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INFORMATIZAREA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

 introducerea de instrumente inovatoare de tipul semnăturii 

electronice și arhivei electronice  

 Prin implementarea proiectului ”Întărirea capacităţii instituţionale a 

ANFP în vederea asigurării unui management performant al funcţiei 

publice şi funcţionarilor publici la nivelul administraţiei publice 

centrale şi al serviciilor publice din subordinea/coordonarea 

autorităţilor publice centrale şi locale prin implementarea de 

instrumente inovatoare” Cod SMIS 36675 

 în perioada 25.09.2012 – 25.11.2015 
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De la idee ….la proiect 
 Obiectiv general: Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor furnizate de către Agenţia 

Naţională a Funcţionarilor Publici în vederea modernizării capacităţii administrative a 
instituţiilor publice de a contribui la reforma sistemului administraţiei publice din 
România. 

 

 Scop: Dezvoltarea de instrumente inovatoare specifice pentru îndeplinirea eficientă a 
rolului şi atribuţiilor pe care ANFP le exercită în domeniul funcţiei publice şi al 
funcţionarilor publici referitoare la utilizarea semnăturii electronice la nivelul 
administraţiei centrale şi locale precum şi arhivarea electronică a documentaţiei 
existente în arhiva ANFP.  

 

Ne-am propus să promovăm inovaţia în administraţia publică și bunele practici creând, 
astfel premisele pentru un management performant al funcţiei publice şi al funcţionarilor 
publici. 
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Date despre proiect 

 

 Finanțat din: Fondul Social European prin Programul Operațional 
Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013 

 Durata: 25.09.2012 – 25.11.2015 

 Valoarea: 13.284.659,84 lei reprezentând FSE + bugetul de stat și 
2.964.736,09 lei TVA 

 

Importanţa şi relevanţa acestui proiect sunt evidenţiate și prin GRUPUL ȚINTĂ căruia i se 

adresează respectiv, 1.930 de autorităţi şi instituţii publice din cadrul administraţiei 

publice centrale şi locale, repartizat, din punct de vedere geografic, pe întreg spaţiul 

administrativ teritorial al României, și 3.600 de  funcţionari, câte 2 reprezentanţi din 

cadrul acestor instituții. 
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Relevanța proiectului recunoscută la nivel 

național 

 Condiționalitate ex-ante a României  

 

 Proiectul e-ANFP a primit "Premiul de excelență pentru 

cele mai bune practici de aplicare a tehnologiilor 

moderne în administrație" în data de 22.10.2015 cu 

ocazia desfășurării celei de-a XI-a ediție a Galei 

Premiilor de Excelenţă Administratie.ro, eveniment 

organizat de Portalul naţional de Administraţie publică 

www.administratie.ro împreună cu Oameni şi Companii. 
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Rezultatele proiectului 
Analize ale activității 

instituției și ale 
fluxurilor 

informaționale 
realizate 

Audit informatic al 
ANFP efectuat 

Data Center la 
sediul ANFP realizat 

Data Center de 
backup la Sibiu 

realizat 

Sistem informatic 
Managerial e-ANFP 

dezvoltat 

Arhivă electronică 
realizată 
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Rezultatele proiectului 

Evenimente de 
diseminare a 
rezultatelor  și   

activități de  
promovare derulate 

Instruirea 
personalului ANFP 

realizată 

10 milioane de pagini 
din arhiva instituției 

digitizate 

Nomenclatorul 
ANFP actualizat 

Manual privind 
semnătura electronică 
diseminat autorităților 
și instituțiilor publice 
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Rezultatele proiectului 

Modul privind utilizarea semnăturii 
electronice extinse elaborat și disponibil 

în platforma de eLearning ANFP 

Ghid final cu rezultatele proiectului 
diseminat 

Procedură în vederea obținerii autorizării 
ca  administrator de arhivă electronică în 

nume  propriu elaborată 

Procedură în vederea obținerii autorizării 
Data Center conform legislației în 

vigoare elaborată 
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Analiză - dezvoltare-implementare – instruire 

 

analize specifice, 
audituri informatice și 
consultări  

s-au creat bazele 
pentru dezvoltarea de 
instrumente și 
implementarea de 
soluții care să 
răspundă nevoilor 
instituționale prezente 
și viitoare 

personalul Agenției a 
fost instruit cu privire 
la administrarea și 
utilizarea eficientă a 
sistemelor informatice 
implementate prin 
proiect 

au fost elaborate și 
diseminate manuale 
de utilizare a 
aplicațiilor inovatoare  
dezvoltate  
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Arhivare electronică 

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

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

DUPĂ 

În timpul .. 
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Sistem informatic managerial 

4364 instituții publice 

ANFP 

140 de angajați 
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Promovarea semnăturii electronice 

Reducerea timpilor de răspuns 

Consum de hârtie redus 

Eficiență  

Transparență 
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Portal de management RU dezvoltat intern 
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DATA CENTER 

* Dezvoltat conform legislației în vigoare : 

Legea nr. 135/2007 privind arhivarea 

electronică 
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Sustenabilitate / Complementaritate  

SUSTENABILITATE 

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

• Condiționalitate ex-ante 
COMPLEMENTARITATE 

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

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

Dezvoltarea de 
competențe generale 

(Proiectul ECDL) 

12000 de funcționari 
publici 

Dezvoltarea de 
competențe 
specifice cu 

sisteme 
inovatoare 

742 de funcționari 
publici 

(Proiectul E-
learning 

POSCCE) 

