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Calitatea de beneficiar a l POAT.  
În luna martie 2013 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a 

devenit beneficiar al Programului Operaţional Asistenţă Tehnică 

în cadrul: 

Axei prioritare 1. „Sprijin în implementarea 

instrumentelor structurale și coordonarea programelor”  
Domeniului major de intervenţie 1.3 „Formare 

orizontală în domeniul gestionarii programelor 

/proiectelor” 

 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici  
 

Context 



Program Operaţional Asistenţă Tehnică 
 

 Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT) are drept obiectiv 
asigurarea unui proces de implementare a instrumentelor structurale1 în 
România, în conformitate cu principiile şi regulile de parteneriat, programare, 
evaluare, comunicare, management, inclusiv management financiar, monitorizare 
şi control; 

 
 Obiectivul global al Programului Operaţional Asistenţă Tehnică este de a 

asigura sprijinul necesar procesului de coordonare şi de a contribui la 
implementarea şi absorbţia eficace, eficientă şi transparentă a instrumentelor 
structurale în România. 

 
Axe Prioritare POAT: 
(1) Axa de sprijin pentru implementarea Instrumentelor Structurale şi 
coordonarea programelor 
(2) Axa pentru dezvoltare în continuare şi sprijin pentru funcţionarea Sistemului 
Unic de Management al Informaţiei 
(3) Axa pentru diseminarea informaţiei şi promovarea Instrumentelor 
Structurale. 



Program Operaţional Asistenţă Tehnică  
Domeniul Major de Intervenţie 1.3 

 

Obiectivul acestui domeniu major de intervenție este oferirea de instruire pe 
probleme orizontale pentru personalul implicat în managementul şi 
implementarea Instrumentelor Structurale.  

 

Printre beneficiari eligibili se regăseşte şi  ANFP, alături de instituţii precum  

MFE, ACP, AA, ANRMAP, UCVAP și CNCD. 

 

Concluzii privind evoluţia axei prioritare 1, cuprinse în cadrul Raportului 
Anual de Implementare 2014 pentru Programul Operaţional Asistenţă 
Tehnică 2007-2013, disponibil pe web-site-ul Ministerul Fondurilor 
Europene, susţin faptul că ”Proiectele aflate în implementare au contribuit 
la atingerea obiectivului acestei axe prioritare prin asigurarea coordonării, 
gestionarii si implementării Programului Operaţional din perioada de 
programare 2007-2013, pregătirea următoarei perioade de programare 2014-
2020, sprijinirea coordonării implementării Planurilor Integrate de Dezvoltare 
aferente celor 7 poli de creştere și rambursarea cheltuielilor salariale pentru 
personalul implicat în implementarea Instrumentelor Structurale care a 
contribuit la asigurarea stabilității acestuia.” 



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: 

 
29 de luni  

Valoare eligibila  

 
14.820.664,14  lei  

Date despre proiect 



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  în 
perioada de programare 2014-2020 

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; 

Au fost instruite aproximativ 4.000 de persoane în domenii 
relevante accesării fondurilor structurale. 



Impactul proiectului 

Prin organizarea programelor de perfecționare 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, s-a avut în vedere crearea premiselor și dezvoltarea 

competențelor pentru asigurarea unui management eficient al 
proiectelor finanțate din fonduri structurale, conform prevederilor UE.  



 Expert accesare fonduri structurale și de 

coeziune 2014-2020 

 

 2 programe de perfecţionare 

 Program de perfecţionare în domeniul  

managementului instrumentelor structurale 

 Expert implementare fonduri structurale și de 

coeziune 

 Expert monitorizare, evaluare, impact și 

sustenabilitatea proiectelor 

 Program de perfecţionare în domeniul achiziţiilor 
publice 

 

2 

I. 

Modulul 1 

Modulul 2 

Modul 3 

II. 

