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 Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti (C.R.F.C.A.P.L.), 

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

 În cadrul C.R.F.C.A.P.L., funcţionează ca instituţii fără personalitate juridică, Centrele Teritoriale 

Călăraşi şi Constanţa. 

 Activitatea desfăşurată de Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală 

Bucureşti, în perioada analizată, a avut ca scop realizarea atribuţiilor stabilite prin lege, precum şi realizarea 

de noi activităţi în vederea dezvoltării instituţiei. 

 În anul 2013, Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti, 

împreună cu partenerii săi privati, a organizat un număr de 57 de cursuri de formare şi perfecţionare 

profesională, temele de interes fiind: 

 Achiziţii publice - Noutăţi;  

 Programul Naţional de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.) – Investiţii 

 Control intern managerial; 

 Standarde şi sisteme de control intern în administraţia publică; 

 Asistenţa socială nivel superior – A.N.C.; 

 Contabilitatea instituţiilor publice 

 Management performant în instituţii publice; 

 Noutăţi legislative referitoare la atribuţiile autorităţilor publice locale în domeniul stării civile şi evidenţei 

populaţiei; 

 Management public şi managementul resurselor umane. 

 În cursul anului 2013 au beneficiat de perfecţionare profesională un numar de 716 persoane. 

 În prezent, C.R.F.C.A.P.L. Bucureşti, în calitate de beneficiar, desfăşoară două proiecte cu finanţare 

nerambursabilă după cum urmează: 

 

Reconversie profesională în domeniul administraţiei şi serviciilor publice în regiunile Vest, Sud-Vest, Sud, 

Sud-Est şi Bucureşti-Ilfov 

Contract nr. POSDRU/82/5.1/S/59862 

 

Linia de finanţare: POS DRU 

 

Parteneri în proiect: Fundaţia Athenaeum, SIVECO, CRFPCAPL Timişoara 

 

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

Vest, Sud-Vest, Sud, Sud Est şi Bucureşti-Ilfov prin măsuri de reconversie profesională şi consiliere pentru grupul 

ţintă, în vederea creşterii şanselor acestora de a-şi găsi un loc de muncă în domeniul administraţiei şi serviciilor 

publice.  

 

Activităţile proiectului: 

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

domeniul administraţiei şi al serviciilor publice şi analiza nevoilor de formare a grupului ţintă; 

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

se repetă anual pentru corelare cu A3); 

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

desfăşoară ciclic, corelat cu activitatea A2 

4. Instrumente informatice suport; 
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5. Realizarea unor acţiuni de comunicare pentru publicitate şi conştientizare prin canale media şi internet. 

 

În perioada ianuarie-august 2013, conform graficului de activităţi al proiectului, s-au realizat următoarele: 

 trei focus grupuri organizate de C.R.F.C.A.P.L. Bucureşti în perioada ianuarie-februarie 2013 în Bucureşti, 

Călăraşi şi Constanţa în vederea elaborării studiului privind corelarea cererii de pe piaţa forţei de muncă şi a 

ofertei de cursuri de formare profesională, la care au participat reprezentanţi ai unor angajatori din domeniul 

administraţiei şi serviciilor publice din Regiunile Bucureşti-Ilfov, Sud-Est şi Sud-Vest; 

 s-au elaborat şi transmis chestionare către potenţiali angajatori din domeniul administraţiei şi serviciilor 

publice; 

 11 sesiuni de consiliere şi orientare profesională de grup şi individuale; 

 25 programe de formare profesională la care au participat 510 şomeri. 

 

 

Servicii integrate de formare pentru asistenţa socială a persoanelor vulnerabile pentru integrarea 

acestora pe piaţa muncii 

Contract nr. POSDRU/96/6.2/S/62487  

 

Linia de finanţare: POS DRU 

Parteneri în proiect: Direcţia Generală de Asistenţă Socială Bucureşti, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Iaşi, SC Siveco Romania SA, Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia 

Publică Locală Iaşi 

Durata proiectului:3 ani (proiect strategic) 

Obiectivul proiectului: Facilitarea accesului la educaţie pentru sprijinirea integrării grupurilor vulnerabile pe piaţa 

muncii prin oferirea unor servicii integrate de formare pentru asistenţa socială acordată persoanelor vulnerabile în 

regiunea Nord- Est şi Bucuresti-Ilfov. Proiectul promovează măsuri active de sprijinire a asistenţei sociale 

acordate persoanelor vulnerabile în vederea integrării pe piaţa muncii active. 

