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A. CE finanţează PODCA?  

 

 Planuri strategice şi de instruire în planificarea strategică; 

 Mecanisme de promovare şi implementare a iniţiativelor de parteneriat 

pentru a asigura implicarea factorilor interesaţi în procesul de elaborare 

a politicilor publice; 

 Sisteme de management performant al resurselor umane; 

 Training în domeniul evaluării performanţelor serviciilor publice; 

 Elaborarea de studii/strategii pentru sprijinirea iniţiativelor de 

descentralizare; 

 Elaborarea unor programe post universitare de dezvoltare  managerială 

a  personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică; 

 Formare în tehnici de măsurare şi de raportare, indicatori de 

performanţă, de monitorizare şi evaluare; 

 Metodologii şi instrumente pentru îmbunătăţirea sistemelor şi 

procedurilor pentru performanţă. 
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 B. CINE poate obţine finanţare în cadrul PODCA?  

  

 Administraţia centrală şi locală;  

 Instituţiile de învăţământ superior;  

 Organizaţiile neguvernamentale cu activitate relevantă în administraţie.  

 
Obiectivul general al PO DCA este acela de a contribui la crearea unei 
administraţii publice mai eficiente şi mai eficace în beneficiul socio-economic 
al societăţii româneşti.  
 

  

  

  

SSttaaddiiuull  iimmpplleemmeennttăărriiii  PPOO  DDCCAA 
 

 Nr. Valoare totală 

Proiecte depuse: 1371 822,34 mil.€ 

Retras după depunere: 2 0,27 mil.€ 
      

Proiecte evaluate:  1369 822,08 mil.€ 
Admise cu punctaj peste 60: 568 501,80 mil.€ 

Respinse: 787 255,17 mil.€ 

Retrase: 14 20,42 mil.€ 
      

Contracte semnate:  467 313,51 mil.€ 
Contractate (în implementare): 45 81,65 mil.€ 

Finalizate: 410 212,55 mil.€ 

Reziliate: 12 19,31 mil.€ 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

Distribuţia regională a contractelor 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Axa/DMI 
Alocare totală        

2007-2013 
Contractare  FSE 

Plăţi efectuate  
2007-2015 

Grad realizare 
plati/alocare 

FSE 

DMI 1.1 43,27 52,06 36.85 85.16% 

DMI 1.2 23,30 32,76 22.51 96.61% 

DMI 1.3 49,91 53,27 38.84 77.82% 

Axa 1 116,48 138,09 97.93 84.31% 

DMI 2.1 10,10 9,84 7.09 70.20% 

DMI 2.2 73,10 89,28 57.91 79.22% 

Axa 2 83,20 99,13 65.00 78.13% 

DMI 3.1 6,24 8,19 1.37 21.96% 

DMI 3.2 2,08 2,37 0.05 2.40% 

Axa 3 8,32 10,56 1.42 17.07% 

Total 208,00 247,78 164.62 79.14% 

 
 
 
 

AAllooccaarree  ttoottaallăă  22000077  --  22001133//CCoonnttrraaccttaarree  22000077  --  pprreezzeenntt// 

PPllăăţţii  22000077  ––  pprreezzeenntt  ((FFSSEE  --  mmiill  eeuurroo)) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

  

  VVaallooaarree  cceerreerrii  ddee  rraammbbuurrssaarree  pprriimmiittee  ddee  llaa  

bbeenneeffiicciiaarrii//VVaallooaarree  cceerreerrii  ddee  rraammbbuurrssaarree  ppllăăttiittee  

((ccoonnttrriibbuuțțiiee  UUEE  --  mmiill  lleeii))    

TToottaall  pprrooiieeccttee  ffiinnaalliizzaattee  ppee  ttiippuurrii  ddee  bbeenneeffiicciiaarrii 



  

SSttaaddiiuull  iimmpplleemmeennttăărriiii  aaxxeeii  11  
((mmiill..eeuurroo)) 

 

DMI 
/ 

AXA 
Alocare 

Proiecte 
depuse 

Proiecte 
respinse/ 

retrase 

Contracte 
semnate 

Contracte 
reziliate 

Proiecte 
evaluate cu 

punctaj 
peste 60 

Nr. 
Val. 

totală 
Nr. 

Val. 
totală 

Nr. 
Val 

eligibilă 
Nr. 

