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25.09.2014 

Proiect “Instruire aplicată pentru continuarea întăririi 

capacității instituționale a administrației publice din 

România pentru o gestionare eficientă a fondurilor 

structurale” 

 COD SMIS 48159 

 
Proiect cofinanţat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 



Sursa de finanțare:  

Programul Operaţional 

Asistenţă Tehnică 

(POAT), Axa Prioritară1 - 

Sprijin in implementarea 

instrumentelor structurale 

si coordonarea 

programelor,  DMI 1.3 - 

Formare orizontala in 

domeniul gestionarii 

programelor/proiectelor 

Durata: 

 
24 de luni  

Valoare eligibila  

 
17.284.741,92  lei  

Date despre proiect 



Impactul proiectului 

Prin organizarea programelor de formare specifica adresate personalului 
din administrația publică, implicat în implementarea Fondurilor Structurale 

și de Coeziune 2007 – 2013 și a potențialilor beneficiari ai Fondurilor 
Structurale și de Investiții Europene 2014 – 2020, precum și în procesul de 

derulare a procedurilor de achiziții publice finanțate din aceste fonduri, se 
are în vedere asigurarea unui management eficient al proiectelor 

finanțate din fonduri structurale, conform prevederilor UE.  



Scopul proiectului  



Creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene prin 
creșterea capacității instituțiilor publice locale și centrale de a 
accesa fondurile structurale puse la dispoziția României  

Creșterea gradului de aplicabilitate și coerență în 
derularea procesului instituțional aferent achizițiilor 
publice 

Creșterea gradului de absorbție a fondurilor 
europene, pentru accelerarea ritmului de 
atragere  a fondurilor contribuind astfel la 
obținerea unei rate de absorbție cât mai 
ridicate 

Îmbunătățirea și creșterea capacității 
instituțiilor publice locale și centrale în 
vederea accesării fondurilor structurale 

Obiectivele proiectului 



Grupul țintă al proiectului 

Proiectul se adresează următoarelor categorii de beneficiari: 

 - Persoane responsabile din cadrul instituțiilor și autorităților 
administrației publice care sunt beneficiare ale Fondurilor 
Structurale și de Coeziune  (FSC) 2007-2013; 

- Persoane responsabile din cadrul instituțiilor și autorităților 
administrației publice care sunt potențiali beneficiari ale 
Fondurilor  Structurale și de Investiții (FSI) 2014-2020; 

Vor fi instruite aproximativ 4000 de persoane în domenii 
relevante accesării fondurilor structurale 



 Expert accesare fonduri structurale și de 

coeziune 2014-2020 

 

 2 programe de formare 

 Program de formare specifică în domeniul  

managementului instrumentelor structurale 

 Expert implementare fonduri structurale și de 

coeziune 

 Expert monitorizare, evaluare, impact și 

sustenabilitatea proiectelor 

Program de formare specifică în domeniul achiziţiilor 

publice 

 

2 

I. 

Modulul 1 

Modulul 2 

Modul 3 

II. 

Implementarea programelor de formare 



A Two Column Page Layout 

I. Program de formare 

specifică în domeniul  

managementului 

instrumentelor 

structurale 

 2000 participanți 

 

Obiectiv: asigurarea instruirii 

beneficiarilor în vederea 

accesării, monitorizării, și 

evaluăriiproiectelor finanțate 

din fonduri europene 

 Modulul 1 Expert accesare fonduri 
structurale și de coeziune 2014-
2020 

• 500 participanți 

• 5 zile 
 

• Modulul 2 Expert implementare 
fonduri structurale și de coeziune 

• 1300 participanți 

• 5 zile 
 

• Modul 3 Expert monitorizare, 
evaluare, impact și 
sustenabilitatea proiectelor 

• 200 participanți 

• 3 zile 
 

 

Implementarea programelor de formare 



Participanții la programele de formare care vor participa la sesiuni de instruire 

in localități de desfășurare aferente celor 8 regiuni de dezvoltare. 