Instruirea a 2099 
de persoane din 

cadrul 
compartimentelor 
de resurse umane 
prin proiectul RU  

Soluții 
informatice 

pentru o 
administrație 
performantă   

(Proiectul e-
ANFP) 

Noi 
proiecte 

(ECDL 2 și  
e-ANFP 2) 
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ANP- actor strategic în cadrul 

procesului de reformă a 

administrației publice 
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Domenii ale proiectelor gestionate 2007-2013 

CONSOLIDAREA PERFORMANŢEI A 86 DE PREFECŢI ŞI SUBPREFECŢI 

CERTIFICARE ECDL 

PARTENERIAT DE SUCCES ÎNTRE ANFP ȘI MAPN  

INSTRUIREA ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE 

TRANSPUNEREA ŞI APLICAREA ACQUIS-ULUI COMUNITAR 

INFORMATIZAREA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

FORMARE ÎN SISTEM E-LEARNING  

FORMAREA ÎN DOMENIUL GESTIONĂRII INSTRUMENTELOR STRUCTURALE ȘI ACHIZIȚII PUBLICE 

FORMARE ÎN DOMENIUL AJUTORULUI DE STAT 
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…alte proiecte derulate de ANFP  
 Îmbunătăţirea dialogului social pentru funcţionarii publici  

 Formarea şi dezvoltarea pentru asigurarea eticii şi integrităţii în 

administraţia publică  

 Transparenţă şi calitate în administraţia publică prin social media  

 Servicii publice de calitate pentru persoanele aflate în situaţii vulnerabile  

 Informare şi consultare – baza pentru participarea responsabilă şi activă a 

angajaţilor din sectorul public  

 Legislație, Economie, Competiție și Administrație – Dezvoltarea unei 

abordări multidisciplinare în combaterea fraudei în achizițiile publice  
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Exemple de bune practici la nivel național și 

internațional 

Diplomă de 
excelență în 
administrația 

publică în 2014 și 
2015 

Diplomă de bună 
practică pentru un 

parteneriat de 
succes între ANFP 
și MAPN în 2013 

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

deținătorii de 
carduri de 

competențe ECDL 
Start/Complet  

Platforma de e-
learning printre cele 
mai complexe din 
Europa în 2012 
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Proiectele în cifre.. 

 12 proiecte derulate de ANFP din fonduri structurale 

 Valoarea proiectelor de aproximativ 110.500.000 lei cu TVA, 

aproximativ 24.800.000 euro 

 aproximativ 25.500 de persoane instruite/certificate prin proiecte 

finanțate din FS 

 26.800 exemplare tipărite și distribuite din livrabilele proiectelor 

(strategii, studii, propuneri de politici publice, manuale, ghiduri și 

metodologii) 
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PREGĂTIRE  

PENTRU  

2014-2020  12 proiecte 

implementate 

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

Finalizarea 

proiectelor 2007-

2013 

Identificare idei de proiecte 2014-2020 

și depunere fișe de proiect 
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IDEI DE PROIECTE 

Întărirea capacității ANFP - O mai bună reglementare în domeniul resurselor umane  

Promovarea de bune practici în administrația publică 
 

Managementul resurselor umane bazat pe competențe (cadre de competențe) 

Corp de funcționari publici specialişti 

Dezvoltarea competențelor funcționarilor publici de conducere  

Întărirea capacității  instituționale în vederea asigurării Președinției Consiliului Uniunii Europene în anul 2019 

Consolidarea capacității și a eficacității organizaționale a sistemului vamal  

Dezvoltarea unui sistem integrat şi unitar de integritate în funcţia publică 
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IDEI DE PROIECTE 

Certificare ECDL 

Dezvoltarea capacităţii instituțiilor publice de la nivel local în domeniul gestionării dosarelor europene, al 
transpunerii şi al aplicării acquis-ului comunitar 

Dezvoltarea competențelor consilierilor juridici în ceea ce privește controlul de 
legalitate/contencios/jurisprudență/legislație drept comunitar/aplicarea directivelor 

Evaluarea impactului politicilor publice cu relevanță pentru domeniul de activitate/competențe al MAI, 
fundamentate pe baza politicilor comunitare 

Formarea consilierilor din cabinetele demnitarilor  

Instruirea și perfecționarea specialiștilor  IT&C din administrația publică 

Dezvoltarea capacității organizaționale a sistemului vamal 
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ANFP – actor strategic … 

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

contribuție la îndeplinirea condiționalităților ex-ante 

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

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

îmbunătățirea cunoștințelor și a abilităților personalului din administrația publică 

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

… premisa asigurării unei valori adăugate în procesele de reformă administrativă 
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Echipa de proiect  

Lavinia Niculescu, 
Manager de proiect 

Daniel Mihăilescu, 
Responsabil adjunct 

de proiect 

Adela Nuţă, Asistent 
de proiect 

Bogdan Ianu, 
Asistent proiect 2  

Silviu Pietriș, 
Responsabil arhivare 

electronică  

Ramona Silvestru, 
Responsabil de 

relația cu beneficiarii  

Luminița Dumitrescu, 
Coordonator 

financiar 

Anca Petrovici, 
Coordonator instruire  

Elena 
Constantinescu, 

Responsabil achiziţii 
publice  

Carmen Hârtopeanu, 
Coordonator 
promovare şi 
diseminare 

Gabriel Mihailov, 
Responsabil IT  

Anca Petrovici, 
Coordonator instruire  
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AGENȚIA NAȚIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI 

 

DIRECȚIA PROGRAME CU FINANȚARE  EXTERNĂ 

VĂ MULȚUMIM! 