Val. 
totală 

Nr. 
Val. 

totală 

1.1 43,27 555 171,03 405 73,67 139 61,98 8 13,55 3   7,99 

1.2 23,30 38 74,49 8 14,86 24 35,54 1   0,68 5 12,38 

1.3 49,91 404 167,99 241 82,60 137 62,67 1    0,11 25    8,10 

1 116,48 997 413,81 654 171,14 300 163,19 10 14,34 33 28,47 

  

SSttaaddiiuull  iimmpplleemmeennttăărriiii  aaxxeeii  22  
  ((mmiill..eeuurroo))  

 

DMI 
/ 

AXA 
Alocare 

Proiecte 
depuse 

Proiecte 
respinse/ 

retrase 

Contracte 
semnate 

Contracte 
reziliate 

Proiecte 
evaluate cu 

punctaj 
peste 60 

Nr. 
Val. 

totală 
Nr. 

Val. 
totală 

Nr. 
Val 

eligibilă 
Nr. 

Val. 
totală 

Nr. 
Val. 

totală 

2.1 10,10 54 36,50 37 17,37 13   11,58 0 0,00 4 5,79 

2.2 73,10 302 360,61 141 142,88 125 105,04 2 4,97 34 98,42 

2 83,20 356 397,11 178 160,25 138 116,62 2 4,97 38 104,22 

 
 

SSttaaddiiuull  iimmpplleemmeennttăărriiii  aaxxeeii  33    
(mil.euro) 

 

DMI 
/ 

AXA 
Alocare 

Proiecte depuse Proiecte respinse/ retrase Contracte semnate 

Nr. Val. totală Nr. Val. totală Nr. Val eligibilă 

3.1 6,24 15 9,82 1 0,06 14 10,92 

3.2 2,08 3 1,60 0 0,00 3   2,86 

3 8,32 18 11,42 1 0,06 17 13,78 

  
 



EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ 
 

AGENȚIA NAȚIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI –  
ACTOR STRATEGIC ÎN CADRUL PROCESULUI DE REFORMĂ A ADMINISTRAȚIEI 

PUBLICE 
 
Proiectele finanțate din fonduri structurale și gestionate de ANFP au vizat: 
 
 Abilități dezvoltate în domeniul managementului funcţiei publice, 

managementul resurselor umane şi al performanţelor, formare de 
formatori, politici publice, achiziții publice, planificare strategică, ECDL 
Start/Complet, planificare strategică, management de proiect, etică și 
integritate, tehnologia informației în funcția publică, managementul 
bugetelor etc.; 

 Arhivare electronică și semnătura electronică extinsă;  
 Consolidarea capacităţii administrative a prefecţilor şi subprefecţilor în 

contextul integrării României în UE;  
 Dezvoltarea abilităților în domeniul afacerilor europene pentru 

personalul din MAI. 
 
Astfel, în cadrul Programului Operațional Dezvoltarea Capacității 
Administrative 2007-2013, ANFP a implementat 6 proiecte (5 ca beneficiar 
și unul ca partener), în valoare de aproximativ 18,3 milioane euro.  
 
1. CONSOLIDAREA PERFORMANŢEI A 86 DE PREFECŢI ŞI SUBPREFECŢI 

 
 „Consolidarea performanţei prefecţilor şi subprefecţilor din România în 

contextul integrării în uniunea europeană şi al descentralizării 
administrative şi financiare”, Cod SMIS 32582 
 

Rezultate  

 propunere de politică publică privind statutul prefectului şi 
subprefectului;  

 strategie de formare destinată prefecţilor şi subprefecţilor;  

 4 analize și 1 studiu privind percepția asupra rolului 
prefectului/subprefectului;  

 Program pilot de formare specializată adresat corpului prefecţilor şi 
subprefecţilor – 6 module;  

 86 de prefecți și subprefecți instruiți;  

 analiză comparativă între modelul asiatic și cel vest european - 
evoluția istorică a termenului de prefect - analiza sistemelor 
administrative - analiza cadrului legislativ;  

 Networking - Asociația prefecților și subprefecților.  
 



 
 

2. CERTIFICARE ECDL 
 

 ”Standarde Europene în Utilizarea Tehnologiei Informaţiei în 
Administraţia Publică – Program Naţional de Certificare al Funcţionarilor 
Publici” Cod SMIS 2773 

 
Rezultate  

 12.000 de funcţionari publici instruiţi și certificați la nivel european, 
167 traineri implicaţi, 1.287 instituţii şi autorităţi publice centrale şi 
locale implicate;  

 iunie 2012 - acordarea titlului Best Editors Choice din partea 
portalului Comisiei Europene ePractice.eu;  

 în 2012 - România se află pe locul 3 în lume în ceea ce privește 
deținătorii de carduri de competențe ECDL Start/Complet;  

 în 2014 - diplomă de excelență acordată de Fundația ECDL Irlanda;  

 Catalogul electronic utilizat și pe proiectul de RU cod SMIS 35032 
(PODCA).  
 

