structurate în tabelul de mai jos: 
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Funcționarii publici de execuție au selectat un singur pachet de instruire (Management, 

Comunicare, Back-Office, Financiar, ECDL sau TIC). Funcționarii publici de conducere au 

selectat câte un pachet sau 2 pachete de formare, în funcție de structura funcțională de 

apartenență. 

Propunere mapare cursuri în 

funcție de pachetul de 

instruire selectat 

Număr respondenți Procent (%) 

Management 83 2,5 

Management sau Comunicare 26 0,8 

Management sau TIC 17 0,5 

Management sau Back-office 359 11,0 

Management sau ECDL 190 5,8 

Comunicare 101 3,1 

Financiar 940 28,8 

Financiar sau ECDL 7 0,2 

Back-office 765 23,4 

Back-office sau ECDL 9 0,3 

TIC 61 1,9 

ECDL 706 21,6 

Total 3264 100,0 

 
 

 

 

Mapare cursuri de bază sau 

opționale 

Număr respondenți Procent (%) 

Pachetul de bază (obligatoriu) 1591 48,7 

Unul sau mai multe cursuri 

opționale 

847 25,9 

TIC& Back-office 826 25,3 

Total 3264 100,0 

 

 

Strict pentru pachetele de formare care conțin și module opționale (Management, Financiar, 

Comunicare și ECDL), aproape două treimi dintre participanți au optat numai pentru setul 

de cursuri de bază/ obligatorii, restul de o treime exprimându-și dorința de a participa și la 

unul sau mai multe cursuri opționale. 
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În urma prelucrării opțiunilor asociate pachetelor de formare care conțin niveluri diferite 

(de bază sau avansat) și/ sau module opționale s-a constatat că, în general, majoritatea 

persoanelor chestionate ar dori să participe și la modulele opționale. Situația este diferită 

de la un pachet la altul, astfel: 

 
 Pachet cursuri MANAGEMENT – aproape două treimi (mai exact 65,7%) ar dori să 

parcurgă și modulul Management Spreadsheets - Excel avansat (pe lângă cele 3 

cursuri obligatorii); 

 
 Pachet cursuri COMUNICARE – toate persoanele care au optat pentru acest pachet 

doresc să participe la unul dintre modulele opționale: Websites (Site-uri) = 50,4%; 

Image Editing (Editare imagine) = 23,6%, Digital Marketing = 26,0%. 

 
 Pachet cursuri FINANCIAR – circa două treimi (67,7%) ar dori să parcurgă și 

modulul opțional Project Planing (Planificare proiecte) - pe lângă modulele 

obligatorii, organizate pentru nivelul de bază, respectiv avansat. 

 
În ceea ce privește aceste niveluri, s-a constat: 

 preferința pentru nivelul avansat atât în cazul programului MS Access (76,7%), cât și 

în cazul modulului Financial Spreadsheets (MS Excel) – 74,1%, manifestată de către 

funcționarii care doresc să parcursă și modulul opțional ; 

 preferința pentru nivelul de bază în cazul programului MS Access - 73,8% dintre 

fucționari, respectiv pentru nivelul avansat în cazul modulului Financial 

Spreadsheets (MS Excel) – 65,1%, manifestată de către funcționarii care doresc să 

parcursă numai modulul obligatoriu din cadrul pachetului Financiar. 

 
Analiză mixată pe niveluri (de bază sau avansat) și structurale în cadrul pachetului (modul 

exclusiv obligatoriu sau accesarea suplimentară a modulului opțional) indică faptul că 

opțiunile pentru nivelurile avansate ale pachetului de bază sunt mai numeroase în cazul 

persoanelor care ar fi dispuse să acceseze și modulul oțional Project Planing. Invers, cei care 

s-ar limita la modulul obligatoriu sunt mai reținuți în accesarea unui nivel avansat aferent 

celor 2 cursuri componente. 
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 Pachet cursuri BACK-OFFICE – cuprinde numai un modul obligatoriu de 2 cursuri, 

fiecare dintre ele fiind organizate pe 2 niveluri (de bază și avansat). Prelucrarea 

datelor arată: 

Preferința pentru nivelul de bază în cazul cursului de Calcul tabelar (Spreadsheets - 

MS Excel) – 72,5%; 

Opțiunea predilectă pentru nivelul avansat al cursului de Editare de text (Documents 

- MS Word) – 73,7%. 

