
 

 

 

 

 

 

Anunț  
 
 

 14 noiembrie 2018 
 
 

 
Demararea sesiunilor de formare pentru Modulul I Achiziții publice – noul pachet 

legislativ în cadrul proiectului  
 „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 proiect 
3.1.028, sesiuni de formare 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.  

 

Astfel, componenta majoră a proiectului o reprezintă organizarea a trei module de formare, 

respectiv: 

o modulul de formare organizat în domeniul achizițiilor publice – noul pachet legislativ, 

cu o durată de 5 zile, pentru 500 participanți; 

o modulul de formare în domeniul managementului fraudelor și neregulilor în 

contractele finanțate din FESI și aplicării corecțiilor financiare, cu o durată de 5 zile, pentru 

200 participanți; 

o modulul de formare în domeniul prevenirii și combaterii faptelor de corupție și 

promovării standardelor de etică și integritate, cu o durată de 3 zile, pentru 300 participanți. 
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În perioada noiembrie 2018 – ianuarie 2020 este prevăzută desfășurarea a 25 de sesiuni 

de formare pentru Modulului 1 Achiziții publice – noul pachet legislativ pentru un grup 

țintă de 500 participanți din cadrul structurilor cu rol de coordonare, gestionare și 

control al FESI. Modulul de formare în domeniul achizițiilor publice, se va finaliza cu 

obținerea de către participanți a certificării ANC, după susținerea unui examen în acest 

sens, organizat în prezența evaluatorilor nominalizați de ANC. 

 

Prima sesiune de formare se va desfășura în perioada 12-16 noiembrie 2018 în localitatea 

Predeal, județul Brașov. 
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