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Anexa nr. 4 

 

PORTOFOLIUL DE PROIECTE PENTRU PERIOADA PROGRAMATICĂ 2014-2020 

 

Ideile de proiect au fost dezvoltate în concordanță cu următoarele domenii și tematici:  

 întărirea capacității instituționale a ANFP;  

 o mai bună reglementare și gestionare a managementului resurselor umane; 

 managementul resurselor umane bazat pe competențe; parteneriate instituționale 

strategice care răspund obiectivelor și direcțiilor de acțiune din SCAP, în domenii precum: 

aplicarea acquis-ului comunitar, controlul de legalitate, consolidarea capacității și a 

eficacității organizaționale a sistemului vamal; formarea funcționarilor publici, a 

administratorilor publici, a personalului contractual și a consilierilor din cabinetele 

demnitarilor, aleșii locali; promovarea de bune practici în administrația publică; 

 dezvoltarea de competențe (instruire) în domenii orizontale și specifice de interes pentru 

structurile din cadrul sistemului de coordonare, gestionare şi control al FESI în România și 

pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI, în vederea eficientizării accesării și 

implementării de proiecte finanțabile din FESI. 

 

Nr. 

crt. 

Titlul proiectului Valoare Grup ţintă 

1. Întărirea capacității instituționale a 

ANFP în contextul unei mai bune 

reglementări a managementului 

resurselor umane 

aproximativ 

15.000.000 lei 

Instituţii publice, funcţionari 

din administraţia publică, 

personalul ANFP 

2. Modernizarea sistemului funcţiei 

publice – Managementul resurselor 

umane bazat pe competenţe 

îmbunătăţirea performanţei 

instituţionale şi creșterea gradului 

de profesionalizare a funcţionarilor 

publici ca urmare a dezvoltării 

cadrelor de competențe și a 

standardelor ocupaţionale pe 

domenii de activitate specifice din 

administraţia publică 

aproximativ 

15.000.000 lei 

Beneficiarii direcți ai acestui 

proiect sunt instituţiile 

publice și  personalul din 

cadrul acestora pentru care  

se vor aplica prevederile 

referitoare la cadrele de 

competenţă și standardele 

ocupaţionale elaborate 

3. e – ANFP 2.0 – 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 

9.000.000,00 lei 1400 de instituţii publice din 

cadrul administraţiei publice 

locale din România, respectiv 

comune. Proiectul se 

adresează unui grup ţintă 

format din 3000 de 

funcţionari, respectiv 2800 

repartizaţi câte 2 

reprezentanţi din cadrul 

fiecărei instituţii publice de la 

nivelul administraţiei publice 

locale din România şi 200 de 

funcţionari din cadrul ANFP 

4. Eficientizarea comunicării interne în 

ANFP – condiţie pentru 

îmbunătăţirea imaginii externe 

2.250.000,00 lei Funcţionari din cadrul ANFP 

5. Continuarea întăririi capacităţii 

administraţiei publice de a gestiona 

procesele de recrutare, selecţie şi 

20.250.000,00 

lei 

1500 funcţionari de 

conducere din administraţia 

publică de angajaţi ai ANFP 
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evaluare a funcţionarilor publici în 