Programele de perfecţionare 

Corina CHITEA – Coordonator formare 1 



  

 Revizuirea calendarului de implementare a activităţilor ca urmare 
a derulării procedurilor de achiziţie publică/ procedurilor de 
recrutare și selecţie a formatorilor; 

 

 Pilotarea înscrierilor în sistem online 

 

 Crearea materialelor unitare de curs de către echipele de 
formatori 

 

 Gestionarea etapei de selecţie a participanţilor şi monitorizarea 
sesiunilor de formare prin comunicarea electronică 

 

Provocări în implementarea proiectului 
 



 Aprilie 2015 - A doua revizuire a calendarului ca urmare a decalării cu 

aproximativ o lună a activităţilor, consecinţă a anulării procedurii de 

recrutare şi selecţie a formatorilor, urmată de reluarea acesteia 

 

 Implicaţiile asupra activităţilor proiectului ca urmare a derulării procedurilor 
de achiziţie publică, au dus la necesitatea revizuirii calendarului de 
implementare a activităţilor în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate, 
precum şi încadrarea în limitele de timp existente 

 

 Mai 2014 - Prima revizuire a calendarului, ca urmare a decalării cu 
aproximativ 6 luni a activităţilor, consecinţă a contestării atât la C.N.S.C., 
cât şi în instanţă a procedurilor de externalizare a serviciilor de: 

  organizare sesiuni de formare   

  elaborare materiale promoţionale 
 

1. Revizuirea calendarului de implementare a activităţilor 

ca urmare a derulării procedurilor de achiziţie publică/ 

procedurilor de recrutare și selecţie a formatorilor; 

 



 Echipa de proiect a înaintat propuneri de continuare a procesului de 

implementare, care să permită menţinerea premiselor necesare 

bunei derulări a etapelor organizării programelor de perfecţionare 

 Etapele revizuirii calendarului de derulare a activităţii de formare a 
implicat regândirea structurii calendarului, analizarea posibilităţii de 
suprapunere a sesiunilor, precum şi numărul maxim de sesiuni ce 
poate fi gestionat într-o săptămână, prin raportare directă la 
prevederile contractelor în vigoare 

 

 Calendarul gestionat a putut fi gestionat cu succes în ciuda 

implicaţiilor şi a impedimentelor apărute 

1.Revizuirea calendarului de implementare a activităţilor 

ca urmare a derulării procedurilor de achiziţie publică/ 

procedurilor de recrutare și selecţie a formatorilor; 

 



 Întrucât decalajul generat este cu impact major asupra activitătii, 

echipa de proiect va  analiza posibilităţile de acordare a certificatelor 

de participare ulterior comunicării deciziei 

 În urma participării la sesiunile de perfecţionare, este prevăzută 

acordarea de certificate tip ANFP, în conformitate cu prevederile 

contractului de finanţare şi a legislaţiei în vigoare 

 Valoarea estimată de aproximativ 15.000 lei a impus demararea 

procedurii de achiziţie publică directă 

1.Revizuirea calendarului de implementare a activităţilor 

ca urmare a derulării procedurilor de achiziţie publică/ 

procedurilor de recrutare și selecţie a formatorilor; 

 

 Contestarea în instanţă a procedurii de achiziţie directă a 

serviciilor de elaborare a certificatelor, precum şi lipsa unei decizii 

finale până la această dată, a dus la imposibilitatea ANFP de a acorda 

certificatele de participare la sesiunile de formare 

 

 Până la comunicarea deciziei instanţei, ANFP va elibera adeverinţe de 

participare, valabile până la înmânarea certificatelor. 



 Diferenţa de 5% este datorată elementelor de tipul: 
 

 incompatibilităţi ale sistemelor utilizate, necesare înscrierii  
 

 restricţionarea accesului la anumite categorii de aplicaţii 
 

 lipsa cunostinţelor de baza în realizarea înscrierii online, asfel 

tendinţa fiind de utilizare a sistemului clasic de înscriere 

(poșta, fax etc.) 