Activităţile principale: 

1. Studiu privind identificarea nevoilor specifice ale grupurilor vulnerabile, din cele 2 regiuni de dezvoltare, 

situaţia serviciilor de asistenţă socială si cerinţele de formare; 

2. Analiza nevoilor de formare si selecţia grupului ţintă;  

3. Pregătirea programelor de formare; 

4. Furnizarea şi evaluarea programelor de formare; 

5. Dezvoltarea de instrumente informatice suport; 

6. Campanii de informare şi promovare pentru promovarea asistenţei sociale şi schimbarea atitudinii sociale în 

ceea ce priveşte grupurile. 

 

Rezultatele principale: 

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

 Curricule de curs, cursuri pilot, cursuri autorizate; 

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

domeniul TIC pentru 140 persoane; 

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

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

 

 

C.R.F.C.A.P.L. Bucureşti, în calitate de beneficiar a organizat, în perioada noiembrie-decembrie 2013, 3 

programe de formare profesională pentru ocupaţia de Mediator social, la care au participat 46 persoane. 

În anul 2013 s-a depus un număr de 5 proiecte, din care 1 a fost respins definitiv, 2 au fost respinse şi sunt în 

aşteptarea soluţionării contestaţiilor, 1 a fost trecut pe lista de rezervă în aşteptarea soluţionării contestaţiei şi 1 

este fără răspuns până în prezent. 
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ACTIVITATEA CENTRULUI REGIONAL DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU ADMINISTRAŢIA 

PUBLICĂ LOCALĂ CLUJ – NAPOCA PE ANUL 2013 

 

 Centrul Regional de Formare Continuă pentru Admninistraţia Publică Locală Cluj-Napoca este o instituţie 

cu personalitate juridică din subordinea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în cadrul căreia funcţionează 

Centrul Teritorial de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Sibiu, unitate fără personalitate 

juridică şi care, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1000/2006 privind organizarea Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare are ca obiect principal de activitate 

organizarea programelor de perfecţionare de până la 90 de zile pentru următoarele categorii de personal: 

 pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul propriu al instituţiilor prefectului, 

precum şi din serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei 

centrale de specialitate din unităţile administrativ-teritoriale, cu excepţia celor care se încadrează în categoria 

înalţilor funcţionari publici; 

 pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul propriu al consiliilor locale şi judeţene, 

precum şi din serviciile publice locale subordonate consiliilor locale sau consiliilor judeţene ori aflate sub 

autoritatea acestora; 

 pentru secretarii municipiilor, secretarii sectoarelor municipiului Bucureşti, secretarii oraşelor şi 

comunelor, pentru aleşii locali, precum şi pentru alte categorii de persoane interesate, în domeniul 

administraţiei publice. 

În acest sens, pe parcursul anului 2013, C.R.F.C.A.P.L. Cluj-Napoca a organizat în parteneriat cu societăţi 

private, potrivit relgementărilor, un număr de 25 de programe de perfecţionare la care au participat 453 de 

persoane. 

Din numărul total de participanţi la programele de formare, un număr de 257 de persoane au beneficiat de 

cursuri gratuite prin finanţarea acordată de Fundaţia Hanns Seidel, fundaţie care şi în anul 2013 a alocat în 

baza acordului de parteneriat suma de 30.000 Euro pentru perfecţionarea personalului din administraţia 

publică din România.  

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

H.G. nr. 528/24.07.2013, pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 1000/2006, astfel încât Centrul Regional de 

Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Cluj-Napoca s-a organizat la nivel de birou, personalul 

fiind alcătuit din funcţionari publici, în număr de 4 persoane la sediul din Cluj-Napoca şi 2 persoane la punctul de 

lucru din Sibiu. 

