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Lansarea proiectului ”Instruire în ceea ce privește aplicarea legislației în domeniul 

ajutorului de stat pentru beneficiarii fondurilor europene structurale şi de investiţii (FESI) 
de la nivel local” 

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

 
 
 

Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) implementează în perioada 1 iulie 
2016 – 31 august 2017 în calitate de beneficiar proiectul ”Instruire în ceea ce privește 
aplicarea legislației în domeniul ajutorului de stat pentru beneficiarii FESI de la nivel local”, 
cod proiect 1.1.005. Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională 
(FEDR), Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT) 2014-2020, Axa Prioritară 1 – 
Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și 
diseminarea informațiilor privind aceste fonduri, Obiectivul specific 1.1 Întărirea capacității 
beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti și implementa proiecte – Rezultat - 
Eficacitate sporită în pregătirea și implementarea proiectelor, Acțiunea 1.1.1. – Instruire 
orizontală pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI și instruire specifică pentru 
beneficiarii POAT, POIM și POC. 

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.155.246,00 lei, din care cofinanţare 
proprie din partea beneficiarului în valoare de 176.810,40 lei şi asistenţă financiară 
nerambursabilă solicitată din FEDR în valoare de 978.435,60 lei, respectiv 84,695%. 
 Prin implementarea acestui proiect, Agenția vizează contribuția la dezvoltarea capacității 
administrației publice de a realiza implementarea și absorbția eficace și eficientă a FESI, 
sprijinind totodată procesul de implementare și aplicare a legislației UE în domeniul ajutoarelor 
de stat.  
 În acest sens, prin proiect se va realiza formarea orizontală în domeniul ajutorului de stat 
pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI, respectiv pentru un grup țintă constituit din 
378 de persoane din administrația publică locală și din cadrul instituțiilor prefectului, cu 
atribuții în domeniul ajutorului de stat. Activitățile de formare sunt programate a se desfășura în 
perioada martie - iulie 2017.   
 Astfel, ANFP își reafirmă sprijinul acordat instituțiilor publice în vederea realizării unui 
grad cât mai ridicat al accesării fondurilor structurale, urmare a perfecționării în domeniul 
ajutorului de stat.  

 

 

 

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 

 

 

Carmen HÂRTOPEANU – Asistent de proiect 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici  

E-mail: carmen.hartopeanu@anfp.gov.ro 
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