 
 Pachet cursuri tip ECDL-ICDL – 63,4% dintre cei care au optat pentru acest pachet 

ar dori să acceseze modulul ECDL-ICDL STANDARD (6 module obligatorii + 1 modul 

opțional), iar restul de 36,6% - modulul ECDL-ICDL START care cuprinde doar 4 

module obligatorii. 

În ceea ce privește modulul STANDARD, peste 80% ar dori să acceseze și modul opțional 

Baze de date (mai exact 84,6%), 13,2% s-ar limita la cursurile obligatorii iar 2,2% sunt 

indeciși. 

Pachet cursuri ECDL - 73,6% dintre cei care au optat pentru acest pachet ar dori să acceseze 

modulul ECDL STANDARD (6 module obligatorii + 1 modul opțional), iar restul de 26,4% - 

modulul ECDL- START care cuprinde 4 module obligatorii. 

Strict în ceea ce privește modulul STANDARD, aproape jumătate ar dori să acceseze și modul 

opțional Baze de date - MS Access (mai exact 48,4%), restul limitându-se la cele 6 cursuri 

obligatorii. 

 
 Pachet cursuri TIC 

Analiza opțiunilor specifice unor cursuri și conținuturi de formare din cadrul acestui pachet 

indică faptul că funcționarii publici sunt interesați în a-și dezvolta competențele în: 

1. Instalarea, configurarea și administrarea sistemelor de operare (ex., Windows Server, 

LINUX Server); 

2. Baze de date (ex., Oracle, SQL); 

3. Network (rețele): administrarea, managementul și securitatea rețelelor; 

4. Dezvoltarea aplicațiilor Web Design. 

În ipoteza în care 2,5% din grupul-țintă ar fi format în domeniul TIC, ar rezulta 800 de cursanți 

(cumulând atât funcționarii publici de conducere, cât și cei de execuție). Propunerea 

avansată este realistă pentru că ar reprezenta 2-3 funcționari din cadrul departamentelor 

TIC din fiecare instituție care furnizează cursanți, neexistând însă obligativitate (pot fi 

operate ajustări, în funcție de arhitectura organizatorică și nevoile strategice de 

dezvoltare). Similar, numărul și ponderea cursanților pe niveluri administrativ-teritoriale 

sunt orientative (simularea fiind construită strict pe baza datelor colectate). 

Revenind, analiza graficului din cadrul secțiunii dedicate simulăriilor pe bază de scenarii 

(Figura 8) indică faptul că ponderea opțiunilor TIC este de 2,5% iar alocarea aceluiași procent 

pentru instruirea în domeniul TIC ar însemna 800 de cursanți din grupul țintă de 32.500 

funcționari publici. 

 
Pornind de la opțiunile formulate de către funcționarii publici de execuție o propunere de 

mapare se prezintă astfel: 
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În concluzie, se poate aprecia faptul că maparea opțiunilor de formare pe categoria aferentă 

compartimentului funcțional de apartenență oferă o mai bună adecvare a nevoilor de 

instruire la cerințele instituționale și politicile de resurse umane(interne și sectoriale). 

 

3. CONCLUZII și RECOMANDĂRI 

 
Prezenta analiză elaborată în contextul Investiției 16. Program de formare de competențe 

digitale avansate pentru funcționarii publici, aferentă Componentei nr. 7 Transformarea 

digitală din PNRR și instrumentată prin aplicarea Chestionarului privind nevoia de instruire 

a resurselor umane din administrația publică din România în domeniul competențelor 

digitale nu are pretenția că ar reprezenta o diagnosticare integrală și complexă a nivelului 

actual al competențelor digitale ale personalului din administrația publică (alcătuit din 

funcționari publici și personal contractual). Ea reprezintă mai degrabă un punct de plecare 

pentru realizarea unei asemenea analize diagnostic și o radiografie actuală a nevoilor de 

formare în domeniul dezvoltării competențelor digitale ale funcționarilor publici pentru 

susținerea procesului de digitalizare a serviciilor publice și a operațiunilor interne din 

administrație. 

