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privind înscrierea participanților în sistem online la modulele/sesiunile de formare din 

cadrul proiectului ”Instruire orizontală pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI, 

precum și instruire specifică pentru beneficiarii POAT”, cod proiect 1.1.031, cofinanţat 

din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Asistenţă 

Tehnică 2014-2020 
 

 

 

 

 

Având în vedere implementarea eficientă a proiectului gestionat de ANFP și finanțat 

din POAT, considerăm relevantă dezvoltarea prezentei Metodologii privind înscrierea 

participanților în sistem online la modulele/sesiunile de formare organizate în domeniul 

domeniul achizițiilor publice – noul pachet legislativ/noul sistem de verificare, prevenirea 

neregulilor și fraudei, conflictului de interese și incompatibilități, elaborării cererilor de 

finanțare și al elaborării cererilor de rambursare, derulate în cadrul proiectului ”Instruire 

orizontală pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI, precum și instruire specifică 

pentru beneficiarii POAT”, cod proiect 1.1.031.  

Acest document va contribui la asigurarea transparenței, vizibilității, precum și a 

sustenabilității și impactului proiectului, în ceea ce privește activitatea de formare 

profesională a unui număr de 1680 din cadrul instituțiilor și autorităților din administrația 

publică centrală și locală beneficiare și potențial beneficiare FESI. 

 

1. METODOLOGIA DE ÎNSCRIERE ONLINE A PARTICIPANȚILOR 

 

Înscrierea la sesiunile de formare se va face online, până la o dată stabilită în prealabil de 

către echipa de management de proiect și comunicată instituțiilor vizate prin intermediul 

invitațiilor de participare.  

Astfel, persoanele nominalizate de către instituțiile vizate, conform numărului de locuri 

alocate, vor accesa pentru înscriere un link care le va conduce direct la pagina web a 

proiectului și, implicit, către primul pas din procedura de înscriere online. 

De asemenea, pentru a facilita procesul de înscriere online a participanților la sesiunile de 

formare din cadrul proiectului, în cadrul paginii web www.anfp.gov.ro, la secțiunea Anunțuri 

se va regăsi un mesaj cu privire la derularea procesului de înscriere. Prin accesarea acestuia se 

va facilita direcționarea către pagina web a proiectului, iar persoanele nominalizate de către 

instituțiile din grupul țintă vor putea beneficia de posibilitatea parcurgerii atât a informațiilor 

despre proiect, cât și a primului pas din procedura de înscriere online.   

 

 

http://www.anfp.gov.ro/
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 Elaborarea unei baze de date necesară pentru transmiterea invitațillor de 

înscriere la modulele/sesiunile de formare gratuite derulate prin fonduri 

europene

Componenta 1 - Formare specifică pentru beneficiarii POAT, invitațiile de înscriere vor fi 

adresate numai personalului din structurile care îndeplinesc calitatea de beneficiar/potențial 

beneficiari pe POAT 2014-2020, respectiv cele 37 de structuri beneficiare POAT și potențial 

beneficiare POAT, identificate și comunicate de către MFE – AMPOAT. 

 

Componenta 2 - Formare orizontală pentru beneficiarii FESI 
Elaborarea unor invitații de înscriere la modulele/sesiunile gratuite derulate prin fonduri către 

instituții publice localizate la nivel național, din administrația publică centrală și locală, astfel: 

-  24 de invitații personalizate, câte una pentru fiecare minister, în vederea diseminării 

ofertei de formare către structurile din subordine; 

-   42 de invitații personalizate, câte una pentru fiecare Instituție a Prefectului, în vederea 

diseminării ofertei de formare către structurile din subordine şi către unitățile 

administrativ teritoriale din județ; 

- 1 invitație generală în atenţia beneficiarilor și a potențialilor beneficiari FESI, 

destinată consiliilor județene,  primăriilor de municipii și orașe. 