C.R.F.C.A.P.L. Cluj-Napoca a fost partener în cadrul a două proiecte cu finanţare nerambursabilă după cum 

urmează: 

 

Q-Cert VET (Transfer and Accreditation of Quality Certification for Vocational Education and Training) 

 

Linia de finanțare:POS DRU 

Parteneri în proiect: Empresa Internacional de Certificação din Portugalia 

Obiectivul proiectului: dezvoltarea unui sistem de management al pregătirii profesionale, având ca model 

Sistemul de management al calităţii ISO 9001/2008, adaptat însă pentru furnizorii de programe de formare 

profesională 

În urma implementării acestui standard de către C.R.F.C.A.P.L. Cluj-Napoca, în perioada 31.01.2013-01.02.2013, 

centrul a fost auditat de către compania internaţională de certificare, care a evaluat conformitatea cu cerinţele 

standardului, rezultând un raport de audit în urma căruia centrul a înregistrat 4 neconformităţi care au fost ulterior 

îndeplinite.  

ISO (International Organization for Standardization) a propus ca acest standard să contribuie la elaborarea 

viitoarelor standarde ISO 36000 şi 36001. 

 

Formarea profesională, o nouă şansă, un nou început 
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Linia de finanţare: POS DRU 

Parteneri în proiect: SC JIFA SRL, Primăria Copşa Mică 

Valoarea totală a proiectului este de 8.106.069 lei din care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este de 

7.700.765,55 lei, contribuţia financiară a centrului fiind 0, aflându-se la această dată în faza de evaluare. 

În privinţa dificultăţilor întâmpinate în desfăşurarea activităţii centrului, menţionăm în principal numărul redus de 

personal, cât şi insuficienţa resurselor financiare necesare bunei funcţionări a instituţiei. 

Pentru anul 2014, având în vedere feedback-ul pozitiv primit de la participanţii la programele de formare 

organizate în anul 2013, ne propunem să păstrăm modul de organizare a cursurilor, luând însă în considerare atât 

sugestiile de îmbunătăţire a produselor de pregătire profesională venite din partea cursanţilor cât şi mediul 

economico-social. 

 

 

ACTIVITATEA CENTRULUI REGIONAL DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU ADMINISTRAŢIA 

PUBLICĂ LOCALĂ IAŞI PE ANUL 2013 

 

Obiectivele stabilite de C.R.F.C.A.P.L. Iaşi pentru anul 2013 au fost îndeplinite aşa cum au fost ele 

programate:  

 urmărirea şi asigurarea desfăşurării programelor de perfecţionare  

 asigurarea execuţiei bugetare conform legii bugetului  

 atragerea de surse de finanţare din fonduri externe 

 asigurarea gestiunii optime a resurselor materiale 

 îndeplinirea cu profesionalism 

 loialitate 

 corectitudine a activităţii. 

Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Iaşi a desfăşurat 26 de cursuri de 

perfecţionare la care au participat un număr de 612 de persoane din administraţia publică locală şi alte 

persoane interesate. 

În prezent, C.R.F.C.A.P.L. Iaşi desfăşoară un proiect cu finanţare nerambursabilă după cum urmează: 

 

Servicii integrate de formare pentru asistenţa socială a persoanelor vulnerabile pentru integrarea acestora pe 

piaţa muncii. (Partener) 

 

Linia de finanțare: POS DRU 

Parteneri în proiect:Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală Bucureşti 

(aplicant), Direcția Generală de Asistenţă Socială Bucureşti, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Iaşi, SC Siveco Romania SA 

Durata proiectului:3 ani (proiect strategic) 

Obiectivul proiectului:Facilitarea accesului la educaţie pentru sprijinirea integrării grupurilor vulnerabile pe piaţa 

muncii prin oferirea unor servicii integrate de formare pentru asistenţa socială acordată persoanelor vulnerabile în 

regiunea Nord- Est şi Bucuresti-Ilfov.  

Proiectul promovează măsuri active de sprijinire a asistenţei sociale acordate persoanelor vulnerabile în vederea 

integrării pe piaţa muncii active. 

 

Activităţile principale: 

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

situaţia serviciilor de asistenţa socială si cerinţele de formare; 

 Analiza nevoilor de formare si selecţia grupului ţintă;  

 Pregătirea programelor de formare; 

 Furnizarea şi evaluarea programelor de formare;  

 Dezvoltarea de instrumente informatice suport; 
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 Campanii de informare pentru promovarea asistenţei sociale şi schimbarea atitudinii sociale în ceea ce priveşte 

grupurile. 

