
“Administratorul public – factor de succes pentru 

un management eficient la nivel local”

Cod SMIS 2985



► Valoarea totală: 2.535.374 lei fără TVA, proiect cofinanțat de 

Fondul Social European, prin Programul Operațional 

“Dezvoltarea Capacității Administrative”

► Beneficiar: Ministerul Administrației și Internelor, prin Unitatea 

Centrală pentru Reforma Administrației Publice 

► Perioada de implementare: 24 de luni, începând din data de 18 

august 2009



► Parteneri: Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, Asociația 

Municipiilor din România, Asociația Orașelor din România  și Asociația 

Comunelor din România

► Scop: dezvoltarea funcției de administrator public

► Obiectiv general: eficientizarea managementului la nivelul autorităţilor 

administraţiei publice locale şi al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară



► Obiective specifice:

1. Analiza situaţiei actuale privind stadiul de implementare a funcţiei de 

administrator public

2. Campanie de informare - Creşterea gradului de informare a 

reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice locale  asupra conceptului 

de administrator public

3. Sprijinirea formării unei reţele operaţionale a administratorilor publici şi a 

dezvoltării capacităţii acesteia

4. Evaluarea stadiului de implementare a funcţiei de administrator public şi a 

rezultatelor obţinute în urma implementării acestui proiect



► Rezultate aşteptate

I. Promovarea funcţiei de administrator public:

• Campanie de informare asupra conceptului de administrator public

• Conferinţe de prezentare şi de închidere a proiectului 

• 10 seminarii de informare la nivel regional

• Forumul Naţional al Administratorilor Publici 

• Pagina www.administratorulpublic.ro

• 3500 de exemplare tipărite şi diseminate ale Manualului administratorului 

public

http://www.administratorulpublic.ro/


► Rezultate aşteptate

II. Sprijinirea dezvoltării funcţiei de administrator public:

• 2 studii privind stadiul de implementare a funcţiei de administrator public

• 8 ateliere de lucru la nivel local adresate u. a.t.  

• 3 sesiuni de formare profesională pentru 75 de administratori publici

• Reţeaua administratorilor publici creată şi operaţionalizată

• Stagii practice în state membre UE pentru 25 de administratori publici



Vă mulţumesc!

Cristina Pop

cristina.pop@mai.gov.ro

Unitatea Centrală pentru 

Reforma Administrației Publice
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