 

 Înscrierea la sesiunile de formare s-a realizat în proporţie de 95 % 

prin utilizarea platformei personalizate pentru acest proiect 

 

2.Pilotarea înscrierilor în sistem online 

 



 Înscrierile la sesiunile organizate au fost restricţionate, sistemul 

limitând opţiunile de alegere la regiunea din care face parte 

instituţia angajatoare  

2.Pilotarea înscrierilor în sistem online 

 

 Operaţionalizarea sistemului a fost realizată de către membrii 

echipei de proiect, sesiunile fiind disponibile în timp real pe 

website-ul instituţiei, prin slectarea regiunii. 

 

 Astfel, s-a pus accent pe participarea la sesiuni de perfecţionare, 

organizate în fiecare regiune de dezvoltare, fără a fi necesară 

deplasarea pe distanţe mari.  



 Persoanele interesate au avut acces la un număr total de 178 

sesiuni de formare, ce au fost organizate în cele 8 regiuni de 

dezvoltare 

 

 Criteriile aplicabile au fost disponibile încă de la publicarea 

anunţului de demarare a etapelor de înscriere, acestea fiind 

personalizate per fiecare modul/ program, în vederea asigurării 

accesului la sesiunile de formare a persoanelor care vor putea 

utiliza informaţiile și noţiunile dobândite 
 

 S-a realizat extinderea accesului la sesiunile de perfecţionare 

prin flexibilizarea criteriilor de participare prin includerea 

persoanelor ce deţin exclusiv cunoştinţe de bază în domeniile 

vizate 

2.Pilotarea înscrierilor în sistem online 

 



2.Pilotarea înscrierilor în sistem online 

 



2.Pilotarea înscrierilor în sistem online 

 



2.Pilotarea înscrierilor în sistem online 

 



 Rezultatul fiecărei aplicări a procedurii – o echipă de formatori 

care a trebuit să creeze un material unitar de curs – 4 

materiale unitare de curs 

 

 Selecţia formatorilor s-a realizat prin aplicarea procedurii 

interne de recrutare şi selecţie a formatorilor – 4 proceduri de 

recrutare şi selecţie a formatorilor 

 

 Procedura de recrutare şi selecţie a formatorilor anulată şi 

reluată a impactat major atât graficul de implementare, cât şi 

perioada alocată dezvoltării materialului unitar de curs 

3. Crearea materialelor unitare de curs de către 

echipele de formatori 



Materialul fiecărei echipe de formatori a fost: 

 avizat de către instituţiile abilitate,  

 utilizat de toţi formatorii implicaţi şi  

 diseminat către participanţii la sesiuni în format electronic, 
astfel fiind diminuat considerabil consumul de hârtie 

 

 Crearea materialelor unitare de curs de către echipele de 

formatori a fost o provocare importantă, datorită perioadei 

foarte concentrate alocată etapei de elaborare 

3. Crearea materialelor unitare de curs de către 

echipele de formatori 

 Manualele finale vor fi disponibile pentru accesare şi 

consultare pe website-ul ANFP, spre finalul perioadei de 

implementare a proiectului. 



 Planificarea şi alocarea regiunilor – fiecare membru al grupului desemnat 

a primit un număr de regiuni pe care să le verifice, astfel fiind evitată 

suprapunerea persoanelor în cadrul activităţii de verificare.  

 Spre  exemplu,  Mihaela ROMAN, membru în cadrul echipei, a gestionat 

]nscrierile pentru regiunile Nord-Est, Nord-Vest şi Sud-Muntenia 

 Etapizarea perioadelor de înscriere -  numărul mare de sesiuni şi 

dimensiunea grupului ţintă, a fost necesară structurarea înscrierilor pe 

mai multe etape.  

 Spre exemplu, programul de perfecţionare în domeniul achiziţiilor publice a 

fost structurat pe un număr de 3 etape de înscriere, ce s-au derulat în 

perioada octombrie 2014 – februarie 2015 
 

 A fost desemnat un grup în cadrul echipei de proiect care a primit 

drept de utilizator în cadrul platformei de gestionare a înscrierilor, 

în vederea verificării îndeplinirii criteriilor de participare. 