Privite din perspectiva necesității creșterii nivelului competențelor digitale ale 

funcționarilor publici, ca premisă esențială pentru succesul procesului de digitalizare în 

administrația publică, coroborat cu ținta nr. 185 aferentă Investiției 16 (”Funcționari publici 

care au urmat un curs de formare digitală”), datele și informațiile obținute în urma 

sondajului (3.264 de chestionare completate de funcționari publici validate) sunt relevante 

pentru structurarea și organizarea programelor de instruire a celor 32.500 funcționari 

publici. 

Relevanța acestor date pentru organizarea/pregătirea și implementarea activităților 

specifice atingerii țintei nr. 185 ”Funcționari publici care au urmat un curs de formare 

digitală” este cu atât mai semnificativă cu cât numărul de respondenți instituționali (3,264 
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de chestionare) reprezintă 10,04% din grupul-țintă vizat de investiția din PNRR (32.500 

funcționari publici). 

Altfel spus, sondajul realizat poate fi considerat reprezentativ având un grad adecvat de 

acoperire atât în profil instituțional, cât și în profil teritorial. Rezultatele-cheie obținute cu 

privire la opțiunile de formare și la interesul de a participa la programele de formare vor 

putea fi extrapolate la întreg grupul țintă, luând în calcul și posibilitatea de ajustare a 

alocărilor per modul de formare și/sau per regiune (alocări suplimentare sau 

subdimensionarea unor pachete de formare/ locuri suplimentare) în funcție de priorități 

strategice, cerințele instituționale cu privire la nivelul și specificul competențelor digitale, 

interesul manifestat de instituțiile vizate, formatul de livrare, etc. 

În ceea ce privește modalitatea optimă de mapare a pachetelor/modulelor de formare este 

recomandabil ca pentru succesul măsurilor de digitalizare a serviciilor publice și a 

operațiunilor interne ale administrației în structurarea ofertei de formare să se țină cont 

de dezvoltarea acelor competențe digitale cu valoare intrinsecă pentru susținerea 

activității fiecărui compartiment funcțional. Cu alte cuvinte, modulele de formare trebuie 

corelate cu nevoile compartimentelor funcționale, iar funcționarii publici vor fi instruiți 

pentru dobândirea unor competențe digitale avansate. 

De altfel, și în cadrul chestionarului, pentru identificarea nevoilor de formare și pentru 

obținerea unor date relevante necesare elaborării unor propuneri de mapare a pachetelor 

de formare, au fost predefinite 30 de compartimente funcționale și module de formare 

distincte, pliate pe principalele atribuții funcționale. 

Pornind de la pachetul de instruire selectat și de la compartimentul funcțional de 

apartenență al respondenților, au fost conturate 6 arii tematice, respectiv management, 

comunicare, financiar, back-office, de tip ECDL-ICDL și TIC. În funcție de aceste arii 

tematice a fost elaborată o propunere de mapare a ofertei de formare pentru cei 32.500 

de funcționari publici care vor beneficia de instruie, propunere prezentată pe scurt la 

secțiunea 3. ARII TEMATICE DE FORMARE - propuneri de mapare a modulelor de formare și 

mai pe larg în cadrul Anexei Raport analiză privind nevoia de instruire a resurselor umane 

din administrația publică din România în domeniul competențelor digitale. 

Această propunere poate sta la baza dezvoltării pachetelor de formare pentru cei 32.500 de 

funcționari publici. Însă, în definitivarea pachetelor de formare trebuie avute în vedere și 

alte aspecte/situații care nu au făcut obiectul Chestionarului privind nevoia de instruire a 

resurselor umane din administrația publică din România în domeniul competențelor 

digitale. De exemplu: instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc 

epidemiologic şi biologic (contextul pandemiei Covid-19), măsuri care au determinat atât 

adaptarea modului de lucru al autorităților și instituțiilor publice (introducerea muncii la 

domiciliu sau în regim de telemuncă), cât și regândirea modalității de derulare a cursurilor 

de instruire (renunțarea la formatul clasic „față în față” și mutarea formării în online). 

