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Lansarea proiectului „Instruire pentru structurile din cadrul sistemului de coordonare, gestionare și 
control FESI în România, pe tematici prioritare pentru dezvoltarea capacității manageriale pentru 

sistemul de coordonare, gestionare și control FESI”, 
 cod proiect 3.1.028 

 
  

Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) implementează în perioada 1 aprilie 2017 – 
31 martie 2020 în calitate de beneficiar proiectul Instruire pentru structurile din cadrul sistemului de 
coordonare, gestionare și control FESI în România, pe tematici prioritare pentru dezvoltarea 
capacității manageriale pentru sistemul de coordonare, gestionare și control FESI”, cod proiect 
3.1.028. Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Programul 
Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Creșterea eficienței și eficacității 
resurselor umane implicate în sistemul de coordonare, gestionare și control al FESI în România, 
Obiectivul specific 3.1 Dezvoltarea unei politici îmbunătățite a managementului resurselor umane 
care să asigure stabilitatea, calificarea și motivarea adecvată a personalului care lucrează în cadrul 
sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI – Rezultat - Personal motivat, responsabilizat, 
stabil și înalt calificat în sistemul de coordonare, gestionare și control al FESI, Acțiunea 
Implementarea unei politici orizontale de resurse umane și a dezvoltării capacității manageriale 
pentru sistemul de coordonare, gestionare și control al FESI. 

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4.636.532,59 lei, din care cofinanțare proprie 
din partea beneficiarului în valoare de 709.621,31 lei și asistență financiară nerambursabilă solicitată 
din FEDR în valoare 3.926.911,28 lei, respectiv 84,695%. 
 Prin implementarea acestui proiect, Agenția Națională a Funcționarilor Publici va contribui la 
dezvoltarea capacității manageriale a structurilor cu rol de coordonare, gestionare și control al FESI.  
 În acest sens, prin proiect se vor derula trei module de formare pe tematici prioritare 
(achiziții publice, managementul fraudelor și neregulilor în contractele finanțate din FESI, aplicarea 
corecțiilor financiare, prevenirea și combaterea faptelor de corupție, promovarea standardelor de 
etică și integritate) pentru un grup țintă de aproximativ 1.000 de persoane din cadrul  structurilor cu 
rol de coordonare, gestionare și control al FESI.  Activitățile de formare sunt programate a se 
desfășura în perioada aprilie/mai 2018- ianuarie 2020.   
 Astfel, ANFP contribuie la creșterea gradului de absorbție a FESI în vederea îmbunătățirii 
capacității administrației publice de a atrage și gestiona eficient fonduri europene. 

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020 

 

Pentru detalii suplimentare legate de acest proiect, persoanele de contact sunt: 
 

 

 

Lavinia NICULESCU –  Manager de proiect  

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici  

E-mail: lavinia.niculescu@anfp.gov.ro 

 

 

Alina Georgevici – Responsabil comunicare 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici  

E-mail: alina.georgevici@anfp.gov.ro 
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