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Date despre proiect 

            Programul Operaţional de Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT) 

 

                     Axa prioritară 1, OS 1.1 Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI    

   de a pregăti şi implementa proiecte => Rezultat - Eficacitate sporită în 
   pregătirea și    
 implementarea proiectelor 

 

  Perioada de implementare:       01 iunie 2016 - 31 august 2017 

 

    

                                                                      Valoare eligibilă:                 1.155.246,00 lei 
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Context 

  

                    Calitatea de beneficiar POAT  - martie 2013 - Agenţia Naţională a Funcţionarilor   
 Publici devine beneficiar al Programului Operaţional Asistenţă Tehnică 

 

 

                     Memorandum aprobat - martie 2013  - ˝Îndeplinirea și asumarea  
 condiționalităților ex-ante în contextul pregătirii și aprobării documentelor de 
 programare a fondurilor europene alocate României în perioada 2014-2020 în 
 domeniul aplicării legislației ajutorului de stat˝ 
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Obiectiv 

      Obiectivul general  - dezvoltarea capacității administrației publice de  a realiza 

 implementarea și absorbția eficace și eficientă a Fondurilor Europene Structurale și de 
 Investiții (FESI), sprijinind totodată, procesul de implementare şi aplicare a legislaţiei 
 UE în domeniul ajutoarelor de stat. 

 

                       Obiectivul specific - formarea orizontală în domeniul ajutorului de    

   stat pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI, respectiv  
  pentru un număr de 378 de persoane din    
  administrația publică locală. 
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Justificare 

1 

• Consolidarea capacității administrative de implementare şi aplicare a legislației UE în domeniul 
ajutoarelor de stat, ca urmare a instruirii personalului din cadrul administrației publice locale, care 
aplică procedurile în domeniul ajutorului de stat și care sunt potențiali beneficiari/ beneficiari 
FESI. 

2 

• Formarea profesională în domeniul ajutorului de stat va crea premisele necesare elaborării unor 
măsuri de sprijin la nivel local, care să fie complementare măsurilor de ajutor de stat finanțate din 
fonduri FESI, asigurându-se, în același timp, respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat. 

3 

• Personalul instruit din instituțiile prefectului va putea sprijin autoritățile locale interesate în a 
dezvolta scheme de ajutor de stat la nivel local, menite să contribuie la dezvoltarea economică a 
comunităților. Personalul din autoritățile publice locale vor putea dezvolta program/proiecte care 
cad sub incidența ajutorului de stat, în funcție de prioritățile de la nivel local 



”Instruire în ceea ce privește aplicarea legislației în domeniul ajutorului de stat pentru beneficiarii FESI de la nivel local”, Cod proiect 1.1.005 
Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020 

 

    Activitatea de formare 

       1 modul de formare în domeniul ajutorului de stat 

 

       378 participanţi 

  

 18 sesiuni de instruire x 5 zile 

  2 locaţii 

 

 Echipa de 6 formatori formată 
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Modul de formare  

în domeniul ajutorului de stat 
 

• instruirea în domeniul ajutorului de stat pentru persoanele implicate la nivelul potențialilor 
beneficiari/beneficiarilor FESI în acordarea de facilități la nivel local, județean și pentru 
persoanele implicate în asigurarea respectării legislației la nivelul Instituției Prefectului. 

 

 

• definirea ajutorului de stat, concepte și proceduri pentru acordarea, monitorizarea și 
recuperarea ajutoarelor de stat și aspecte legate de acordarea ajutorului de minimis, 
categorie de ajutor cel mai des folosită la nivel local, accentul fiind pus pe lecțiile învățate în 
acest domeniu din implementarea Instrumentelor Structurale 2007-2013. 
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Structura grupului ţintă - 378 participanţi 
 

– 2 reprezentanți din cadrul Instituțiilor prefectului (41 județe+municipiul 
București) 

– 2 reprezentanți din cadrul Consiliilor județene (41 de instituții) 

– 5 reprezentanți din cadrul administrației publice locale (câte 5 per județ + 7 
de la nivelul Municipiului București) 

