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Anexa nr. 3 

 

Proiecte cu finanţare externă ale ANFP în 2015 

1. “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  

 

Stadiu: Proiect finalizat 
Perioada de implementare: 01.07.2013 - 30.07.2015. 

Proiectul a fost finanțat din Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2007 -2013. 

Valoarea eligibilă a proiectului: 2.607.992,88 lei. 

Scopul proiectului a fost reprezentat de instruirea personalului din cadrul instituţiilor publice 

implicate în gestionarea instrumentelor structurale (din cadrul Autorităților de Management, 

Organismelor Intermediare, Autorității de Certificare și Plată, Autorității de Audit, Ministerului 

Fondurilor Europene) în domeniul ajutorului de stat, ca o condiționalitate ex-ante a țării noastre. 

 

Principalele realizări pe anul 2015: 

 un modul de formare implementat – modulul 4, programul de perfecționare privind 

implementarea noilor reglementări în domeniul ajutorului de stat; 382 participanți instruiți în 

domeniul  noilor reglementări în domeniul ajutorului de stat; 1 ghid privind ajutorul de stat - 

manual de curs elaborat ce cuprinde o sinteză a manualelor de curs aferente celor 4 module 

ale programului de formare în domeniul ajutorului de stat;1 conferință de închidere a 

proiectului organizată, cu 106 participanți; 3 cereri de rambursare depuse la AM POAT, 

dintre care una finală, în valoare de 533.826,05 lei; un comunicat de presă cu privire la 

finalizarea proiectului; o vizită de monitorizare din partea AM POAT derulată în perioada 16-

17.12.2015; 1 anunț de promovare a proiectului publicat în format electronic și tipărit; 

livrabilele proiectului postate pe pagina de pe site-ul ANFP dedicată acestuia. 

 

2. “Instruire aplicată pentru continuarea întăririi capacității instituționale a administrației 

publice din România pentru o gestionare eficientă a fondurilor structurale”, Cod SMIS 

48159 

 

Stadiu: Proiect finalizat 
Perioada de implementare: 01.08.2013 – 31.12.2015 

Proiect finanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA). 

Valoarea eligibilă a proiectului: 14.820.234,14 lei. 

Scopul proiectului a fost reprezentat de instruirea orizontală în domeniul achizițiilor și al 

managementului de proiect pentru beneficiarii, potențialii beneficiari FESI 2014-2020. 

 

Principalele realizări pe anul 2015:  

 2.580 participanți instruiți în domeniul achizițiilor publice și managementului proiectelor; 

finalizarea Programului de formare specifică în domeniul achizițiilor publice – 968 

participanți instruiți; 

 un număr de 65 sesiuni de formare derulate în cadrul Modulului 2- Expert implementare 

fonduri structurale şi de coeziune - 1411 participanți instruiți; 
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 un număr de 8 sesiuni de formare derulate în cadrul Modulului 3 – Expert monitorizare, 

evaluare impact si sustenabilitatea proiectelor - 201 participanți instruiți; 

 1 Conferință de închidere a proiectului organizată – un număr de aproximativ 100 

participanți; 5 cereri de rambursare, în valoare de 8.447.022,87 lei, depuse la AM POAT, 

dintre care una finală; 3 comunicate de presă (anunțuri) în ziare naţionale de mare tiraj cu 

ocazia organizării Conferinței de închidere a proiectului și a demarării/finalizării 

Programului de formare specifică în domeniul achizițiilor publice și a Programului de 

formare specifică organizat în domeniul managementului instrumentelor structurale; un 

număr de 2.680 materiale promoționale ale proiectului elaborate și diseminate; livrabilele 

proiectului postate pe pagina de pe site-ul ANFP dedicată acestuia. 

 

3. „ e - ANFP - 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 

 

Stadiu: Proiect finalizat 

Perioada de implementare: 25.09.2012 – 25.11.2015.  

Proiect finanțat din Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative (PODCA) 2007-

2013 

Valoarea eligibilă a proiectului: 13.284.659,84 lei fără TVA. 

Scopul proiectului a fost reprezentat de dezvoltarea de instrumente informatice care să contribuie la 

eficientizarea activităţii ANFP în relaţia cu instituţiile administraţiei publice din România în 

gestionarea funcţiei publice şi a funcţionarilor publici. În cadrul proiectului au fost dezvoltate: un 

Sistem Informatic Managerial, Data Center și o arhivă electronică. 