 

Rezultatele principale: 

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

 Curricule de curs, cursuri pilot, cursuri autorizate; 

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

domeniul TIC pentru 140 persoane; 

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

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

 

C.R.F.C.A.P.L. Iaşi este implicat în activităţile de management de proiect şi de diseminare a informaţiei, 

reprezentanţii acestuia urmând să participe la întâlnirile de proiect şi de planificare a activităţilor precum şi de 

transmitere a unor informări periodice Solicitantului.  

De asemenea, Partenerul 1 va fi implicat în activitatea 3 – cercetare situaţie existentă, analiză a nevoilor de 

formare, dezvoltare curriculară, organizare şi furnizare a programelor de formare alese pe baza nevoilor de 

formare ale grupului ţintă, la sediul principal al acestuia sau în alte locaţii alese pe criteriul calitate/cost. 

Partenerul 1 va coordona realizarea de cursuri în regiunea Nord-Est şi va evalua rezultatele şi va redacta rapoarte 

de progres. 

 

 

ACTIVITATEA CENTRULUI REGIONAL DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU ADMINISTRAŢIA 

PUBLICĂ LOCALĂ TIMIŞOARA PE ANUL 2013 

 

Pe parcursul anului 2013, Centrul a organizat un număr de 188 programe de perfecţionare pentru 3.151 

beneficiari. 

Temele de interes major abordate au fost:  

 management de proiect;  

 managementul resurselor umane; 

 audit; 

 achiziţii publice.  

C.R.F.C.A.P.L. Timişoara desfăşoară următoarele proiecte cu finanţare nerambursabilă: 

Reconversie profesională în domeniul administraţiei şi serviciilor publice în regiunile Vest, Sud-Vest, Sud, Sud 

Est şi Bucuresti-Ilfov 

 

Linia de finanțare: POS DRU 

Parteneri: Fundaţia Athenaeum, SIVECO, C.R.F.P.C.A.P.L. Bucureşti 

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

Vest, Sud-Vest, Sud, Sud Est şi Bucureşti-Ilfov prin măsuri de reconversie profesională şi consiliere pentru grupul 

ţintă, în vederea creşterii şanselor acestora de a îşi găsi un loc de muncă în domeniul administraţiei şi serviciilor 

publice.  

 

Activităţile proiectului: 

 Studiu privind corelarea cererii de pe piaţa muncii cu necesarul de formare profesională la nivel regional în 

domeniul administraţiei şi al serviciilor publice şi analiza nevoilor de formare a grupului ţintă; 

 Selecţia, consilierea profesională şi informarea grupului ţintă înainte de desfăşurarea cursurilor (subactivităţile 

se repetă anual pentru corelare cu A3); 

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

desfăşoară ciclic, corelat cu activitatea A2; 

 Instrumente informatice suport; 

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

http://www.crfb.ro/
http://www.crfb.ro/


Anexa nr. 4 

 6 

În anul 2013, în cadrul acestui proiect C.R.F.C.A.P.L Timişoara a organizat 12 programe de perfecţionare cu un 

număr de 278 participanţi. 

 

 

E.C.S.P.O. - Eficienţă şi calitate în Serviciile Publice de Ocupare 

 

Linia de finanţare:POSDRU, Axa Prioritară 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”,  Domeniul Major 

de Intervenţie 4.2 „Formarea personalului propriu al SPO”; 

Parteneri: AJOFM Caraş Severin, AJOFM Timiş, AJOFM Arad, AJOFM Alba, AJOFM Mehedinţi, AJOFM 

Gorj, VUC Storstrøm, Danemarca; 

Obiectivul proiectului: Obiectivul general îl reprezintă creşterea nivelului de competenţe şi abilităţi profesionale a 

personalului SPO, în vederea îmbunătăţirii calităţii, eficienţei serviciilor de ocupare, utilizând o strategie eficientă 

de formare profesională continuă, adaptată dinamicii pieţei. 

Proiectul se adresează unui grup ţintă format din angajaţi ai SPO din cele 6 agenţii pentru ocuparea forţei de 

muncă. 

În cadrul proiectului se vor desfăşura cursuri de formare şi specializare pentru îmbunătăţirea competenţelor 

specifice pentru echipa CADRU formată din 36 persoane:  

 evaluator de competenţe; 

 mentorat; 

 manager îmbunătăţire procese.  