4. Gestionarea etapei de selecţie a participanţilor şi 

monitorizarea sesiunilor de formare prin  

comunicarea electronică 

 



4. Gestionarea etapei de selecţie a participanţilor şi 

monitorizarea sesiunilor de formare prin  

comunicarea electronică 

 

nord.est@anfp.gov.ro 

sud.est.dobrogea@anfp.gov.ro 

bucuresti.ilfov@anfp.gov.ro 

centru@anfp.gov.ro 

sud.muntenia@anfp.gov.ro 

vest@anfp.gov.ro 

sud.vest.oltenia@anfp.gov.ro 

nord.vest@anfp.gov.ro 



 Sistemul a permis verificarea în timp real a numărului de înscrişi, 

statusul fiecărei înscrieri verificate, reducând major posibilitatea de 

eroare la etapa de centralizare şi transmitere a bazei de date 

simplificată către prestator 
 

 Toate înscrierile au fost verificate de către coordonatorii de 

formare, în vederea asigurării îndeplinirii criteriilor de participare la 

sesiunile de formare 

 Criteriile de participare au reprezentat o serie de cerinţe de 

îndeplinit cumulativ. Nerespectarea criteriilor de participare 

atrage după sine anularea înscrierii, ca urmare a neîndeplinirii 

criteriilor, eliberand locul în timp real.  
 

4. Gestionarea etapei de selecţie a participanţilor şi 

monitorizarea sesiunilor de formare prin  

comunicarea electronică 

 



4. Gestionarea etapei de selecţie a participanţilor şi 

monitorizarea sesiunilor de formare prin  

comunicarea electronică 

 



4. Gestionarea etapei de selecţie a participanţilor şi 

monitorizarea sesiunilor de formare prin  

comunicarea electronică 

 



  

 Prin proiectul prezentat, am încercat să acordăm posibilitatea de 
participare la sesiuni de formare focusate pe domenii specifice a 
unui număr mare de persoane, întrucât solicitările iniţiale au fost 
numeroase.  

 

 Ulterior, au fost înregistrate numeroase renunţări, un număr mare 
dintre acestea fiind nemotivate, ceea ce a afectat buna 
desfăşurare a sesiunilor. 

 

 Un alt efect al renunţărilor nejustificate este ocuparea unui loc pe 
lista de participanţi în cadrul unei sesiuni, în detrimentul unei alte 
persoane ce a manifestat nevoie şi disponibilitate reală, dar care 
a rămas în afara listei de înscrişi. 

 

Lecţii pentru viitor 
 



  

 Așa cum este specificat în cadrul documentului de Evaluare 
Intermediară a Programului Operaţional Asistenţă Tehnică, 
disponibil pe web-site-ul Ministerului Fondurilor Europene, este 
necesară: 

 Trecerea de la instruirea de bază la instruirea specializată va 

necesita dezvoltarea unor noi instrumente educaţionale adaptate 

unor grupuri mai restrânse de experţi.  

 Remedierea lipsei formării destinate beneficiarilor, deoarece  

majoritatea problemelor de implementare identificate în  raport 

sunt la nivelul acestora. 

 

 Trecerea de la instruirea de bază la instruirea specializată pentru 
beneficiari, precum şi trecerea de la instruirea în forma clasică la 
abordarea în sistem e-learning. 

 

Lecţii pentru viitor 
 



Monica MARIN – Manager proiect 

Carmen BODE – Responsabil adjunct 

VĂ MULȚUMIM! 

Corina CHITEA – Coordonator formare 1 

Mihaela ROMAN – Coordonator formare 2 

Aurelia FLORESCU– Coordonator formare 3 

Alexandra IZVERCIAN – Responsabil promovare si diseminare 

Silvia GHEORGHE – Responsabil promovare si diseminare 

Ştefan MARIA – Responsabil sistem inscriere 

Gabriel MIHAILOV – Responsabil sistem inscriere 

Elena CONSTANTINESCU – Responsabil achizitii publice 

Cristina ANGHELESCU – Responsabil relatia cu  
   institutiile publice 

Lavinia NICULESCU,  

Director DPFE 

Daniel MIHĂILESCU 

Şef Serviciu SMP 

Cristina PATACHE – Responsabil promovare si diseminare 