În acest context, prin pachetele de formare propuse trebuie să se aibă în vedere și facilitarea 

dezvoltării de competențe pentru utilizarea instrumentelor digitale pentru munca la distanță 

și pentru utilizarea instrumentelor digitale pentru formarea online (e-learning, blended 

learning). 
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De asemenea, în definitivarea pachetelor de formare pentru cei 32.500 de funcționari publici 

se vor lua în considerare și cele asumate prin PNRR cu privire la certificatele care vor fi 

obținute de participanți, respectiv: 

Pentru programele de instruire ICDL: Module ICDL: nivel de bază (utilizare computer, 

instrumente online, editare text, foaie de calcul), nivel intermediar (prezentări, baze 

de date, editare web, editare imagini, securitate IT, CAD 2D, calcul, colaborare 

online, marketing digital, utilizarea informațiilor online), nivel avansat (editare text 

avansată, foaie de calcul avansată, baze de date avansate, prezentări avansate); se 

va utiliza un program de profil ICDL pentru a satisface nevoile și profilurile identificate 

în analiza ex-ante. 
 
 

Pentru programele de formare în conducere și gestionarea talentelor - dezvoltarea 

abilităților necesare exercitării unei funcții de management public și un program 

personalizat pentru leadership și managementul talentelor în contextul noilor 

tehnologii și al transformărilor digitale, completat cu certificate de participare, care 

certifică abilitățile de leadership în contextul noilor abordări tehnologice, noi 

provocări și instrumente ale erei digitale. 

Pentru programele TIC - în funcție de tehnologia pe care o găzduiește instituția: Cisco, 

Microsoft, IBM, Linux, Oracle; certificate de participare sau certificate de absolvire. 

Cât privește modalitatea de livrare a formării în vederea obținerii de către cei 32.500 

funcționari publici de competențe digitale avansate, răspusurile la sondaj nu arată diferențe 

majore între opțiunile respondenților. Așa cum se poate observa și în Figura 8, diferența 

dintre cei care preferă formarea cu prezență fizică este numai cu 3 procente mai mare decât 

cei care preferă formarea online. 

Prin raportare la experiența acumulată anterior în implementarea activităților de formare 

din cadrul proiectelor Agenției Naționale a Funcționarilor Publici beneficiare de finanțare 

externă nerambursabilă, putem spune că ambele metode de formare amintite prezintă 

avantaje și dezavantaje. Însă, prin raportare la dimensiunea grupului țintă (25.500 

funcționari publici), la complexitatea și costurile ridicate ale unei organizări exclusiv în 

format clasic (față în față) precum și la contextul pandemic, încă prezent, care în perioadele 

anterioare a impus regândirea modalității de derulare a cursurilor de instruire, modalitatea 

adecvată de formare ar fi una preponderent online și în funcție de specificul anumitor 

module hibrid (formare preponderent în format online continuată de 1 zi/8 ore față în față, 

în funcție de specificul modulului). 

Pentru acele ore de formare față în față este recomandabil ca sala de instruire să fie într-o 

localitate situată la o distanţă mai mică de 50 km de localitatea în care îşi are locul 

permanent de muncă cursantul, iar condiţiile de transport existente să-i permită să se 

înapoieze zilnic, după terminarea programului de curs. Trebuie ținut cont de faptul că, în 

cazul poziționării sălii de curs la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își 

are sediul instituția de apartenență a cursanților devin incidente prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi 

instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul 

deplasării în interesul serviciului. 
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În cazul în care, pentru unele module de formare (prin specificul tematicii și a grupului țintă 

vizat de modul, de exemplu ECDL-ICDL START) se recomandă un număr mai mare de ore în 

sistem față în față ar fi oportun de analizat posibilitatea contractării unor săli de curs mobile 

acreditate și dotate cu toată infrastructura necesară derulării în condiții optime a procesului 

de instruire (caravane regionale). 

