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Schimb de experiență româno - croată în domeniul implementării proiectelor finanțate din 

fonduri europene  

 

Întâlnire a reprezentanților ANFP cu delegația externă a Ministerului Administrației Publice 

din Croația, 29 iunie 2016, sediul MDRAP 

 

 

 

 

În intervalul 27 iunie - 1 iulie 2016 a avut loc o vizită de studiu a delegației 

Ministerului Administrației Publice din Croația găzduită de Ministerul Dezvoltării Regionale 

și Administrației Publice din România, vizita susținută în cadrul proiectului de twinning 

“Consolidarea capacităţii administrative a Ministerului Administrației Publice în utilizarea 

instrumentelor politicii de coeziune ale UE”, proiect finanțat de Uniunea Europeană si 

implementat în Croația de către Ministerul Federal al Economiei și Energiei (Germania), 

împreună cu experți români, estonieni, letoni și slovaci. 

Vizita de studiu ce a avut loc la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice s-a dorit a fi un schimb de experiență și informații în domeniul proiectelor privind 

administrația publică și buna guvernanță, inclusiv proiecte din domeniul tehnologiei 

informațiilor utilizate în administrația publică, implementate prin intermediul PODCA 2007 – 

2013, dar și prevăzute a fi finanțate prin intermediul POCA 2014-2020, în cadrul obiectivului 

tematic 11. 

În acest sens, agenda de lucru a evenimentului a cuprins o serie de prezentări tematice 

susținute de către reprezentanți ai Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP), prin 

Directia Programe cu Finanțare Externă.  

Informațiile au fost prezentate din prisma experienței ANFP ca beneficiar în cadrul 

proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, prezentând experiențele din 

implementare, cu aspecte pozitive și aspecte care au îngreunat implementarea proiectelor, 

provocările întâmpinate, soluțiile adoptate, dar şi recomandări pentru o implementare 

eficientă. 

Întrucât Ministerul Administrației Publice din Croația intenționează să pregătească o 

serie de proiecte (aferente Obiectivului Tematic 11), care să fie finanțate prin intermediul 

Programului Operațional Resurse umane eficiente, în cadrul axei prioritare Good governance, 

a fost considerată oportună prezentarea proiectelor implementate în cadrul ANFP în intervalul 

2009-2015, astfel: 

PROIECTUL  

„ 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 

Perioada  25.09.2012 – 25.11.2015 

Valoarea 14.513.253,92 lei 

 

PROIECTUL  

Consolidarea performanţei prefecţilor şi subprefecţilor din România în 

contextul integrării în Uniunea Europeană şi al descentralizării 

administrative şi financiare” cod SMIS 32582 Proiect în parteneriat cu 
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MAI (ANFP este beneficiar) 

Perioada 15.02.2012 – 15.02.2014 

Valoare 4.727.565,50 lei 

 

PROIECTUL  

 ”Creşterea capacităţii administraţiei publice de a gestiona procesele de 

recrutare, selecţie şi evaluare a funcţionarilor publici în contextul 

creşterii gradului de responsabilizare a administraţiei publice privind 

gestionarea funcţiei publice” 

 Cod SMIS 35032 

Perioada 20.12.2011-21.04.2014 

Valoare 10.491.286,35 lei  

 

PROIECTUL  

 „Standarde europene în utilizarea tehnologiei informaţiei în 

administraţia publică program naţional de certificare a funcţionarilor 

publici”,  

Cod SMIS 2773   

Perioada 09.2009 – 02.2012 

Valoare 13.471.332,00 lei 

 

PROIECTUL  

„Implementarea în sistem e-learning de programe de formare în domeniul 

administraţiei publice pentru sprijinirea dezvoltării societăţii 

informaţionale” ,  

Cod SMIS 4376 

Perioada 10.03.2010-10.03.2012 

Valoare 10.972.437,00 lei  

 

Concluziile întâlnirii: delegația croată a manifestat un interes crescut pentru 

proiectele care au prevăzut și elemente de natură tehnică care au introdus elemente inovatoare 

la nivelul administrației publice, precum proiectul ECDL - cod SMIS 2773 şi proiectul E-anfp 

- cod SMIS 36675, întrucât în viitor intenționează să implementeze proiecte din fonduri 

europene nerambursabile în domenii tehnice în vederea dezvoltării serviciilor e-Business, a 

informatizării agențiilor centrale ale statului, a adaptării serviciilor de informare a 

organismelor din sectorul public la portalul de date.  

Această întâlnire a reprezentat o oportunitate pentru colaborări viitoare, iar ANFP și-a 

reafirmat disponibilitatea în sprijinirea inițiativelor viitoare de acest gen. 

 

 


