
 

 

 

 

 

 

Anunț  
 
 

 26 noiembrie 2018 
 
 

 
Demararea sesiunilor de formare pentru Modulul III Prevenirea și combaterea faptelor de 

corupție și promovarea standardelor de etică și integritate 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 instituționale 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. 

 

Proiectul se adresează personalului cu atribuții de coordonare, gestionare și control al FESI în 

România. Astfel, conform cererii de finanțare, grupul țintă al proiectului va fi constituit din 

aproximativ 1.000 de persoane din cadrul structurilor cu rol de coordonare, gestionare și 

control al FESI, așa cum sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea 

cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de 

investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare 

a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare.   

 

Pentru cele aproximativ 1.000 de persoane din cadrul structurilor cu rol de coordonare, 

gestionare și control al FESI se vor organiza 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. 

 

În perioada noiembrie 2018 – decembrie 2019 este prevăzută desfășurarea a 15 de sesiuni de 

formare pentru Modulul 3 Prevenirea și combaterea faptelor de corupție și promovarea 

standardelor de etică și integritate pentru un grup țintă de 300 participanți din cadrul 

structurilor cu rol de coordonare, gestionare și control al FESI. Modulul de formare în domeniul  
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prevenirii și combaterii faptelor de corupție și promovării standardelor de etică și integritate, 

se va finaliza cu obținerea de către participanți a unui certificat de participare, în condițiile 

Hotărârii Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională 

a funcționarilor publici. 

 

Prima sesiune de formare se va desfășura în perioada 26-28 noiembrie 2018 în localitatea 

Predeal, județul Brașov. 
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