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Date despre proiect 

Sursa de finanțare:   

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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Obiective 

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 aproximativ 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 
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Rezultate ale proiectului 

• Două conferințe de promovare; 

• Un modul de formare cu durata de 5 zile; 

• Un manual privind ajutorul de stat la nivel local elaborat; 

• Echipă de formatori constituită; 

• Aproximativ 378 de participanți în cadrul modulului de formare; 

• Două anunțuri de promovare și de diseminare a rezultatelor realizate; 

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

• Participanții au primit Diplomă de participare. 
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Rezultate ale proiectului  

Au fost derulate următoarele activități: 
• 5 proceduri de achiziții publice finalizate; 

• asigurarea promovării proiectului; 

• a fost operaționalizată pagina dedicată proiectului pe pagina web a ANFP 
la secțiunea Proiecte, Proiecte în implementare, accesibilă prin utilizarea 
link-ului http://www.anfp.gov.ro/continut/Proiect_Cod_11005; 

• în vederea constituirii echipei de formatori, a fost derulată și finalizată 
procedura de recrutare și selecție a formatorilor; 

• au fost elaborate și aprobate 6 notificări ale contractului de finanțare; 

• au fost elaborate și depuse 2 cereri de rambursare, în luna iulie va fi depusă la 
AMPOAT cererea de rambursare nr. 3. 

http://www.anfp.gov.ro/continut/Proiect_Cod_11005
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    Activitatea de formare 
1 modul de 
formare în 
domeniul 

ajutorului de stat 

aproximativ  370 
participanţi la 
sesiunile de 

formare 

18 sesiuni de 
instruire x 5 zile 

Locația Județul 
Brașov 

Echipa de 6 
formatori 
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Calendarul sesiunilor de formare 

Grupa  Perioada Formatori 

1 24-28.04.2017 Popa Marius George 

2 24-28.04.2017 Dăscălescu Carmen Maria 

3 08-12.05.2017 Stroe Lucian Nicolae 

4 08-12.05.2017 Dăscălescu Carmen Maria 

5 15-19.05.2017 Popa Marius George 

6 15-19.05.2017 Stroe Lucian Nicolae 

7 22-26.05.2017 Stăncescu Maria Ana 

8 22-26.05.2017 Pașca Horațiu Alin 

9 12-16.06.2017 Popa Marius George 

10 12-16.06.2017 Stăncescu Maria Ana 

11 19-23.06.2017 Stroe Lucian Nicolae 

12 19-23.06.2017 Pașca Horațiu Alin 

13 03-07.07.2017 Aron Octavian Cornel 

14 03-07.07.2017 Dăscălescu Carmen Maria 

15 26-30.06.2017 Aron Octavian Cornel 

16 26-30.06.2017 Stăncescu Maria Ana 

17 10-14.07.2017 Stroe Lucian Nicolae 

18 10-14.07.2017 Pașca Horațiu Alin 
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243 de instituții publice  

40 de instituții ale 
prefectului 

33 consilii județene 

53 primării de comune 

61 primării de municipii 

56 de primării de orașe 
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Participanți 

70% 

30% 

FEMININ

MASCULIN
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Funcții participanți 

67% 

33% 
FUNCȚII de CONDUCERE/EXECUȚIE 

TOTAL EXECUTIE

TOTAL CONDUCERE
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Funcții publice participanți 

• 44 secretari de UAT 

• 20 directori  

• 1 Prefect 

• 11 șef birou 

• 42 șef serviciu 

• 13 administratori publici 

• 51 consilieri juridici 
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 Evaluarea modulului de formare 
Participanții au considerat în proporție de 99% că obiectivele cursului, precizate la începutul sesiunii,  au fost 
realizate. 

 
1% 

99% 

Obiectivele precizate la începutul acestui curs au fost 
realizate 

1

2

3

4

5

1 nota minimă, 5 nota maximă 
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Evaluarea modului de formare 

3% 

97% 

Cursul a furnizat suficiente informații despre tematica 
abordată? 

1

2

3

4

5

1 nota minimă, 5 nota maximă 
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Evaluare modului de formare 

7% 

93% 

Cursul a contribuit la obtinerea de competente noi sau la imbunatatirea 
unora existente? 

1

2

3

4

5

1 nota minimă, 5 nota maximă 
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Feedback participanți 
Participanții au considerat că toate 
tematicile modulului de formare au 
fost utile acestea urmând a fi aplicate 
în momentul verificării legalității 
actelor administrative, în cazul 
misiunilor de audit precum și în 
domeniul accesării de fonduri 
europene. 
A fost apreciată prestația formatorilor 
ca fiind bună, remarcând pregătirea 
acestora în domeniul ajutorului de 
stat, metodele de comunicare precum 
și aplicațiile și studiile de caz 
prezentate de aceștia. 
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Valoarea adăugată 
• Evaluarea modulului de formare în domeniul ajutorului de stat pentru a se 

determina valoarea adăugată cu privire la nivelul de cunoştinţe şi expertiză prin 
aplicarea unui pretest în prima zi de curs și a unui test final în ultima zi de curs. 

• Studiul privind valoarea adăugată: 
– 242 de persoane 

– 14 serii de instruire 

– 6 formatori 

– Pretest (10 întrebări tip grilă) 

– Test final (10 întrebări tip grilă)  

– Testele au fost extrase de către echipa de proiect prin alegerea unui test din cele 6 propuse, astfel 
formatorii au aflat în ziua susținerii testelor ce test a fost extras. 
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Interpretare studiu 

• Variabila de analiză este reprezentată de diferența dintre valoarea reprezentată 
de nota obținută de cursanți la testul final și nota de la pretest. 

• Indicatorii utilizați: 
– Valoare adăugată semnificativă (diferenţa dintre notele obținute este mai mare ca 5, lucru 

reprezentat de o îmbunătățire semnificativă a cunoștințelor pe parcursul modulului de formare) 

– Valoare adăugată medie (diferenţa dintre notele obținute este  între 3 și 5, reprezentând note ușor 
diferite ca valoare între pretest și test) 

– Valoare adăugată constantă(diferenţa dintre notele obținute este între 0 și 2, reprezentând note 
apropiate ca valoare între pretest și test ) 

– Valoare adăugată nesemnificativă (diferenţa dintre notele obținute este mai mică ca 0 adică 
participantul a luat la testul final notă mai mica decăt nota obținută la pretest) 
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 Rezultate studiu valoare adăugată 

Aproximativ o treime dintre 
participanții din grupul țintă 
au avut cunoștințe despre 

domeniul ajutorului de stat 
obținând note similare între 

test și pretest.  

45 % dintre participanți 
au obținut note la test 
cu peste 3 puncte mai 

mari ca la pretest. 

17 % dintre participanți 
au obținut note a căror 

valoare depășește 5 
puncte între cele 2 

teste. 
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Echipa de proiect 

Lavinia Niculescu, 
manager de 

proiect, director 
DPFE 

Carmen 
Hârtopeanu, 

asistent proiect, 
șef serviciu 
SMP-DPFE 

Cristina Patache, 
coordonator 

formare, inspector 
DPFE 

Luminița 
Dumitrescu, 
responsabil 

financiar, șef 
serviciu 

DERUAAP 

Elena 
Constantinescu, 

responsabil 
achiziții publice, 
expert DERUAAP 