3. PARTENERIAT DE SUCCES ÎNTRE ANFP ȘI MAPN 
 

  „Creşterea capacităţii funcţionarilor publici din Ministerul Apărării 
Naţionale şi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici de a gestiona 
procesele de management strategic şi de proiect, în contextul dezvoltării 
şi întăririi rolului funcţiei publice” Cod SMIS 22857  
 

Rezultate  
 

 pregătirea profesională a  281 de funcționari din cadrul celor 2 
instituții; 

 Abordare inovatoare – parteneriat și instruirea propriului personal 
din cadrul ANFP- MApN; 

 Consolidarea funcției publice în domeniul apărării;  

 7 programe de instruire în domeniile: management de proiect, 
management resurse umane, achiziţii publice, politici publice, 
managementul bugetelor, planificare strategică, formare de 
formatori;  

 livrabile sub formă de proceduri/idei de proiecte pe domeniile de 
instruire.  

 
 
 
 



4. INSTRUIREA ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE 
 

 ”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 
 

Rezultate  
 

 1500 de funcționari publici instruiți în domeniul managementului 
resurselor umane;  

 1 analiză privind dificultăţile administraţiei publice locale în 
gestionarea proceselor resurselor umane;  

 aprox. 300 de manageri publici evaluaţi pentru performanțele 
profesionale;  

 sistem analitic pilot de dezvoltare a carierei în funcţia publică - suport 
în procesul de gestionare a carierei funcţionarilor publici;  

 pilotarea unor instrumente de evaluare revoluționare pentru sistemul 
administrativ românesc - instrumentul .PXT și evaluarea 360 de grade 
check point;  

 Ghidul angajatorului în funcţia publică; 

 Ghidul destinat funcţionarilor publici nou intraţi în sistemul 
administraţiei publice;  

 Catalog electronic folosit din proiectul ECDL cod SMIS 2773;  

 instruirea cu privire la utilizarea Portalului de management dezvoltat 
intern de ANFP - premisă pentru implementarea semnăturii 
electronice.  

 

5. TRANSPUNEREA ŞI APLICAREA ACQUIS-ULUI COMUNITAR (ANFP –
partener) 
 

 participarea în calitate de partener în cadrul proiectului „Dezvoltarea 
capacităţii instituţionale a MAI în domeniul gestionării dosarelor 
europene, al transpunerii şi al aplicării acquis-ului comunitar”, cod SMIS 
32862  

 implementat de către Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Afaceri 
Europene şi Relaţii Internaţionale  
 

Rezultate 
 

 o pagina de web găzduită pe site-ul MAI ce conţine informaţii 
relevante despre proiect;  

 980 de funcţionari publici, funcţionari publici cu statut special – 
poliţişti, personal contractual din cadrul MAI cursați; 



 standardele ridicate de cunoştinţe şi know-how îmbunătăţit;  

 trei ghiduri de proceduri elaborate; 

 s-au pus bazele unui parteneriat de succes ANFP – MAI. 
 
 

6.  INFORMATIZAREA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
 
 ”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 
 

Arhivare electronică 
 

 scanarea și digitizarea a 10 milioane de pagini din arhiva instituţiei şi 
a 60.000 de pagini semnate electronic din cadrul ANFP digitizate și 
arhivate; 

 organizarea de cursuri de instruire pentru angajații ANFP cu privire la 
procedura de arhivare aferentă sistemelor informatice.  

 
Semnătură electronică 

 Reducerea timpilor de răspuns; 

 Consum de hârtie redus; 

 Eficiență; 

 Transparență. 
 

Factorii de succes care au stat la baza gestionării proiectelor au fost: 
 
 Obiective clare, bine definite;  
 Plan de acţiune bine definit;  
 Perfecționarea continuă a personalului care gestionează fonduri 

europene;  
 Viziune şi strategie clare de la bun început;  
 Toţi membrii echipei trebuie să aibă aceeaşi imagine despre proiect;  
 Monitorizarea şi evaluarea execuţiei;  
 Adaptarea planurilor la realitate/ modificări;  
 Învăţarea din lecţiile fiecărui proiect, situaţie, eveniment;  
 Gestionarea modificărilor şi riscurilor;  
 Buna comunicare/colaborare între factorii interesaţi.  

 

 
Informaţiile prezentate în acest newsletter sunt actualizate la data de 31 iulie 2015! 

 



Contact  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice 

Autoritatea de Management pentru 

Programul Operaţional Dezvoltarea 

Capacităţii Administrative 

Piaţa Revoluţiei nr.1A, sector 1, 

Bucureşti, intrarea D, etajul 5, 

amdca@podca.ro  

tel:021.310.40.60,  

fax:021.310.40.61 

www.fonduriadministratie.ro  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii 
Europene sau a Guvernului României. 
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