
 

 
Rezultate obtinute 

 
“Instruire aplicata pentru continuarea intaririi capacitaţii institutionale a 

administratiei publice din Romania pentru o gestionare eficienta a fondurilor 
structurale” SMIS 48159, cofinantat din Fondul European de  Dezvoltare 

Regionala, Programul Operational Asistenta Tehnica (POAT) 
 

 

 

 

 

 

Corina Chitea 

Coordonator formare 1  



Proiectul s-a adresat…. 

Grup tinta 

Aproximativ 

 4000 persoane 

Beneficiari ai Fondurilor 
Structurale  si de Coeziune  

2007-2013 
Aprox 2000 persoane 

 

Autoritati si institutii din 
administratia locala si 

centrala 

Procedura de inscriere 
online 

Principiul “Primul venit, 
primul servit” 

Managementul 
instrumentelor structurale 

Achizitii publice 

Potentiali beneficiari ai 
Fondurilor Structurale  si de 

Investitii  

2014-2020 

Aproximativ 2000 persoane 



Aria de acoperire… 

 

 

 
Brasov 

  
Iasi, Botosani 

  
Tulcea 

  
Pitesti 

 
Drobeta TS, 

Craiova 
 
 

Cluj 
  

Timisoara 
 

Bucuresti  



Structura programelor de formare 

                            

 

 

 

 

 

1. Programul de 
formare specifica in 

domeniul  
managementului 
 instrumentelor 

structurale 

2. Programul de formare specifica in domeniul 
achizitiilor publice  

Modul 1- Expert accesare 
fonduri structurale si de 

coeziune 2014-2020  

Modul 2 - Expert 
implementare fonduri 

structurale si de coeziune  

Modul 3 - Expert monitorizare, evaluare 
impact și sustenabilitatea proiectelor  



1. Programul de formare specifica in domeniul  
managementului 

 instrumentelor structurale 

Modul 1 

Expert accesare fonduri 
structurale si de coeziune 
2014-2020  

 

 Septembrie- octombrie 2014 

 

 5 zile de instruire 

 

 25 de sesiuni de instruire 

 

 495 participanti 



Expert accesare fonduri structurale si de coeziune 2014-2020  
Suport de curs  

• Politica UE de coeziune 2014 – 2020 
 

• Cadrul programatic și instituțional al 
instrumentelor structurale din România 
- 2007 – 2013 și 2014 – 2020 
 

• De la idee la proiect: etape in 
dezvoltarea unui proiect 
 

• Analiza Ghidului Solicitantului 
 

• Cerere de finantare VERSUS  contract 
de finantare 
 

• Greșeli frecvente în scrierea de proiecte 
  
• Elemente de succes ale unui proiect;   

 
 
 
 
 
 
 
 

www.anfp.gov.ro, 
Sectiunea Proiecte in 
implementare 

http://www.anfp.gov.ro/


1. Programul de formare specifica in domeniul  
managementului 

 instrumentelor structurale 

Modul 2  

 Expert implementare 
fonduri structurale si de 
coeziune  

 

 

 

 Aprilie – iunie 2015 

 

 5 zile de instruire 

 

 65 de sesiuni de instruire 

 

 1411 participanti 



Expert implementare fonduri structurale si de coeziune 
Suport de curs  

• Cadrul conceptual al managementului 
de proiect 
 

• Conducerea echipelor, rolurile și 
responsabilitatile echipei de proiect 
 

• Implementare si derularea contractelor  
 

• Management financiar 
 

• Greseli frecvente ale beneficiarilor si 
probleme identificate in implementarea 
proiectelor  
 

• Bune practici in implementarea 
proiectelor, in perioada 2007-2013, in 
Romania 
 
 
 
 

www.anfp.gov.ro, 
Sectiunea Proiecte in 
implementare 

http://www.anfp.gov.ro/


1. Programul de formare specifica in domeniul  
managementului 

 instrumentelor structurale 

Modul 3 

Expert monitorizare, evaluare 
impact si sustenabilitatea 
proiectelor 

 

 

 

 13 – 15 iulie 2015 

 

 3 zile de instruire 

 

 8  sesiuni de instruire 

 

 201 participanti 



Expert monitorizare, evaluare impact si sustenabilitatea proiectelor 
Suport de curs  

• Rolul monitorizarii și al evaluarii intre 
procesele si instrumentele de 
management de proiect 
 

• Managementul riscurilor 
 

• Managementul timpului – prioritizarea  
activitatilor cheie, sustenabilitatea 
proiectelor 
 

• Probleme intampinate in procesele de 
monitorizare și evaluare identificate în 
perioada de programare 2007-2013, 
solutii de remediere. 
 

• Evaluarea sustenabilitatii proiectelor 
 
• Lectii invatate, bune practici si factori de 

succes  
 
 
 
 

www.anfp.gov.ro, 
Sectiunea Proiecte in 
implementare 

http://www.anfp.gov.ro/


2. Programul de formare specifica în domeniul achizitiilor publice  
 

 

 

 Octombrie 2014 – Martie 2015 

 

 5 zile de instruire 

 

 80  sesiuni de instruire 

 

 1668 participanti 



 Programul de formare specifica in domeniul achizitiilor publice  
Suport de curs  

 Cadru legislativ si institutional 

 Conflicte de interese si 
incompatibilitati 

 Planificarea si managementul 
achizitiilor publice 

 Tipuri de proceduri  

 Modalitati speciale de atribuire a 
contractului de achizitie publica 

 Documentatia de atribuire, criterii 
de atribuire 

 Incidente procedurale 

 Gestionarea contractelor de 
achizitie publica finantate din 
fonduri europene 

 Bune practici in achizitiile publice 

 

 

 

 

 

www.anfp.gov.ro, 
Sectiunea Proiecte in 
implementare 

http://www.anfp.gov.ro/
http://www.anfp.gov.ro/


Multumim participantilor si colaboratorilor nostri! 
 

  
 

                            …..2014-2020 

Directia Programe cu Finantare Externa 
Agentia Nationala a Functionarilor Publici 

 
 


