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OBIECTIVUL NOSTRU…. 

Personalul cu atributii in 
implementarea proiectelor 
cu finantare europeana si 
in derularea procedurilor 

de achizitii publice 
finantate din aceste 

fonduri… 

…pentru asigurarea unui 
management eficient al proiectelor 

finantate din aceste fonduri in 
exercitiul bugetar  

2014=2020 



 Achizitii publice 

 

 

DE CE FORMARE SPECIFICA APLICATA …? 

 

 

 

Managementul 

fondurilor structurale 



Lectii invatate din exercitiul bugetar 2007-2013.. 

2 tipuri majore de probleme ce pot fi rezolvate prin formare profesionala specifica: 

I. capacitate redusă de a identifica şi a pregăti propuneri de proiecte de calitate şi 

cu impact strategic, precum şi deficienţe de implementare a proiectelor; au fost 

multe proiecte de mici dimensiuni care au creat un impact local de moment, fara 

a-si demonstra sustenabilitatea in timp; 

 

I. competenţe reduse în organizarea şi derularea proceselor de achiziţie publică 

pentru atribuirea de lucrări şi servicii, în mare parte justificate chiar de 

neclaritatea reglementărilor şi absenţa unor îndrumări specifice lipsite de 

echivoc, adaptate modului de abordare promovat la nivel european 



PROGRAME DE FORMARE 

        

2 programe 

de formare 

 

 

I. Program de formare 

specializat  in domeniul  

managementului 

instrumentelor structurale 

 

II. Program de formare 

specializat in domeniul 

achizitiilor publice 

 

Modul I Expert accesare 

fonduri structurale si de 

coeziune 2014-2020 

 

Modul II Expert 
implementare fonduri 

structurale si de coeziune 

Modul III Expert 
monitorizare, evaluare 

impact si sustenabilitatea 
proiectelor 



 

PROGRAM I  FORMARE SPECIFICA IN DOMENIUL MANAGEMENTULUI 

INSTRUMENTELOR STRUCTURALE (2014-2015) 

 

Modulul I Expert accesare fonduri structurale și de coeziune 2014-2020 (septembrie 

2014) 

- Durata (5 zile)  

 - Participanți: 500  

Modulul  II  Expert implementare fonduri structurale și de coeziune (martie-iunie 2015) 

- Durata: (5 zile)  

- Participanți: 1300  

Modul III Expert monitorizare, evaluare, impact și sustenabilitatea proiectelor ( iulie 2015) 

- Durata ( 3 zile)  

- Participanți: 200  

Locații de desfășurare: 8 locații din fiecare regiune de dezvoltare a tarii! 

 



GRUP TINTA PROGRAM I 



PROGRAM II  - PROGRAM DE FORMARE SPECIFICA IN DOMENIUL ACHIZITIILOR 

PUBLICE (OCTOMBRIE 2014-FEBRUARIE 2015) 

    Durata:  5 zile 

 

 

 

 

 

Locații de desfășurare: cate o locatie din fiecare regiune de 

dezvoltare a tarii! 

 

 

2000 

Participanti 



 

GRUP TINTA PROGRAM DE FORMARE II 

 
Aproximativ 2000 de persoane ce vor fi instruite în domeniul achizițiilor publice 

 

 



CE OFERIM…. 

   

 

 

 

   

 

   Programele de formare vor avea un puternic caracter 

paractic, participanții vor beneficia, atât de experiența acumulată de 

specialiștii formatori în  managementului instrumentelor structurale și 

achiziții publice, cât și de caracterul participativ al formării. 

 



MATERIALE DE FORMARE… 

 

 

 

 

   Suportul de curs pentru fiecare modul/program de formare 

este realizat de către echipa de formatorii selectaţi și pus la dispoziția 

participanților la începutul cursurilor.  

   Pe parcursul modulelor/programelor de formare, formatorii 

împreună cu echipa proiectului, vor identifica cazurile practice, exemplele de 

bună practică şi speţele și le vor sintetiza la finalul programelor de formare în 

cadrul unui material care va fi postat pe pagina web a ANFP. 

 



FINALITATE… 

  

După finalizarea modulelor de formare, aproximativ 4000 de certificate de absolvire 

de tip ANFP vor fi acordate participanților… 

…intarirea rolului Agentiei pe 

planul recunoasterii nationale a 

competentelor si cunostintelor 

dobandite ca urmare a 

participarii la sesiunile de 

formare din cadrul proiectului! 



IN INCHEIERE….. 

 

 

 

  In perspectiva noului exercitiu bugetar 2014-2020, Agentia Nationala a 

Functionarilor Publici aduce plus-valoare în accelerarea procesului de pregătire 

internă a beneficirilor pentru accesarea fondurilor europene si isi reconfirma, 

astfel, rolul de furnizor national de servicii de calitate in planul formarii 

profesionale specifice pe domenii strategice pentru Romania. 

 



Corina Chitea 

Coordonator formare  

 

Directia Programe cu Finantare 

Externa 
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