Invitațiile vor fi transmise la nivel național, către următoarele structuri: 

 

 

 

2. ETAPELE PROCESULUI DE ÎNSCRIERE 

 

Înscrierea online a participanților se va realiza etapizat, pentru fiecare modul de formare 

din cadrul Componentei 1 - Formare specifică pentru beneficiarii POAT, prin derularea a 

două module - elaborarea cererilor de finanțare și elaborarea cererilor de rambursare și 

arapoartelor de progres pentru proiectele finanțate din POAT și a Componentei 2 - Formare 

orizontală pentru beneficiarii FESI, prin derularea a trei module - conflicte de interese și 

incompatibilități, prevenirea neregulilor și a fraudei, și achizițiile publice – noul pachet 

legislativ/noul sistem de verificare.  

Deschiderea fiecărei etape de înscriere se va realiza cu aproximativ 1 lună înainte de data 

efectivă de demarare a modulului/sesiunii de formare. 

 

2.1.Etapizarea deschiderii înscrierilor pentru sesiunile de formare aferente fiecărui 

modul destinate instituțiilor publice beneficiare FESI / potențial beneficiare FESI 

precum și  instituțiilor publice beneficiare POAT / potențial beneficiare POAT 

 

 Având în vedere adresa cu numărul de înregistrare 42712/08.08.2018, precum și lista ce 

conține 37 de structuri beneficiare POAT și potențial beneficiare POAT, identificate și 

comunicate de către MFE - AMPOAT, înscrierea pentru Modulul 1 cu tematica elaborării 

cererilor de finanțare pentru proiectele finanțate din POAT și  Modulul 2 cu tematica 

elaborării cererilor de rambursare și a rapoartelor de progres pentru proiectele finanțate din 

POAT, din cadrul Componentei 1 - Formare specifică pentru beneficiarii POAT, va fi 

adresată numai personalului din structurile care îndeplinesc calitatea de beneficiar/potențial 

beneficiari pe POAT 2014-2020.  
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Astfel, aceste două module de formare specifice sunt destinate instituțiilor care 

implementează proiecte finanțate din POAT, precum și cele care se încadrează în tipurile de 

solicitanți identificați de către finanțator în cadrul Ghidului solicitantului, pentru obținerea 

finanțării POAT pentru proiectele propuse. 

Alocarea sesiunilor de formare pentru fiecare tip de beneficiar identificat se va realiza după 

cum urmează: 

 

Componenta 1 - Formare specifică pentru beneficiarii POAT 

Modulul 1 de formare în domeniul elaborării cererilor de finanțare pentru proiectele 

finanțate din POAT: 

- 6 sesiuni de formare destinate instituțiilor publice beneficiare POAT (implementează 

proiecte finanțate din POAT)/ potențial beneficiare POAT, (se încadrează în tipurile 

de solicitanți ai proiectelor finanțate din POAT). 

 

Modulul 2 în domeniul elaborării cererilor de rambursare și a rapoartelor de progres 

pentru proiectele finanțate din POAT: 

- 10 sesiuni de formare destinate instituțiilor publice beneficiare POAT, (implementează 

proiecte finanțate din POAT)/ potențial beneficiare POAT, (se încadrează în tipurile 

de solicitanți ai proiectelor finanțate din POAT). 

      

Referitor la Componenta 2 - Formare orizontală pentru beneficiarii FESI, având 

următoarea structură a modulelor:  
- Modulul 1 cu tematica privind conflictul de interese și incompatibilități; 

- Modulul 2 cu tematica privind prevenirea neregulilor și a fraudei; 

- Modulul 3 cu tematica în domeniul achizițiilor publice – noul pachet legislativ/noul 

sistem de verificare; 

precizăm faptul că acestea sunt destinate participanților din cadrul instituțiilor publice deja 

beneficiare FESI într-o pondere semnificativă și relevantă, precum și instituțiilor potențial 

beneficiare FESI, în vederea îmbunătățirii competențelor acestora în domeniile specifice 

aferente proiectului cod 1.1.031. 