Oricare va fi modalitatea de formare aleasă, pentru atingerea obiectivelor instruirii 

(obținerea de competențe digitale avansate și certificarea în acest sens a funcționarilor 

publici instruiți) participarea la formare va implica scoaterea din activitatea curentă a 

cursanților pe durata cursului. 

Astfel, pentru asigurarea premiselor atingerii indicatorilor cantitativi aferenți țintei nr. 185 

”Funcționari publici care au urmat un curs de formare digitală”, dar și pentru asigurarea 

derulării în bune condiții a organizării și implementării modulelor de formare, este 

recomandabilă formalizarea în prealabil a unor înțelegeri cu instituțiile publice care vor 

nominaliza/vor putea contribui la nominalizarea de participanți (de exemplu: încheierea 

unor convenții de colaborare cu instituții reprezentative la nivel central/regional prin 

intermediul cărora să se obțină atât nominalizările de participanți, etapizat, în funcție de 

indicatorii cantitativi ai țintei, cât și asigurarea participării funcționarilor publici pe toată 

durata cursului, inclusiv la examinare în vederea obţinerii certificării). 

Modalitatea de realizare a nominalizărilor va fi următoarea: în funcție de nr. funcționarilor 

publici din fiecare regiune/județ, se vor aloca un nr. de locuri la programul de formare, fiind 

stabilite și procentele aferente modulelor puse la dispoziție. Nominalizările efective se vor 

face proporțional cu nr. funcționarilor publici din fiecare instituție, solicitându-se și 

desemnarea de rezerve. 

Conform datelor cuprinse în PNRR, ANFP își propune ca minimum 80% dintre participanții la 

cursuri să obțină certificare. În aceste condiții este important să se ofere cursanților și 

posibilitatea de a continua formarea și/sau de a susține examinarea în vederea obținerii 

certificării la altă grupă în situația participanților care nu au putut finaliza formarea/susține 

examinarea la grupa lor, din motive obiective. Totodată, este important să existe și 

posibilitatea de reevaluare (stabilirea unui număr minim de reexaminări/participant) în 

cazul persoanelor care nu au promovat la prima examinare. 

O utimă recomandare pe care o formulăm în cadrul analizei, prin raportare la dimensiunea 

grupului țintă (32.500 persoane) al Investiției 16. Program de formare de competențe 

digitale avansate pentru funcționarii publici – Componenta 7, PNRR și la faptul că activitățile 

de formare vor fi externalizate către un prestator, vizează necesitatea acordării unei 

atenții deosebite respectării dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date 

și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și a 

legislației naționale în domeniu. 

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 

prevede la: 

- articolul 5 Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, alin. (1), lit. (b) 

„Datele cu caracter personal sunt: colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și 

nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea 
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ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau 

istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale, în 

conformitate cu articolul 89 alineatul (1) („limitări legate de scop”)”; 

- articolul 6 Legalitatea prelucrării, alin. (1), lit. a „Prelucrarea este legală numai dacă și 

în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții: persoana vizată și-a 

dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau 

mai multe scopuri specifice”; 

- articolul 12 Transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de 

exercitare a drepturilor persoanei vizate, alin. (1) „Operatorul ia măsuri adecvate 

pentru a furniza persoanei vizate orice informații menționate la articolele 13 și 14 și 

orice comunicări în temeiul articolelor 15-22 și 34 referitoare la prelucrare, într-o formă 

concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă, utilizând un limbaj clar și simplu, 

în special pentru orice informații adresate în mod specific unui copil. Informațiile se 

furnizează în scris sau prin alte mijloace, inclusiv, atunci când este oportun, în format 

electronic. La solicitarea persoanei vizate, informațiile pot fi furnizate verbal, cu condiția 

ca identitatea persoanei vizate să fie dovedită prin alte mijloace.”; 