– Beneficiarii indirecți ai acestui proiect vor fi reprezentați de către angajații 
Instituțiilor prefectului, ai Consiliilor județene, comunitățile locale aferente 
acestora, precum și instituțiile centrale cu atribuții în domeniul ajutorului de 
stat. 
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Calendar activităţi formare 

Grupă  Zile   Perioadă 

Loc de desfăşurare a 

programului de formare 

Nume formator 

1 L-V 06-10.03.2017 Loc de desfăşurare 1 Popa Marius George 

2 L-V 06-10.03.2017 Loc de desfăşurare 2 Stroe Lucian Nicolae 

3 L-V 20-24.03.2017 Loc de desfăşurare 1 Aron Octavian Cornel 

4 L-V 20-24.03.2017 Loc de desfăşurare 2 Dăscălescu Carmen Maria 

5 L-V 03-07.04.2017 Loc de desfăşurare 1 Stăncescu Maria Ana 

6 L-V 03-07.04.2017 Loc de desfăşurare 2 Pașca Horațiu Alin 

7 L-V 24-28.04.2017 Loc de desfăşurare 1 Popa Marius George 

8 L-V 24-28.04.2017 Loc de desfăşurare 2 Stroe Lucian Nicolae 

9 L-V 08-12.05.2017 Loc de desfăşurare 1 Aron Octavian Cornel 

10 L-V 08-12.05.2017 Loc de desfăşurare 2 Dăscălescu Carmen Maria 

11 L-V 22-26.05.2017 Loc de desfăşurare 1 Stăncescu Maria Ana 

12 L-V 22-26.05.2017 Loc de desfăşurare 2 Pașca Horațiu Alin 

13 L-V 12-16.06.2017 Loc de desfăşurare 1 Popa Marius George 

14 L-V 12-16.06.2017 Loc de desfăşurare 2 Stroe Lucian Nicolae 

15 L-V 26-30.06.2017 Loc de desfăşurare 1 Aron Octavian Cornel 

16 L-V 26-30.06.2017 Loc de desfăşurare 2 Dăscălescu Carmen Maria 

17 L-V 10-14.07.2017 Loc de desfăşurare 1 Stăncescu Maria Ana 

18 L-V 10-14.07.2017 Loc de desfăşurare 2 Pașca Horațiu Alin 
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Rezultate aşteptate 

• Două conferințe de promovare; 

• Un modul de formare cu durata de 5 zile; 

• Echipă de formatori ; 

• 378 de participanți în cadrul modulului de formare.  

• Două anunțuri de promovare și de diseminare a rezultatelor; 

• Materiale promoționale (2 roll up, 500 pliante, 500 pixuri, 500 stick-uri USB, 500 agende, 500 
mape, 30 afișe).  

• Materialele de formare precum și alte materiale elaborate în cadrul proiectului vor fi 
disponibile pe site-ul ANFP pentru a face posibilă accesarea lor de către cei interesați, 
asigurând-se astfel oportunitatea de diseminare suplimentară.  
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Lecţii învăţate – Proiect Cod SMIS 48106 

• Creșterea eficacității aplicării legislației Uniunii Europene în ceea ce privește 

ajutoarele de stat, prin formarea aplicată a experţilor implicaţi în gestionarea 

fondurilor europene  - Cod SMIS 48106 

• Sursa de finanţare: Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT), Axa prioritară 1 „Sprijin 
în implementarea instrumentelor structurale și coordonarea programelor”, Domeniul major 
de intervenţie 1.3 „Formare orizontală în domeniul gestionarii programelor/proiectelor” 

• Beneficiar: Agenția Națională a Funcționarilor Publici 

• Durata: 25 luni (01.07.2013 -31.07.2015) 

• Valoare: 2.607.992,88 RON 
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Rezultate ale proiectului – evaluarea calității formării 

 Evaluarea calității formării - efectuată prin aplicarea de teste inițiale (pretest) și teste după  
 derularea sesiunii de formare (test final); 
 