 

Principalele realizări pe anul 2015:  

 10.038.890 pagini digitizate din arhiva ANFP;  

 arhivă electronică dezvoltată și funcțională la nivelul ANFP; un Sistem Informatic 

Managerial dezvoltat;  

 un Data Center al echipamentelor hardware ale ANFP realizat precum și o cameră securizată 

pentru back-up situată la Sibiu; un seminar „Aducem Noutate Funcţiei Publice” pentru 

diseminarea rezultatelor proiectului organizat cu participarea a 124 de persoane; ghid final de 

diseminare a rezultatelor proiectului tipărit în 1000 de exemplare și diseminat atât în format 

tipărit cât și electronic;  

 noi tendinţe tehnologice promovate și infrastructură informatică a ANFP modernizată; 

manual de utilizare a semnăturii electronice elaborat și tipărit în 4100 de exemplare și 

diseminat către instituții și autorități publice; manual de utilizare a semnăturii electronice și a 

materialele promoționale elaborate și tipărite în cadrul proiectului, distribuite către 1.930 

autorități și instituții publice prin poștă;  

 3 cereri de rambursare depuse la AM PODCA, dintre care una finală, în valoarea de 

6.670.965,21 lei; 458 de token-uri (certificate digitale) predate reprezentanților legali sau 

persoanelor desemnate din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice; un comunicat de presă 

cu privire la finalizarea proiectului publicat în 3 ziare naționale; livrabilele proiectului postate 

pe pagina de pe site-ul ANFP dedicată acestuia. 

 

4. „Formarea şi dezvoltarea pentru asigurarea eticii şi integrităţii în administraţia publică” - 

Cod SMIS 22242 
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Stadiu: Proiect finalizat (în aprilie 2015) 

Proiectul a fost derulat de Centrul de Resurse Juridice, în parteneriat cu ANFP, încă din octombrie 

2013 și a fost cofinanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 

Administrative. 

Valoarea proiectului: 1.164.910,70 lei respectiv, 258.869,04 euro. 

Scopul proiectului a fost creşterea eficacităţii instituţiilor publice centrale şi locale prin întărirea 

capacităţii acestora de a răspunde cerinţelor de etică şi de integritate în funcţia publică. 

 

Principalele realizări ale proiectului în 2015: 

 sprijin în organizarea a 2 sesiuni de formare în domeniul managemetului integrităţii, 

conflictelor şi schimbărilor, la care au fost instruite 43 de persoane; 

 o aplicaţie online dezvoltată pentru gestionarea de către ANFP a rapoartelor privind 

respectarea normelor de conduită şi a celor privind situaţia implementării procedurilor 

disciplinare; 

 monitorizarea stadiului implementarii contractului de servicii de dezvoltare soluții software 

de colectare a datelor pentru monitorizarea respectării normelor de conduită de funcţionarii 

publici și integrarea acestora cu soluțiile software existente – testarea aplicației de pe site-ul 

ANFP  şi remedierea unor erori; 

 colaborarea cu DGRMC şi SIT pentru pregătirea încărcării bazei de date si promovării 

aplicaţiei de colectare a datelor pentru monitorizarea respectării normelor de conduită de 

funcţionarii publici la nivelul administraţiei publice; 

 colaborarea cu DGRMC în vederea emiterii unui ordin de către președintele ANFP privitor la 

colectarea informațiilor prin folosirea aplicației, în vederea atingerii indicatorilor prevăzuți în 

proiect; 

 un Ghid cu modele de bună practică pentru implementarea politicilor de etică şi integritate în 

administraţia publică publicat; 

 conferința internațională Etica în administrația publică, organizată; 

 realizarea unui tutorial cu privire la aplicația de colectare a datelor pentru monitorizarea 

respectării normelor de conduită de funcţionarii publici la nivelul administraţiei publice şi 

promovarea acesteia prin intermediul social media. 

 

5. „Transparenţă şi calitate în administraţia publică prin social media” - 

RO2013_C1.1_17 

 

Stadiu: Proiect finalizat (în aprilie 2015) 

Proiectul a fost implementat de asociaţia Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 

21, în parteneriat cu ANFP. Proiectul a fost finanţat din Fondul ONG în România al Spaţiului 

Economic European. 

Valoarea proiectului: 371.630,25 lei respectiv, 82.584,50 euro 

Scopul proiectului a fost creşterea rolului societăţii civile în promovarea principiilor bunei guvernări 

şi al participării cetăţenilor la procesul de elaborare a politicilor la nivel local. 