 

Implementarea programelor de formare 



 

 

 

 

II. Program de formare 

specifică în domeniul 

achiziţiilor publice 

 

  

 

 

 

Durata: 5 zile 

 

 

Obiectiv: asigurarea specializării 

persoanelor implicate și dezvoltarea 

competențelor în vederea 

eficientizării derulării procedurilor de 

achiziții publice la nivel național 

 

 

Implementarea programelor de formare 



Egalitate de șanse și dezvoltare durabilă 

 Accesul tuturor persoanelor 
interesate la informații  

 Informații puse la dispoziția 
persoanelor interesate prin 
intermediul unor medii variate 
– site-ul ANFP, suport electronic, 
comunicate de presă, e-mail 

 Utilizarea principiului ”Primul 
venit, primul servit”, având în 
vedere faptul că fiecare sesiune de 
formare având alocat un număr 
limitat de locuri 

• Pilotarea înscrierilor în sistem 

online 

• Reducerea semnificativă a 

documentelor printate 

• Accesul și păstrarea 

documentelor în format 

electronic 



Activitățile proiectului 

Asigurarea managementului şi monitorizării implementării 
proiectului – activitate continuă 

Derularea procedurilor de achiziții publice – activitate etapizată 

Conceperea şi derularea programelor de formare – activitate 
etapizată 

Selecția participanților – activitate etapizată 

Selectarea formatorilor – activitate etapizată 

Implementarea programelor de formare – activitate etapizată 

Conceperea materialelor de formare – activitate etapizată 

Informare şi publicitate – activitate continuă 

Elaborarea și tipărirea materialelor de promovare -– activitate 
etapizată 



 Aproximativ 2000 de persoane instruite în domeniul 
managementului instrumentelor structurale;  

 Aproximativ 2000 de persoane instruite în domeniul achizițiilor 
publice; 

 Aproximativ 4000 persoane instruite în vederea diseminării 
cunoștințelor acumulate 

 2 conferinţe de promovare a proiectului privind lansarea şi 
finalizarea proiectului 

 6 comunicate de presă publicate în presa scrisă pe toată durata 
implementării proiectului şi alte materiale promoţionale necesare 
implementării proiectului; 

 4 manuale elaborate ce vor fi distribuite participanților 

 2 manuale în domeniul managementului instrumentelor 

structurale ( accesare, implementare, evaluare) 

Rezultate așteptate 



Monica Marin – 
Manager proiect 

Carmen Bode - 
Responsabil 

adjunct 

Corina Chitea- 
Coordonator 

formare 1 

Mihaela Roman – 
Coordonator 

formare 2 

Aurelia Florescu – 
Coordonator 

formare 3 

Cristina 
Anghelescu  - 

Coordonator relația 
cu autoritățile și 

instituțiile publice 

Gabriel Mihailov – 
Coordonator 

sistem informatic 
și activitate 

înscriere 

Elena 
Constantinescu – 

Coordonator 
achiziții 

Silvia Gheorghe – 
Coordonator 
promovare și 

promovare 

Lavinia Niculescu, Director 

Daniel Mihăilescu, Șef 

Seviciu 

Echipa de proiect 



Echipa de prestatori 

Servicii Organizare sesiuni de 
formare – Asocierea SC LIBRO 

SRL și SC CARPATIA DACIA 
NEMURITOARE SRL  

Servicii  Elaborare și tipărire 
materiale promoționale – 

SC MERCURY 360 
COMMUNICATION SRL 

Servicii de formare – până în 
prezent au fost contractat un 
număr de 12 contracte civile 
de prestări servicii aferente 

sesiunilor de instruire din 
cadrul Modulului 1 

– se află în desfășurarea 
procedura de contractare a 

serviciilor de formare aferente 
Programului II, pentru un 
număr de 14 formatori 

recrutați și selectați 
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Vă mulțumesc pentru atenție! 

 

        Monica MARIN 
         Manager Proiect 

Manager Public ,  

  Direçția Programe cu Finanțare Externă    

monica.marin@anfp.gov.ro  
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