 Datorită modificărilor în structura grupului țintă, cu accesul persoanelor noi în grupul țintă, am 
 considerat relevantă evaluarea diferențelor de cunoștințe între persoanele care au participat la 
 programul I de perfecționare și programul II de perfecționare (modulul 4); 
 
 A fost efectuată o analiză asupra notelor de la pretestare și testare finală aferente Programului de 
 perfecționare II; 
 
 În analiză sunt luate în considerare influențele variabilelor de vârstă și ”gen” asupra rezultatelor 
 formării;  
 
 Peste 85% dintre cursanți au apreciat ca foarte bună și bună calitatea suportului de curs furnizat.  
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Rezultate ale formării – câteva observații 

   

  Ipoteze:  
 

 

• Persoanele care au participat la Programul I de formare obțin note mai bune la 

pretestare față de cei care nu au participat Programul I; 

 

• Persoanele care au participat la Programul I de formare obțin note la fel de bune la 

testare finală față de cei care nu au participat Programul I – decalajele de cunoștințe 

fiind reduse în urma formării. 
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Rezultate ale formării – câteva observații 

  Notele au crescut, în medie, cu 3,5 puncte de la faza de pretestare la evaluarea realizată 
prin testul final. 

 Regresul (note mai mici la testul final decât la pretestare) este aproape inexistent – 0,5% 
din total participanţi; 

 Pentru 5% dintre participanţi s-a constatat o evoluţie constantă (note identice la pretestare 
şi testare, incluzând aici şi notele maxime obţinute în ambele secvenţe ale procesului de 
evaluare); 

 Cvasimajoritatea participanţilor (circa 94%) au obţinut note mai bune la testare, 
comparativ cu cele primite la prestestare.  
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Rezultate ale formării – câteva observații 

 Evaluarea calităţii procesului de formare, măsurat prin notele obţinute la pretestare, 
respectiv la testarea finală, semnalează faptul că s-a înregistrat un progres vizibil - cunoştinţe 
iniţiale versus cunoştinţe acumulate după parcurgerea modulului de formare 

 

 Nu există diferenţe date de criteriul „gen” nici în privinţa notelor de la pretestare, nici în ceea 
ce priveşte testul final 
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Rezultate ale formării – câteva observații 
PRETESTARE 
 Persoanele care au parcurs programul I au obţinut note mai mari la pretestarea aferentă 

Programului II decât cei care nu au participat la Programul I;  
 Participanţii cu vârsta de 40 ani sau peste au obţinut note mai bune la pretestare, comparativ 

cu participanţii cu vârste de până în 39 ani inclusiv - experienţa şi bagajul de cunoştinţe 
acumulat de persoanele de peste 39 ani este posibil să fie un factor explicativ decisiv în 
legătură cu obţinerea unor note mai bune la pretestare  
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Rezultate ale formării – câteva observații 

TESTARE FINALĂ  
Ca rezultat al procesului de formare şi al progreselor 
obţinute, constatăm că notele la testul final sunt 
semnificativ mai mari în cazul cursanţilor care nu au parcurs 
programul I.  Posibile explicații:  

formarea asigurată a furnizat un nivel foarte ridicat de 
calitate, indicând faptul că în urma cursului decalajele 
inițiale în cunoștințe sunt practic reduse.  
Este posibil ca persoanele care au participat doar la al 
doilea program de perfecționare să fi manifestat un 
mai mare nivel de receptivitate, să fie mai deschiși să 
învețe, tocmai pentru a recupera conținutul din 
programul I de perfecționare. 

 Diferenţele pe criteriul vârstă 
dispar în cazul notelor obţinute la testul final - 
Diferenţele se atenuează pe parcursul 
procesului de formare, gradul de acumulare a 
noţiunilor predate ştergând practic 
diferenţele/ decalajele iniţiale.  
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Vă mulţumesc! 

Lavinia Niculescu 

lavinia.niculescu@anfp.gov.ro 

 
Director – Manager de proiect 

Direcţia Programe cu Finanţare Externă 

ANFP 
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