
Portalul de management al funcțiilor publice și al 
funcționarilor publici:
• asigură şi facilitează managementul funcţiilor 

publice şi al funcţionarilor publici într-o manieră 
transparentă şi în timp real; 

• reprezintă un instrument de comunicare e�cient 
între compartimentele de resurse umane din cadrul 
instituţiilor publice şi ANFP;

• asigură transmiterea criptată a datelor dintre 
instituţiile publice şi ANFP;

• favorizează eliminarea, pe cât posibil, a 
corespondenţei pe suport de hârtie şi realizarea, 
aproape în totalitate, a gestionării electronice a 
funcţiei publice prin intermediul portalului şi a 
sistemului integrat de management al funcţiilor 
publice;

• este dezvoltat intern;
• a constituit punctul de plecare în dezvoltarea de 

instrumente informatice în cadrul proiectului, 
printr-o abordare integrată, unitară și compatibilă;

Impactul proiectului
• capacitate instituţională a ANFP dezvoltată;
• bază de date cu documentaţia transmisă de 

autorităţile şi instituţiile publice din România în 
format electronic realizată;

• noi tendinţe tehnologice promovate;
• îmbunătăţirea şi dezvoltarea relaţiei dintre ANFP şi 

instituţiile şi autorităţile publice din ţară;
• reducerea costurilor administrative;
• capacitate de management îmbunătățită la nivelul 

instituțiilor și autorităților publice a căror funcționari 
publici  bene�ciază de instruire.

SEMNĂTURA ELECTRONICĂ 
IMPLEMENTATĂ ÎN CADRUL DATE DESPRE PROIECT

Proiectul furnizează soluţii şi instrumente informatice 
moderne care asigură un �ux informaţional de date privind 
funcţia publică în mod rapid şi sigur între autorităţile şi 
instituţiile publice din administraţia românească şi Agenţia 
Naţională a Funcţionarilor Publici.

Sursa de �nanțare: Fondul Social European prin  Programul 
Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 
2007-2013

Valoarea proiectului : 14.513.253,92 lei plus T.V.A.
Durata proiectului: 25.09.2012-25.11.2015
Grup țintă:
• 1.930 de autorităţi şi instituţii publice din cadrul 

administraţiei publice centrale şi locale din România;
•  3.860 de persoane, câte 2 reprezentanţi din cadrul 

autorităţilor şi instituţii publice de la nivelul administraţiei 
publice centrale şi locale  bene�ciare ale proiectului;

• 140 de funcţionari publici şi personal contractual din 
cadrul ANFP. 
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SEMNĂTURA ELECTRONICĂ 
ÎN RELAȚIA DINTRE ANFP ȘI 
INSTITUȚIILE PUBLICE

Semnătura electronică:
 

• reprezintă date în format electronic ce sunt ataşate sau 
logic asociate cu alte date electronice şi care servesc ca 
metodă de autenti�care;

• permite identi�carea semnatarului;
• permite autenti�carea în diverse aplicaţii şi garantează 

identitatea persoanei;
• asigură integritatea şi con�denţialitatea documentelor 

transmise electronic;
• este cea mai simplă modalitate de a conferi valoare 

legală documentelor electronice;
• asigură opozabilitatea documentelor semnate în 

instanţă prin intermediul semnăturii electronice, în 
cazul existenţei unei divergenţe sau litigiu cu o 
instituţie publică sau o persoană interesată;

• este legată de datele la care se referă, astfel încât să 
permită detectarea oricărei modi�cări ulterioare a 
datelor;

• respectă prevederile Legii nr. 455/2001 privind 
semnătura electronică.

AVANTAJELE UTILIZĂRII 
SEMNĂTURII ELECTRONICE

• reducerea costurilor;
• simpli�care administrativă;
• reducerea consumului de hârtie;
• asigurarea transparenței;
• e�cientizarea procesului de semnare a documentelor, prin 

reducerea timpului de transmitere a documentațiilor către 
ANFP;

• creșterea capacității de monitorizare şi intervenţie 
preventivă a ANFP în cazul identi�cării de disfuncţionalităţi 
în managementul funcţiei publice.

REZULTATELE PROIECTULUI

Instrumente informatice care să contribuie la 
e�cientizarea activităţii ANFP în relaţia cu instituţiile 
administraţiei publice din România în gestionarea 
funcţiei publice şi a funcţionarilor publici dezvoltate:

- Arhivare electronică:
• 10 milioane de pagini din arhiva instituţiei  digitizate.
- Sistem informatic managerial al ANFP dezvoltat;

• Data Center al echipamentelor hardware   realizat și o 
cameră securizată pentru back-up disponibilă la 
Sibiu;

- 41 de seminarii regionale organizate în vederea 
   promovării avantajelor semnăturii electronice;
- Un seminar ”Aducem Noutate Funcției Publice” 
   organizat.

Livrabile în cadrul proiectului:
• Analiză speci�că - implementare Sistem Informatic 

Managerial;
• Analiză speci�că - audit de securitate informatică;
• Speci�cații funcționale și de implementare a 

Sistemului Informatic Managerial - Modul de arhivare 
electronică;

• Analiza speci�că—digitizare arhivă electronică;
• Procedura în vederea autorizării ca administrator de 

arhivă electronică. 
• Procedură în vederea autorizării Data Center;
• Analiză speci�că  - semnătură electronică;
• Manual de instruire cu privire la utilizarea semnăturii 

electronice, disponibil pe platforma de e-learning a 
Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.