 

Principalele realizări ale proiectului în 2015: 

 o competiție de bune practici din administraţia publică în utilizarea instrumentelor social 

media organizată; 

 un Ghid de bune practici în utilizarea instrumentelor social media în administraţia publică 

publicat; 

  realizarea de conferințe online cu partenerii locali pentru sprijinirea activităților/ 

evenimentelor pe care aceștia le-au organizat prin utilizarea social media; 
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 Raportul de cercetare: Administrația publică mai aproape de cetățeni  prin social media, 

dezvoltat în cadrul proiectului; 

 5 vizite de monitorizare back to back organizate în județele Mehedinți, Cluj, Suceava și 

Tulcea şi în municipiul București, care au vizat prezentarea rapoartelor de autoevaluare ale 

instituțiilor partenere referitoare la activitățile desfăşurate folosind canale social media, dar şi 

prezentarea de către voluntari a rapoartelor de monitorizare a activităţilor acestor instituţii; 

 o conferință de închidere a proiectului, la care au fost premiate cele mai bune practici în 

domeniu înscrise într-o competiţie lansată la nivel naţional; 

 promovarea proiectului pe contul ANFP de Facebook. 

 

6. "Student activ - Profesionist de succes – PRO-ACTIV" - POSDRU/189/2.1/G/156345 

 

Stadiu: Proiect finalizat (în decembrie 2015) 

Proiectul a fost derulat de S.C. Arexim Audit SRL, în parteneriat cu ANFP şi Universitatea din 

București. 

Valoarea proiectului: 1.517.380,00 lei respectiv, 337.195,55 euro. 

Scopul proiectului a fost sprijinirea și dezvoltarea competenţelor şi aptitudinilor profesionale ale 

studenților în procesul de tranziţie din mediul educațional către piața muncii prin intermediul unui 

sistem integrat, intensiv și coerent de servicii de consiliere și orientare profesională, organizarea de 

stagii de pregătire practică, workshop-uri și vizite de studiu în vederea facilitării inserției studenților 

în mediul profesional. 

Principalele realizări ale proiectului în 2015: 

 conferința de lansare a stagiilor de practică din cadrul proiectului ; 

 102 de stagii de practică subvenționate organizate pentru studenții din centrul universitar 

București, din ciclul de licență sau de masterat, din cadrul profilului administrație publică, 

finalizate cu concursuri menite să răsplătească implicarea și calitatea activităților derulate în 

care au fost acordate 30 de premii, în valoare totală de 38.400 RON; 

 o metologie de organizare şi de desfăsurare a stagiilor de practică realizată; 

 un program de desfăsurare a stagiilor de practică realizat; 

 6 workshopuri organizate pentru studenți, dedicate diseminării bunelor practici privind 

tranziția studenților către piața muncii, la care au luat parte angajatori de top din România și 

profesioniști din domeniile financiar-contabil, administrarea afacerilor, marketing și 

administrație publică; 

 300 participanți la workshopuri; 

 2 vizite de studiu organizate; 

 18 de participanți la vizitele de studiu organizate în cadrul ANFP; 

 promovarea proiectului pe contul ANFP de Facebook şi pe site-ul ANFP prin elaborarea de 

comunicate şi de ştiri; 

 conferința de închidere a proiectului, organizată. 

 

7. „Legislație, Economie, Competiție și Administrație – Dezvoltarea unei abordări 

multidisciplinare în combaterea fraudei în achizițiile publice” - 

HOME/2013/ISEC/AG/FINEC/4000005248 

 

Stadiu: Proiect aflat în curs de implementare 
Derularea proiectului va continua şi în anul 2016. 

ANFP participă în calitate de partener al Freedom House România la implementarea proiectului, care 

este finanţat din granturile CIPS/ISEC 2013 ale Comisiei Europene. 

Valoarea proiectului: 1.827.426,60 lei respectiv, 406.094,80 euro. 
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Scopul proiectului este creșterea capacității instituționale a autorităților române și bulgare în 

prevenirea și combaterea corupției în achizițiile publice. 

