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PROIECTE CU FINANŢARE EXTERNĂ GESTIONATE DE ANFP PRIN DPFE ÎN ANUL 2013 

 

Cod 

SMIS  

Sursa de 

Finanțare 

Valoare și 

stadiul 

absorbției 

Durata Grup țintă Obiectiv Stadiu 

35032 FSE  

PODCA 

Axa  

prioritară 1 

DMI 1.3. 

10.491.286

,35lei 

 

7.577.411,

34 lei 

 

 

20.12.2011-

21.04.2014 

2100 de 

funcționari 

publici 

Contribuirea ANFP la 

consolidarea 

capacității si eficacității 
organizaționale a 

administrației publice prin 

introducerea 

de noi instrumente si 

proceduri, prin 

îmbunătățirea abilităților 

si dezvoltarea 

cunoștințelor 

funcționarilor publici in 

domeniul Resurselor 

Umane  

în derulare 

32582 FSE  

PODCA 

Axa  

prioritară 1 

DMI 1.1. 

4.512.606,

26 lei  

 

2.847.660,

55 lei 

 

 

 

15.02.2012 

– 

15.02.2014 

157 de 

funcţionari din 

administraţia 

publică 

centrală şi 

locală   

85 de înalţi 

funcţionari 

publici angajaţi 

ai Instituţiilor 

Prefectului de 

la nivelul 

fiecărui judeţ 

din România, 

10 funcţionari 

care va fi 

implicat în 

elaborarea 

propunerii de 

politică publică 

Consolidarea capacităţii 

administrative a 

prefecţilor şi 

subprefecţilor în contextul 

integrării României în UE, 

al descentralizării 

administrative şi 

financiare şi al  noilor 

competenţe atribuite 

acestora prin lege 

în derulare 

36675 FSE  

PODCA 

 

Axa  

prioritară 2 

DMI 2.2  

14.513.253

,92 lei  

 

343.727,19 

lei 

 

25.09.2012 

– 

25.09.2014 

3.860 de 

funcționari de 

la nivelul 

administraţiei 

publice 

centrale şi 

locale şi 140 de 

funcţionari 

Dezvoltarea de 

instrumente inovatoare 

specifice pentru 

îndeplinirea eficientă a 

rolului şi atribuţiilor 

ANFP: semnătura 

electronică la nivelul 

administraţiei centrale şi 

locale precum şi arhivarea 

în derulare 



publici din 

ANFP 

electronică a 

documentaţiei existente în 

arhiva ANFP.  

32862 FSE 

PODCA 

Axa  

prioritară 1 

DMI 1.3 

Direcţia 

Afaceri 

Europene şi 

Relaţii 

Internaţionale 

din cadrul 

MAI este 

beneficiar iar 

ANFP partener 

9.801.606,

00 lei  

15.11.2011 

-15.09.2014 

980 de 

funcționari 

publici, 

funcționari 

publici cu 

statut special – 

polițiști, 

personal 

contractual din 

cadrul MAI 

Creșterea capacității 
instituționale a MAI de a 

participa activ la procesul 

de decizie 

privind adoptarea 

politicilor si legislației 

europene si creșterea 

responsabilizării 

personalului MAI în 

domeniul gestionării 

dosarelor europene, al 

transpunerii si al 

aplicării acquis-ului 

comunitar 

în derulare 

48106 2.804.015,

48 lei 

1 iulie 2013 

- 1 iulie 

2014 

400 funcționari 

din AM și OIR 

Creşterea eficacităţii 

aplicării legislaţiei Uniunii 

Europene în ceea ce 

priveşte ajutoarele de stat, 

prin formarea aplicată a 

experţilor implicaţi în 

gestionarea fondurilor 

europene 

în derulare 

48159 17.284.741

,92 lei 

1 august 

2013 – 1 

august 2015 

2000 persoane 

responsabile 

din cadrul 

instituţiilor şi 

autorităţilor 

administraţiei 

publice 

Instruire aplicată pentru 

continuarea întăririi 

capacităţii instituţionale a 

administraţiei publice din 

România pentru o 

gestionare eficientă a 

fondurilor structurale 

în derulare 

 


