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Obiectiv general

Proiectul vizează consolidarea capacităţii instituţionale a Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) şi constă în 
eficientizarea managementului ariilor naturale protejate, prin sprijinirea dezvoltării durabile, bazată pe valorile biodiversităţii, în 
folosul cetăţenilor şi a mediului de afaceri, în vederea eficientizării administraţiei publice.

Obiective specifice

• îmbunătăţirea accesului la informaţii despre ariile naturale protejate, prin dezvoltarea unui sistem de colectare, uniformiz
   gestionare a informaţiilor, a unei bazei de date geospaţiale şi a unui mecanism pentru promovarea valorificării durabile a potenţialului 

economic;
• eficientizarea proceselor administrative ale ANANP, prin implementarea unei platforme integrate;
• utilizarea optimă a instrumentelor şi mecanismelor elaborate şi dezvoltate în cadrul proiectului prin instruirea grupului ţintă.

Rezultatele implementării proiectului

• proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri;
• crearea şi dezvoltarea unui sistem de colectare, uniformizare şi gestionare a informaţiilor despre ariile naturale protejate şi facilitarea 
   accesului la informaţiile respective;
• elaborarea şi dezvoltarea unui mecanism pentru promovarea valorificării durabile a potenţialului economic;
• crearea şi implementarea unei platforme integrate;
• îmbunătăţirea abilităţilor şi cunoştinţelor personalului din cadrul ANANP;

      
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa 
Prioritară 1 ”Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente”, Obiectivul Specific 1.1 ”Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi 
standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în 
concordanţă cu SCAP” în cadrul Cererii de proiecte IP12/2018 – ”Sprijin pentru acţiuni de consolidare a capacităţii autorităţilor şi 
instituţiilor publice centrale” (cod apel: POCA/399/1/1).

Data de începere a proiectului: 24.07.2019
Perioada de implementare: 36 luni

Bugetul proiectului: 21.344.873,18 lei

Beneficiar: Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate

Partener: Institutul Național de Cercetări Economice ”Costin C. Kirițescu” al Academiei Române

Proiectul este implementat de către ANANP, în calitate de Beneficiar şi INCE, în calitate de Partener