După finalizarea acestor module, fiecare mentor va fi responsabil de transmiterea cunoştinţelor specifice 

domeniilor de intervenţie stabilite în strategie şi va prelucra aceste informaţii în grupurile de lucru formate din 

ceilalţi angajaţi SPO.  

De asemenea, se vor desfăşura activităţi formative pentru îmbunătăţirea competenţelor şi abilităţilor profesionale 

a 200 de angajaţi SPO, la următoarele cursuri de specializare: agent ocupare, consultant în domeniul forţei de 

muncă, consilier orientare profesională şi cursuri TIC, iar un număr de 180 angajaţi ai SPO vor beneficia de 

mentorat în vederea dezvoltării competenţelor şi abilităţilor socio-profesionale specifice, urmărindu-se în mod 

deosebit dezvoltarea competenţelor de comunicare şi dezvoltare a planurilor individuale de acţiune.  

Rolul C.R.F.C.A.P.L. Timişoara în cadrul acestui proiect este de a organiza şi desfăşura activităţile formative, de 

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

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

formativ. 

Până în prezent, în anul 2013 au fost organizate în cadrul acestui proiect 20 programe de perfecţionare cu un 

număr de 261 participanţi autorizate de către Autoritatea Naţională de Clarificări, pe următoarele standarde 

ocupaţionale:  

 Mentor; 

 Evaluator competențe profesionale; 

 Manager îmbunătăţire procese; 

 Consilier de orientare privind cariera; 

 Agent ocupare; 

 Consultant in domeniul forţei de muncă. 

 

 La sfârşitul lunii august 2013 a fost semant contractul de finanţare pentru proiectul “E.U. Media Bridge”.  

Proiectul este finanțat prin Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia, Axa 

Prioritară 3 - Promovarea schimburilor între comunități (people-to-people), Măsura 3.1. Sprijinirea dezvoltării 

societății civile și a comunităţilor locale. 

Obiectivul general: Dezvoltarea unei reţele de comunicare transfrontalieră între comunităţile locale din zona de 

graniţă şi crearea unor noi oportunităţi de a face schimb de informaţii. Se vizează stabilirea unor modalităţi 
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moderne şi eficiente de comunicare între instituţiile partenere din ambele regiuni şi de informare a opiniei publice 

cu privire la probleme şi aspecte de interes reciproc. 

 

Obiective specifice: 

 Demararea emisiunilor radio, publicaţiei şi website-ului dedicate schimbului de informaţii; 

 Creşterea nivelului de pregătire profesională a jurnaliştilor şi tehnicienilor care lucrează în instituţii de presă 

din această regiune, din ambele ţări, prin acces la educaţie şi la tehnica de ultima generaţie; 

 Adaptarea standardelor de calitate la nivelul cerut de digitalizarea mass media în Uniunea Europeană. 

Îndeplinirea obiectivelor va avea ca finalitate creşterea nivelului de informare a membrilor comunităţilor 

locale din zona de graniţă, a jurnaliştilor, a reprezentanţilor minorităţilor naţionale precum şi a instituţiilor din 

această regiune cu privire la probleme de interes reciproc.  

Astfel, principalele teme abordate în materialele de informare, în dezbateri şi cursuri vor face referire la 

schimbările socio-economice şi culturale care au loc în prezent, aspecte legate de oportunităţile în educaţie, sport, 

artă, tehnologie, oferite în cadrul Uniunii Europene precum şi importanţa păstrării valorilor naţionale din 

perspectiva toleranţei şi multiculturalismului în condiţiile globalizării.  

De asemenea, se urmăreşte asigurarea unui nivel tehnologic şi profesional la standardele impuse la nivel 

european în domeniul jurnalismului, atât prin asigurarea bazei logistice cât şi prin perfecţionarea şi informarea 

grupurilor ţintă.  

Proiectul deschide noi căi de comunicare pentru un schimb informaţional de calitate, care să apropie 

comunităţile, instituţiile şi specialiştii români şi sârbi din zona de frontieră, printr-o cunoaştere aprofundată a 

specificului socio-cultural, politic şi economic în care evoluează fiecare din părţile implicate. 

 


