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ANUNŢ 

 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) are rolul de a implementa strategiile 

guvernului României în domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, 

precum şi în domeniul formării profesionale a personalului din administraţia publică. Având în 

vedere obligaţiile pe care ţara noastră şi le-a asumat în calitate de Stat Membru al Uniunii 

Europene, de a îndeplini condiţionalităţile ex-ante în domeniul ajutorului de stat, ANFP a demarat 

proiectul “Creşterea eficacităţii aplicării legislaţiei Uniunii Europene în ceea ce priveşte 

ajutoarele de stat, prin formarea aplicată a experţilor implicaţi în gestionarea fondurilor 

europene”cod SMIS 48106. (www.anfp.gov.ro/PaginaContinut.aspx?Id=392).  

Prin implementarea acestui proiect, ANFP îşi propune formarea profesională continuă în 

domeniul ajutorului de stat a experţilor din administraţia publică, implicaţi în gestionarea fondurilor 

europene, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivului global al POAT, de a creşte absorbţia 

instrumentelor structurale. 

Vă anunţăm că în data de 13 ianuarie 2014, a început programul de perfecţionare în 

domeniul ajutorului de stat.  Pentru derularea programului de perfecţionare, au fost selectaţi un număr 

de 16 formatori. Cele 3 module ale programului se desfăşoară în 2 locaţii, respectiv, Poiana Braşov şi 

Predeal. Pănă în acest moment, au finalizat modulul 1, un număr de 191 de persoane. 

La finalul celor 3 module, cei 400 de participanţi vor primi un certificat de absolvire al 

programului de perfecţionare.  

 

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

 

 

Lavinia NEMEŞ –  Manager de proiect  
Director, Direcţia Programe cu Finanţare Externă 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici  
Tel: 0374.112.804; email: lavinia.nemes@anfp.gov.ro  

 

Mireille Gislene BICHIR 
Asistent de proiect , Direcţia Programe cu Finanţare Externă. 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici  
Tel:0374.112.820; email: mireille.bichir@anfp.gov.ro  
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