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Context 

Memorandumul 
aprobat în 27.03.2013 
cu tema ˝Îndeplinirea 

și asumarea 
condiționalităților ex-

ante în contextul 
pregătirii și aprobării 

documentelor de 
programare a 

fondurilor europene 
alocate României în 
perioada 2014-2020 
în domeniul aplicării 
legislației ajutorului 

de stat˝ 

Calitatea de beneficiar a 
POAT.  

În luna martie 2013 Agenţia 
Naţională a Funcţionarilor 
Publici a devenit beneficiar 
al Programului 
Operaţional Asistenţă 
Tehnică în cadrul: 

•Axei prioritare 1. „Sprijin în 
implementarea instrumentelor 
structurale și coordonarea 
programelor”  

•Domeniului major de intervenţie 
1.3 „Formare orizontală în 
domeniul gestionarii 
programelor/proiectelor” 



Justifcarea proiectului 
 Numărul relativ mare de persoane implicate în implementarea fondurilor 

europene şi mobilitatea personalului din administraţia publică, impune ca, 

pe lângă activitatea de advocacy desfăşurată de Consiliul Concurenţei în 

mod curent, să fie implementat un proiect care să vizeze formarea 

profesională continuă în domeniul ajutorului de stat. 

 Necesitatea unui program de formare profesională în domeniul 
ajutorului de stat, care să vină în sprijinul experţilor implicaţi în 
implementarea fondurilor europene 

 Cerința ca toţi funcţionarii cu responsabilităţi în administrarea 
programelor operaţionale, să cunoască legislaţia în materia ajutorului 
de stat şi să asigure respectarea legislaţiei comunitare şi naţionale în 
domeniu, precum şi obligaţiile pe care România şi le-a asumat în 
calitate de Stat Membru.  

 



Date despre proiect 

Sursa de finanțare: 

• Programul Operaţional Asistenţă 
Tehnică, Axa Prioritară1, DMI 1.3 

Durata:  

• 12 de luni  

Stadiu:  

• Proiect in implementare 

• Nr contract: 1.3.137 din 15.07.2013 



Obiectiv 
 Formarea profesională continuă în domeniul ajutorului de 

stat a experţilor din administraţia publică, implicaţi în 

implementarea fondurilor europene.  

 Contribuie la: 

 îndeplinirea obiectivului global al POAT prin dezvoltarea 

capacității administrației publice de a realiza implementarea și 

absorbția eficace și eficientă a instrumentelor structurale în 

România.  

 realizarea condiţionalităţilor ex-ante în domeniul ajutorului de 

stat, sprijinind totodată, procesul de consolidare a capacităţii 

administrative de implementare şi aplicare a legislaţiei UE în 

domeniul ajutoarelor de stat.  



Grupul țintă 

Aproximativ 400 de persoane din cadrul instituţiile 
implicate în gestionarea instrumentelor structurale: 

personalul Autorităţilor de Management şi Organismelor 
Intermediare 

personalul Autorităţii de Certificare şi Plată, al Autorităţii 
de Audit şi al Ministerului Fondurilor Europene în calitate 
de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale 



Programul de formare 
 Consiliului Concurenţei a înaintat Agenției Naționale a 

Funcționarilor Publici planul de formare  în baza căruia a 

fost dezvoltată curricula din cadrul programului de 

formare care va fi implementat în cadrul acestui proiect. 

 Programul va avea 3 module de formare a câte 2 zile 
fiecare. 

 Locațiile de desfășurare: 2 locații la nivel național 

 



Module de formare 

MODUL 1 (2 zile – modul general)– Principii generale şi 
definirea ajutorului de stat 

MODUL 2 (2 zile – modul general) – Concepte folosite în 
domeniul ajutorului de stat, tipuri de măsuri de ajutoare 
de stat şi procedura naţională şi comunitară aplicabilă 

MODUL 3 – (2 zile – modul general) – Monitorizarea, 
controlul şi raportarea ajutoarelor de stat 



Rezultate așteptate 
 400 de persoane instruite în domeniul ajutorului de stat;  

 2 conferinţe de promovare a proiectului privind lansarea şi 
finalizarea proiectului; 

 4 comunicate de presă publicate în presa scrisă pe toată 
durata implementării proiectului; 

 Managementul proiectului asigurat; 

 Materiale promoționale realizate:  

 1 banner, 4 roll-up-uri,  600 stick-uri, 300 pliante, 600 pixuri, 600 
mape, 600 agende, 600 calendare. 

 