- articolul 24 Responsabilitatea operatorului, alin (1) „Ținând seama de natura, domeniul 

de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, precum și de riscurile cu grade diferite de 

probabilitate și gravitate pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, operatorul 

pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta și a fi în 

măsură să demonstreze că prelucrarea se efectuează în conformitate cu prezentul 

regulament. Respectivele măsuri se revizuiesc și se actualizează dacă este necesar.”; 

- articolul 28 Persoana împuternicită de operator, alin. (1) „În cazul în care prelucrarea 

urmează să fie realizată în numele unui operator, operatorul recurge doar la persoane 

împuternicite care oferă garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri 

tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerințele 

prevăzute în prezentul regulament și să asigure protecția drepturilor persoanei vizate.” 
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ANEXA NR. 2 
 

REPARTIZAREA TERITORIALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI 

 

Nr. 

crt. 

Regiunea de dezvoltare Date statistice 

 Nr. autorități și instituții 

publice 

|Nr. funcționari publici 

de execuție 

Nr. funcționari publici de 

conducere 

1. București-Ilfov 216 29545 3915 

2. Centru 

(jud. Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și 

Sibiu) 

666 15138 2053 

3. Sud Muntenia 

(jud. Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, 

Prahova și Teleorman) 

738 15845 1966 

4. Sud Vest Oltenia 
(jud. Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea) 

564 11697 1429 

5. Vest 
(jud. Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș) 

893 22880 2883 

6. Sud Est 

(jud. Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și 

Vrancea) 

67 1470 171 

7. Nord Est 

(jud. Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și 

Vaslui) 

706 15555 1984 

8. Nord Vest 

(jud. Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu 

Mare și Sălaj) 

488 11608 1514 



 

 

Anexa 1 
 

Participant la consultarea de piață 
S.C......................... 

 
 
 
 

Propunere indicativă de preț 

Examinând anunțul de consultare a pieței........ și având în vedere proiectul caietului de sarcini, SC ........... consideră bugetul pe care 
ar trebui sa îl prevadă autoritatea contractanta pentru această achiziție este de. ............lei fără TVA, defalcat după cum urmează: 

 
 

LOTUL I - Servicii de formare (instruire, testare şi certificare) pentru dezvoltarea de competențe digitale și servicii conexe 
pentru un grup ţintă format din 30.000 funcţionari publici, bărbaţi şi femei, din toate categoriile de vârstă, la nivel naţional 

 

Nr. 
crt. 

Denumire serviciu Unit Cant. Preț 
unitar 

lei 
estimat 

Preț total 
lei fără TVA 

I. Servicii de formare (instruire, testare şi certificare) competențe digitale pentru 30.000 de funcționari publici (inclusiv costurile 
legate de formatori, platforma de învățare, suportul de curs, centrele de instruire/centrele mobile, examinare/reexaminare, 
certificare, serviciile conexe etc.) 

 a) Pachete generale competențe digitale - pentru 29.000 persoane     

1. Management în 
contextul digitalizării 
administrației publice 

Modul 1…. 

Modul 2…. 

Modul 3…. 

Modul 4…. 

Persoane 2000   

1 / 6 
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Nr. 
crt. 

Denumire serviciu Unit Cant. Preț 
unitar 

lei 
estimat 

Preț total 
lei fără TVA 

  Modul 5….. 

Modul…….. 

    

2. Comunicare în 
contextul digitalizării 
administrației publice 

Modul 1…. 

Modul 2…. 

Modul 3…. 

Modul 4…. 

Modul 5….. 

Modul…….. 

Persoane 2000   

3. Financiar în contextul 
digitalizării 
administrației publice 

Modul 1…. 

Modul 2…. 

Modul 3…. 

Modul 4…. 

Modul 5….. 

Modul…….. 

Persoane 10.000   

4. Back office în contextul 
digitalizării 
administrației publice 

Modul 1…. 

Modul 2…. 

Modul 3…. 

Modul 4…. 

Persoane 15000   
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Nr. 
crt. 

Denumire serviciu Unit Cant. Preț 
unitar 

lei 
estimat 

Preț total 
lei fără TVA 

  Modul 5….. 

Modul…….. 