 

Principalele realizări ale proiectului în 2015: 

 un workshop organizat pentru analizarea modului de aplicare a legislației referitoare la 

achizițiile publice în vederea definirii programului pentru seminarele din cadrul proiectului; 

 depunerea unei cerere de amendament la Contractul de finanţare către Comisia Europeană 

după recalcularea şi analizarea comparativă a bugetului iniţial şi modificat din 

responsabilitatea ANFP şi clarificarea acestuia cu FHR; 

 semnarea Acordului de cooperare cu Freedom House România pentru implementarea 

proiectului; 

 realizarea unui plan de promovare a Ghidului pentru practicienii in domeniul achizitiilor 

publice prin canalele social media si prin website-ul ANFP; 

 realizarea unui material infografic cu privire la Ghidul pentru practicienii in domeniul 

achizitiilor publice; 

 realizarea şi postarea tutorialului pentru promovarea Ghidului pentru practicienii în domeniul 

achiziţiilor publice pe canalele social media ale ANFP şi stabilirea unui plan de re-posturi ale 

ANFP de distribuiri din partea FHR; 

 o dezbatere „LEGI NOI pentru o piaţă de 15 miliarde euro. ACHIZIŢIILE PUBLICE în 

România - implementarea noului pachet legislativ european”, la care au participat 

reprezentanți ai instituțiilor care au inițiat proiectul, magistrați, funcționari publici, experți în 

achiziții publice, precum și reprezentanți mass-media şi  ale cărei concluzii au fost trimise şi 

Ministerului Finanţelor Publice; 

 229 de magistrați și ofițeri operativi români, magistrați și ofițeri operativi bulgari și 

funcționari publici români (46) din judeţele Alba, Braşov, Covasna, Sibiu, Neamţ, Iaşi, 

Botoşani, Bacau, Suceava, Vaslui şi din Bucureşti instruiţi în combaterea fraudei în achizițiile 

publice; 

 2 seminare de formare în domeniul achiziţiilor publice organizate la Fundata şi la Iaşi. 

 

8. “Guvernare incluzivă” - PEH 010 

 

Stadiu: Proiect aflat în curs de implementare  
Derularea proiectului va continua şi în anul 2016. 

Valoarea proiectului: 720.180,02 lei, respectiv, 160.040 euro. 

Scopul proiectului este reducerea riscului excluziunii sociale și prevenirea discriminării grupurilor 

dezavantajate în județele Buzău, Călărași, Cluj, Dolj, Mureș, prin colaborarea dintre autorități 

publice și societatea civilă. 

 

Principalele realizări ale proiectului în 2015: 

 încheierea a 21 parteneriate locale cu instituţii şi autorităţi locale şi ONG-uri din judeţele 

Buzău, Călărași, Cluj, Dolj și Mureș; 

 conferinţa de lansare a proiectului; 

 5 conferinţe de lansare la nivel local a proiectului; 

 o sesiune de instruire a voluntarilor privind incluziunea socială, administraţia publică şi 

realizarea unei cercetări sociologice; 

 5 cursuri de formare pentru funcţionari publici și specialiști ai Consiliilor Judeţene, 

Instituțiilor Prefectului, comisiilor de incluziune socială, dintr-un un oraș/comună şi pentru 

reprezentanți ai unor ONG-uri din judeţele Buzău, Călărași, Cluj, Dolj și Mureș formați 

pentru a dobândi cunoștințe și competențe necesare realizării planurilor de acțiune de 

incluziune socială la nivel local; 

http://192.168.1.104/R/Doc/2015/Proiecte/LECA/Comentarii%20asupra%20noului%20pachet%20de%20legi%20privind%20achizitiile%20publice.pdf


6 

 

 180 de factori de decizie și specialiști ai Consiliilor Judeţene, Instituțiilor Prefectului, 

Primăriilor, comisiilor de incluziune socială, din care aproximativ 120 de funcţionari publici,  

şi reprezentanți ai unor ONG-uri din judeţele Buzău, Călărași, Cluj, Dolj și Mureș formați 

pentru a dobândi cunoștințe și competențe necesare realizării planurilor de acțiune de 

incluziune socială la nivel local; 

 workshop-ul de constituire a Rețelei Naționale a Specialiștilor în Incluziune Socială, formată 

din directorii executivi ai Agenţiilor Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială; 

 Regulamentul de funcționare a rețelei naționale a specialiștilor în incluziune socială elaborat; 

 o campanie non-discriminare “Ia o doză de toleranță !” derulată în judeţele Buzău, Călărași, 

Cluj, Dolj și Mureș; 

 materiale de promovare a proiectului pe site-ul şi pe contul de Facebook ale ANFP elaborate. 

 


