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Sursa de finanțare: Proiectul este co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare 

Regională (FEDR) prin Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-

2020 

Perioada de implementare: 36 luni, din data 01.02.2017 până în data 
31.01.2020 

Valoare totală a proiectului:  6.284.796,47 lei din care valoarea eligibilă 
nerambursabilă FEDR este 5.322.908,37 lei, iar valoarea cofinanțării 
eligibile a beneficiarului este 961.888,10 lei 



Sursa de finanțare:  
 

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 şi implementa 

proiecte mature 



 

 

 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de 
consolidarea capacității beneficiarilor implicați în gestionarea 

FESI, precum și dezvoltarea capacității potențialilor beneficiari 
și beneficiarilor POAT de a implementa proiecte și gestiona 

fonduri europene nerambursabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obiectiv specific 1  

 

- Consolidarea capacității potențialilor beneficiari si beneficiarilor 

implicați în gestionarea fondurilor FESI prin formarea orizontală în 

domeniul achizițiilor publice – noul pachet legislativ/noul sistem de 

verificare și tematici precum prevenirea neregulilor și fraudei, conflictul 

de interese și incompatibilități. 

 

Obiectiv specific 2  

 

- Dezvoltarea capacității potențialilor beneficiari și beneficiarilor POAT 

prin formarea specifică în domeniul elaborării cererilor de finanțare și al 

elaborării cererilor de rambursare aferente acestui program operațional. 

 



Management de proiect 

Activitate continuă derulată împreună cu membrii 

echipei de proiect: 
 

Monica COȘERU – Manager proiect 

Carmen BODE – Manager adjunct 

Mihaela ROMAN – Coordonator formare 

Adela NUȚĂ – Asistent formare 1 

Bogdan IANU – Asistent formare 2 

Narcisa GHERA – Responsabil comunicare 

Elena CONSTANTINESCU – Responsabil achiziții 

publice 

Dragoș DRĂGULĂNESCU – Responsabil financiar 

Florin COCHINȚU – Expert bază de date 



Informare și 

publicitate 

Achiziția 

/Externalizarea 

serviciilor de 

elaborare 

materiale 

promoționale 

Achiziția 

/Externalizarea 

serviciilor de 

publicare 

anunțuri în 

mass media 

Achiziția de 

servicii de 

organizare 

eveniment și 

derularea 

evenimentului 

de promovare 

Achiziția de 

servicii de 

organizare 

eveniment și 

derularea 

evenimentului 

de închidere 

Managementul  

proiectului 



Informare și 

publicitate 

Organizarea 

evenimentului de 

promovare și a 

evenimentului de 

diseminare 

Elaborarea 

materialelor 

promoționale 

Publicarea anunțurilor 

de promovare a 

proiectului în mass-

media și pe website-ul 

instituției  



Conceperea, 

implementarea și 

evaluarea 

modulelor de 

formare 

Organizarea 

logistică a 

modulelor de 

formare 

Constituirea 

echipelor de 

formatori și 

implementarea 

sesiunilor de 

formare 

Achiziția de 

servicii de tipărire 

certificate,  

integrare date și 

livrare/ distribuire 

Managementul  

proiectului 



Organizare sesiuni 

de formare 

Licitație deschisă  

Lot 1 – Pachet 

organizare 

Lot 2 – Pachet 

formare și certificare 

Pachet servicii 

organizare   

Pachet servicii 

formare 

Pachet servicii de 

tipărire certificate,  

integrare date și livrare/ 

distribuire  



Organizare sesiuni 

de formare 

Licitație deschisă  

Lot 1 – Pachet 

organizare 

Lot 2 – Pachet 

formare și certificare 

REALIZAT:  

Procedură de achiziție 

publică finalizată   

PREVIZIONAT: 

Atribuirea contractelor  

ESTIMAT:  

Demararea sesiunilor de 

formre 



PROIECTUL ESTE ADRESAT 
unui grup țintă din 

aproximativ 1680 de 
persoane care provin din 

instituții publice localizate la 
nivel național, din 

administrația publică centrală 
și locală, astfel: 

- personal de la nivelul 
potențialilor 

beneficiari/beneficiarilor 
FESI implicat în dezvoltarea, 

implementarea și/sau 
gestionarea proiectelor 

finanțate din aceste fonduri; 

- beneficiari indirecți ai acestui 
proiect, respectiv, instituțiile 

de provenienţă ale 
participanților la sesiunile de 

formare. 

GRUP ȚINTĂ 



Componenta 1  

Formare specifică pentru beneficiarii și potențialii beneficiari POAT  

2 module propuse  

Componenta 2  

Formare orizontală pentru beneficiarii și potențialii beneficiari FESI 

3 module propuse  



Formare 

orizontală pentru 

beneficiarii și 

potențialii 

beneficiari FESI 

Formare specifică 

pentru beneficiarii și 

potențialii beneficiari 

POAT  



ACCESARE 
SESIUNI 

ÎNSCRIERE 
ONLINE 

PARTICIPARE 



GESTIONARE 

ÎNSCRIERI 

METODOLOGIE 

ÎNSCRIERE 



De unde a pornit ideea unui 
asemenea proiect ambițios? 



 

 

“Instruire aplicată pentru continuarea 
întăririi capacităţii instituţionale a 

administraţiei publice din România 
pentru o gestionare eficientă a 

fondurilor structurale” Cod SMIS 48159 

Valoarea totală eligibilă a 
proiectului: 9.546.717,93 RON  

 

FINANȚARE POAT 2007-2013 

Perioada implementării:  

1 august 2013 – 31 decembrie 2015 



 

 

Grup țintă: 3.668 

Program de formare specializat în domeniul 
managementului instrumentelor structurale  

Accesare/ Implementare/ Monitorizare, 
evaluare impact și sustenabilitate 

Program de formare specializat în domeniul 
achizițiilor publice 



 

 

Participanți foarte implicați în 
procesul de învățare 

Interesul crescut de participare, 
chiar și după finalizarea etapei 

de implementare 

Felicitările primite  

Solicitările de continuare a 
demersurilor 



 

 

Mobilizarea echipei ANFP, analizarea 
contextului  și elaborarea unei noi cereri 

de finanțare 

Raportarea la nevoia de instruire 
identificată și exprimată 

Corelarea obiectivelor specifice propuse 
cu obiectivele generale asumate la nivel 
național pentru următoarea perioadă de 

programare 2014 - 2020 



- Două evenimente de promovare și de 
diseminare a rezultatelor, organizate 
- - Materiale promoționale diseminate 
- 5 Module de formare cu durata de 5 

zile, respectiv 3 zile, organizate 
- Echipe de formatori constituite 
- 1.680 de participanți instruiți 

- 1.680 certificate de participare, 
realizate. 

 



 

 

 

 

             Echipa de management a proiectului cod 1.1.031  

 

                                  Vă mulțumește  
 

           pentru participarea la evenimentul de promovare! 

 

 
Monica COȘERU – Manager proiect 
 

 

AGENȚIA  NAȚIONALĂ  A  FUNCȚIONARILOR  PUBLICI 

 