    

 b) Pachete specializate TIC pentru 1000 de persoane  1000   

1. Instrumente digitale 
pentru munca la 
distanță/ telemuncă 

Modul 1…. 

Modul 2…. 

Modul…… 

Persoane    

2. Statistică avansată - 
colectarea, prelucrarea 
și interpretarea datelor 

Modul 1…. 

Modul 2…. 

Modul…… 

Persoane    

3. Instrumente de 
consultare online 

Modul 1…. 

Modul 2…. 

Modul…… 

Persoane    

4. Instalarea, 
configurarea și 
administrarea 
sistemelor de operare 

Modul 1…. 

Modul 2…. 

Modul…… 

Persoane    

5. Baze de date Modul 1…. 

Modul 2…. 

Modul…… 

Persoane    
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Nr. 
crt. 

Denumire serviciu Unit Cant. Preț 
unitar 

lei 
estimat 

Preț total 
lei fără TVA 

6. Dezvoltarea aplicațiilor 
desktop - Non Web 

Modul 1…. 

Modul 2…. 

Modul…… 

Persoane    

7. Inițiere în Business 
Analysis 

Modul 1…. 

Modul 2…. 

Modul…… 

Persoane    

8. Administrarea, 
dezvoltarea și 
securitatea rețelelor 
TIC 

Modul 1…. 

Modul 2…. 

Modul…… 

Persoane    

9. Dezvoltarea aplicațiilor 
Web Design 

Modul 1…. 

Modul 2…. 

Modul…… 

Persoane    

10. Automatizarea 
proceselor 

Modul 1…. 

Modul 2…. 

Modul…… 

Persoane    

11. Inteligență artificială 
(inclusiv utilizare în 
help desk) 

Modul 1…. 

Modul 2…. 

Modul…… 

Persoane    



5 / 6 

Operator de date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 

 

 

Nr. 
crt. 

Denumire serviciu Unit Cant. Preț 
unitar 

lei 
estimat 

Preț total 
lei fără TVA 

12. Proiectarea sistemelor 
de e-government 

Modul 1…. 

Modul 2…. 

Modul…… 

    

II. Servicii de realizare și analiză studii 

1. Analiza de impact al formării livrabil 1   
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LOTUL II - Servicii de formare (instruire, testare şi certificare) competențe de leadership și talent management în contextul 
noilor tehnologii și al transformărilor digitale, și servicii conexe, pentru un grup ţintă format din 2.500 de funcţionari publici 
de conducere, bărbaţi şi femei, din toate categoriile de vârstă, la nivel naţional 

 

Nr. 
crt. 

Denumire serviciu Unit Cant. Preț 
unitar 

lei 
estimat 

Preț total 
lei fără TVA 

I. Servicii de formare (instruire, testare şi certificare) competențe de leadership și talent management în contextul noilor tehnologii și 
al transformărilor digitale, pentru 2.500 de funcționari publici (inclusiv costurile legate de formatori, platforma de învățare, suportul 

de curs, centrele de instruire/centrele mobile, examinare/reexaminare, certificare, servicii conexe etc.) 

1. Servicii de formare competențe de leadership și talent management în contextul 
noilor tehnologii și al transformărilor digitale 

persoane 2.500   

II. Servicii de realizare și analiză studii 

1. Analiza de impact al formării livrabil 1   

 
Semnătura autorizată 

Data 

 
Notă: 

În prețurile pentru produsele și serviciile ofertate se va avea în vedere toate costurile considerate necesare de către participant precum 
și toate accesoriile sau operațiunile cu titlu accesoriu: toate costurile de instruire, examinare, reexaminare, certificare, costul 
materialelor de instruire, costurile legate de funcționarea platformei de învățare, costurile aferente centrelor de instruire și centrelor 
mobile, costurile cu echipa de experți, costurile legate de planificare/organizare, monitorizare și raportare, precum și toate celelalte 
costuri aferente realizării activităților contractului. 

 
În cazul în care participantul consideră/identifică necesare și alte tipuri de servicii le poate propune iar autoritatea contractantă va 
analiza necesitatea si oportunitatea acestora. 


