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Competiția celor mai bune practici în administrația 

publică din România 

Pilon 1: Investiţii inteligente în dezvoltarea 

resurselor umane  
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Context instituțional 
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Formare profesională 
specializată  

Perfecționare 
profesională 

Cercetare-inovare în 
domeniul administrației 

publice 
 

Comunicarea 
informațiilor și a 
cunoștințelor în 

domeniul administrației 
publice 

 



4 

Descrierea bunei practici 

Pentru a răspunde cerințelor impuse de nevoile de formare 

profesională a funcționarilor din administrația publică centrală și 

locală, INA a dezvoltat următoarele metode moderne:  

 o aplicație informatică pentru recrutarea formatorilor și înscrierea 

participanților la programele de formare profesională și  

 o platformă de blended learning, Moodle, care este un sistem 

robust, sigur și integrat ce creează medii personalizate de învățare. 
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Problema identificată 

Când: în etapa de pregătire a procesului de recrutare la 

nivel național a personalului specializat 

(formatori) pentru derularea programelor de 

perfecționare,  

Problema: nevoia existenței unei platforme online care să 

permită depunerea documentelor de către persoanele 

interesate, cu costuri minime.  

Pași ulteriori: s-a extins funcționalitatea platformei, prin 

înscrierea participanților la programele de perfecționare, 

la programele de formare specializată etc.  
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Obiective 

 gestionarea în bune condiții a bazei de 
date cu formatori și cursanți; 

 facilitarea accesului persoanelor 
interesate (fără condiții de timp, costuri de 
deplasare, copiere documente etc.); 

 dezvoltarea, publicarea și accesarea 
resurselor de formare; 

 realizarea comunicării rapide și eficiente 
între utilizatorii platformei (coordonatorii 
de programe, cursanți și formatori) și 

 evaluarea formatorilor de către 
participanții la programe și a participanților 
de către formatori. 
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Implementarea bunei practici 
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Prezentare institut 

Oferta programe de formare 

Platforma 

online.ina.gov.ro 
 
Recrutare formatori 

Înscriere cursanți 

Managementul formării Platforma blended-learning 

online.ina.gov.ro/training 
 

Feedback din partea cursanților 

Comunicare între formatori și cursanți 

Formare colaborativă 

• Standarde de 

calitate 

• Evaluarea formării 

continue 

• Evaluarea de 

impact asupra 

formării continue 

Partajare resurse online către cursanți 

Biblioteci suport de curs 

Certificate de absolvire 
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Rezultate 

 439 de formatori recrutați la nivel național pentru derularea programelor 

de perfecţionare, organizate în anul 2018 de către Institutul Naţional de 

Administraţie (INA) și centrele teritoriale din structura acestuia. 

 14 persoane au depus documente în etapa de recrutare a personalului 

specializat pentru programul de formare specializată „Academia de 

Leadership”. 

 136 de persoane înscrise la concursul național de admitere la programul 

de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice 

corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, anul 2018. 

 18 biblioteci ce conțin 66 de suporturi de cadru de curs publicate pe 

platformă. 

 34 programe de perfecționare organizate până la acest moment, cu teste 

online și chestionare online, 504 participanți înscriși online. 

 100 participanți IFP, materiale încărcate pe platformă, testare 

participanți, feedback module, analize etc. 
9 martie 2022 
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Ce ne propunem -1  

 Prin proiectul Asigurarea de asistență tehnică pentru 
Institutul Național de Administrație 18RO03 va fi oferit 
suportul necesar astfel încât Institutul să dezvolte și să 
implementeze instrumente moderne de blended learning. 

 Training, vizite de studiu. 
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Ce ne propunem - 2 

 Implementarea tuturor programelor de formare INA – 
suport de comunicare prin platforma MOODLE. 

 Programe de achiziții publice- Proiect POCA, 3 module 
online, 3 module face to face. 

 Evaluarea de impact. 
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Ne găsiți la: www.ina.gov.ro 

https://www.facebook.com/ina.mdrap/ 
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http://www.ina.gov.ro/
https://www.facebook.com/ina.mdrap/
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Vă așteptăm la programele noastre! 
 

Vă mulțumim pentru atenție! 
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