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Ateliere de lucru organizate de ANFP în luna noiembrie în cadrul proiectului 

 cod proiect 3.1.028 destinate structurilor cu rol de coordonare, gestionare și control 
al Fondurilor Europene Structurale și de Investiții (FESI) 

 
 
 
 

Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) implementează în perioada  aprilie 2017 – 

martie 2020 proiectul „Instruire pentru structurile din cadrul sistemului de coordonare, 

gestionare și control al FESI în România, pe tematici prioritare pentru dezvoltarea 

capacității manageriale pentru sistemul de coordonare, gestionare și control al FESI”, cod 

3.1.028, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul 

Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020, cu o valoare totală eligibilă de 

4.636.532,59 lei. 

 

Prin implementarea acestui proiect, ANFP își propune să contribuie la dezvoltarea 

capacității manageriale a structurilor cu rol de coordonare, gestionare și control al FESI 

prin întărirea cooperării interinstituționale în domeniul managementului fraudelor și 

neregulilor în contractele finanțate din FESI și aplicarea corecțiilor financiare atât prin 

organizarea a trei evenimente tip atelier de lucru, cât și prin derularea a trei module de 

formare pe tematici prioritare: achiziții publice, managementul fraudelor și neregulilor în 

contractele finanțate din FESI, aplicarea corecțiilor financiare, prevenirea și combaterea 

faptelor de corupție, promovarea standardelor de etică și integritate. Grupul țintă al 

proiectului este format din aproximativ 1.000 de persoane din cadrul structurilor cu rol de 

coordonare, gestionare și control al FESI.  

   

În luna noiembrie 2018 vor fi organizate trei evenimente tip atelier de lucru prin care 

vor fi create premisele unei abordări unitare la nivelul sistemului de coordonare, 

gestionare și control al FESI prin intermediul unor dezbateri aplicate, prezentarea bunelor 

practici și a progreselor înregistrate în domeniu și realizarea de schimburi de experiență. 

 

În cadrul fiecărui atelier de lucru, care va dura 2 zile, vor fi dezbătute tematici asociate 

unor domenii de interes major prin raportare la contractele finanțate din FESI, respectiv: 

 Managementul neregulilor din perspectiva cadrului legal, metodologic și 

procedural. 

 Fraudă în implementarea proiectelor din perspectiva cadrului legal, metodologic și 

procedural. 
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 Corecții financiare/reduceri procentuale în cazul abaterilor de la legislația privind 

achizițiile publice din perspectiva noului pachet legislativ(Lg. 98/2016privind 

achizițiile publice, HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legea nr. 

101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 

achiziție publică a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, 

precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului național de Soluționare a 

Contestațiilor). 

 Conflictul de interese în implementarea contractului cu finanțare europeană din 

perspectiva cadrului legal, metodologic și procedural. 

 

Din punct de vedere al reprezentării instituționale, fiecare atelier va avea un număr de 

aproximativ 15 participanți din cadrul autorităților cu rol de coordonare, gestionare și 

control al FESI, precum și reprezentanți ai societății civile și ai mediului academic, 

respectiv Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Corpul de Control al Primului Ministru, 

Agenția Națională de Integritate, Departamentul de Luptă Antifraudă, Direcția 

Națională Anticorupție, Curtea de Conturi, Autoritatea de Audit, Agenția Națională 

pentru Achiziții Publice, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, Autoritatea 

de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică, Autorități de 

Management, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal. 

 

Astfel, în cadrul primului atelier de lucru, vor fi purtate discuții cu reprezentanți de la 

nivel înalt, respectiv cu factorii de decizie, în cadrul celui de-al doilea eveniment, 

dezbaterea va fi generată la nivelul funcționarilor publici de conducere, iar la ultimul 

atelier vor fi invitați experți și specialiști în domeniu din cadrul acestor instituții. 

 

Ca urmare a derulării atelierelor de lucru va fi elaborat un material, un  ghid ce va 

cuprinde spețele, problematica dezbătută, exemplele de bună practică, precum și 

interpretările agreate și punctele de vedere prezentate și susținute de către participanții 

la evenimente. Acest ghid va fi disponibil pe pagina web a ANFP și va fi promovat pe 

canalele de comunicare ale Agenției pentru a facilita consultarea acestuia de către toți cei 

interesați. 

 

Primul atelier de lucru se va desfășura în perioada 5-6 noiembrie 2018 în localitatea 

Predeal, județul Brașov și va fi prezidat de domnul Președinte al Agenției Naționale a 

Funcționarilor Publici, domnul Vasile-Felix Cozma. 
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