contextul creşterii gradului de 

responsabilizare a administraţiei 

publice privind gestionarea funcţiei 

publice în perioada programatică 

2014-2020 

6. Consolidarea capacităţii și a 

eficacităţii organizaţionale a 

sistemului vamal prin introducerea 

de noi instrumente și proceduri 

relaţionate cu stabilirea și 

implementarea unui cadru naţional 

de competenţe profesionale, 

operaţionale și de conducere pentru 

sistemul vamal - Ministerul 

Finanțelor Publice prin Direcția 

Generală a Vămilor beneficiar și 

Agenția Naţională a Funcţionarilor 

Publici partener 

13.500.000,00 

lei 

Personalul aferent sistemului 

vamal 

7. Crearea unui corp de funcţionari 

publici specialişti 

16.875.000,00 

lei 

150 funcţionari publici din 

administraţia publică: 120 

funcţionari publici din 

administraţia publică locală 

(3 din cadrul unui judeţ) 30 

funcţionari publici din 

administraţia publică centrală 

8. Dezvoltarea competenţelor 

funcţionarilor publici de conducere 

– Secretar UAT prin implementarea 

unui Program specializat de formare 

modular pilot 

22.500.000,00 

lei 

Proiectul se adresează unui 

grup ţintă format din 1.000 

reprezentanţi ai categoriei 

funcţionarilor publici de 

conducere, respectiv 

secretarul de UAT 

9. Administraţie competitivă – lideri 

competenţi - Dezvoltarea de 

competenţe şi abilităţi manageriale 

ale funcţionarilor publici de 

conducere, prin aplicarea 

instrumentelor moderne și 

inovatoare de formare profesională 

22.500.000,00 

lei 

aproximativ 1500 participanţi 

10. Standarde Europene în Utilizarea 

Tehnologiei Informaţiei în 

Administraţia Publică – Continuarea 

Programului Naţional de Certificare 

al Funcţionarilor Publici 

15.750.000,00 

lei 

5000 de funcţionari publici 

din cadrul administraţiei 

publice centrale şi locale 

11. Dezvoltarea capacităţii instituţiilor 

publice de la nivel local în domeniul 

gestionării dosarelor europene, al 

transpunerii şi al aplicării acquis-

ului comunitar. Proiectul este în 

parteneriat cu Ministerul Afacerilor 

Interne, Direcţia Afaceri Europene 

şi Relaţii Internaţionale 

12.375.000,00 

lei 

funcţionarii publici, 

funcţionarii publici cu statut 

special şi personalul 

contractual din structurile 

MAI şi din instituţiile din 

cadrul administraţiei publice 

locale 

12. Dezvoltarea capacității 

instituționale a M.A.I., M.J. și S.R.I. 

7.875.000,00 lei Personalul  selectat la nivelul 

M.A.I., M.J. și S.R.I cu studii 
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în perspectiva pregătirii, preluării și 

exercitării de către România a 

Preşedinției Consiliului Uniunii 

Europene în anul 2019 

universitare de licenţă 

13. Dezvoltarea competențelor 

personalului din cadrul Instituțiilor 

Prefectului în domeniul controlului 

de legalitate 

5.625.000,00 lei Personal din cadrul 

Instituțiilor Prefectului 

14. Dezvoltarea capacităţii 

instituţionale a MAI în ceea ce 

priveşte fundamentarea politicilor 

publice şi evaluarea impactului 

proiectelor de acte normative 

europene şi naţionale 

1.500.000 lei 240 de specialiștii 

(funcţionari publici, 

funcţionari publici cu statut 

special şi personal 

contractual) din Aparatul 

Central şi structurile 

subordonate ale Ministerul 

Afacerilor Interne 

15. Instruirea și perfecționarea 

specialiștilor IT&C din 

administrația publică 

6.750.000,00 lei 2000 de angajați cu atribuții 

IT&C 

16. Formarea aleșilor locali și a 

consilierilor din cabinetele 

demnitarilor 

2.250.000,00 lei Aproximativ 400 de aleși 

locali și personal din cadrul 

cabinetelor demnitarilor 

17. Dezvoltarea unui sistem integrat şi 

unitar de integritate în funcţia 

publică 

11.250.000,00 

lei 

Beneficiari direcţi ai 

proiectului vor fi 1200  

funcţionari publici 

18. Promovarea de bune practici în 

administrația publică - 

Imbunatatirea imaginii 

functionarului public din Romania – 

proiect pilot în câteva județe 

2.250.000,00 lei Funcționari publici din 

aproximativ 100 de autorități 

și instituții publice 

19. Instruire pentru structurile din 

cadrul sistemului de coordonare, 

gestionare şi control al FESI în 

România, pe tematici prioritare 

pentru dezvoltarea capacităţii 

manageriale pentru sistemul de 

coordonare, gestionare și control al 

FESI 

3.780.041,36 lei 1.000 de persoane din 

autorități de management și 

organisme intermediare din 

cadrul sistemului de 

coordonare, gestionare şi 

control al FESI în România 

20. Instruire orizontală pentru 

potențialii beneficiari și beneficiarii 

FESI, precum și instruire specifică 

pentru beneficiarii POAT 

5.418.676,40 lei 1.680 persoane din cadrul 

administrației centrale și 

locale 

21. Instruire în ceea ce privește 

aplicarea legislației în domeniul 

ajutorului de stat pentru beneficiarii 

FESI de la nivel local 

1.160.331,00 lei 378 de persoane din cadrul 

instituțiilor publice din cadrul 

administrației publice locale 

22. Transnational Capacity Building 

and Cooperation for Enhanced 

Employability of Young People 

from Marginalized Ethnic 

Minorities 

Cerere de 

finanțare din 

fonduri externe 

depusă în 2015 

în parteneriat cu Deutsche 

Gesellschaft für 

Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) 

pentru finanțare în cadrul 

programului Interreg – 

Danube Transnational 

Programme 2014-2020 
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23. O administraţie publică transparentă 

și profesionistă în Republica 

Moldova prin parteneriatul dintre 

instituții/autorități publice și 

societatea civilă 

Cerere de 

finanțare din 

fonduri externe 

depusă în 2015 

în parteneriat cu asociaţia 

Asistenţă şi Programe pentru 

Dezvoltare Durabilă - 

Agenda 21, Academia de 

Administrare Publică şi 

Cancelaria de Stat din 

Republica Moldova pentru 

finanţare în cadrul 

programului finanţat de 

Ministerul Afacerilor Externe 

Asistenţă Oficială pentru 

Dezvoltare - AOD 

 