 

Alocarea sesiunilor de formare pentru fiecare tip de beneficiar identificat se va realiza 

după cum urmează: 

 

Componenta 2 - Formare orizontală pentru beneficiarii FESI 
Modulul 1 în domeniul conflictului de interese și incompatibilități  -  10 grupe  

     -   7  sesiuni de formare destinate instituțiilor publice beneficiare FESI; 

     -   3 sesiuni de formare destinate instituțiilor publice beneficiare/potențial beneficiare FESI 

 

Modulul 2 în domeniul prevenirii neregulilor și a fraudei - 10 grupe  

     -   7  sesiuni de formare destinate instituțiilor publice beneficiare FESI; 

     -   3 sesiuni de formare destinate instituțiilor publice beneficiare/potențial beneficiare FESI 

 

Modulul 3 de formare în domeniul achizițiilor publice – noul pachet legislativ/noul 

sistem de verificare - 50 grupe:  

- 35 sesiuni de formare destinate instituțiilor publice beneficiare FESI; 

- 15 sesiuni de formare destinate instituțiilor publice beneficiare/potențial beneficiare 

FESI 

 

În funcție de numărul de grupe alocate fiecărui tip de modul de formare, deschiderea 

înscrierilor participanților din cadrul instituțiilor publice beneficiare FESI /potențial 

beneficiare FESI precum și  a instituțiilor publice beneficiare POAT / potențial beneficiare 

POAT, va fi realizată etapizat. Pentru mai multe detalii accesați pagina dedicată proiectului 

sau secțiunea Anunțuri, de pe website-ul instituției www.anfp.gov.ro. 
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3. PAȘI DE URMAT 

 

I. Accesarea link-ului http://www.anfp.gov.ro/continut/Proiect_cod_11031 disponibil pe 

pagina www.anfp.gov.ro; 

 

II. Accesarea butonului (link-ului) Invitație înscriere la cursuri gratuite derulate prin 

fonduri europene , poziționat pe pagina proiectului cod 1.1.031, imediat după secțiunea ce 

cuprinde prezentarea modulelor de formare. Prin accesarea acestuia se vor obține informațiile 

privind înscrierea participanților la sesiunile de formare: 

-  se va descărca Formularul de înscriere, în vederea completării, ștampilării și semnării 

de către participant și de către Ordonatorul de credite al instituției din care provine 

participantul; 

- în vederea confirmării și validării înscrierii pentru participarea la sesiunea de formare 

selectată, este obligatorie încărcarea, în spațiul destinat (Încărcare formular), a Formularului 

de înscriere aprobat. Odată cu încărcarea Formularului de înscriere, se va încărca Fișa postului 

participantului și/sau Ordin/ Decizie de numire/ Dispoziție a ordonatorului de credite de 

numire în comisii de evaluare/grupuri de lucru/echipe de proiect în funcție de specificul 

modului de formare. Documentele prezentate mai sus vor fi scanate succesiv într-un singur 

document în format PDF, dimensiunea maximă a fișierului acceptată de aplicația web va fi de 

1 MB. 

- După pregătirea acestor documente se va accesa butonul (link-ul) „ÎNSCRIERE LA 

SESIUNILE DE FORMARE DISPONIBILE, ACCESAŢI ÎNSCRIERE AICI!” 

 

Pentru înscrierea la o sesiune de formare, se recomandă, ca în primul rând să se verifice 

disponibilitatea sesiunilor de formare vizate, apoi să se descarce Formularul de înscriere 

disponibil, în vederea completării, ștampilării și semnării de către participant și de către 

Ordonatorul de credite al instituției. 

 

INFORMARE 

 

Notă: Datele cu caracter personal ale persoanelor participante în cadrul Modulelor de 

formare sunt utilizate exclusiv în scopuri legate de implementarea proiectului cod 1.1.031 şi 

respectarea prevederilor contractului de finanţare, (deconturi cheltuieli, raportare 

statistică/indicatori program, documente justificative activități/plăți, activitatea de raportare 

către AMPOAT, etc), conform art. 7 din Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în 

aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 

27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 

cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anfp.gov.ro/continut/Proiect_cod_11031
http://www.anfp.gov.ro/
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III. Selectarea Modulului de formare la care se dorește participarea 

 

Exemplu: 

 

 

IV. Completarea formularului electronic de înscriere cu datele personale ale 

participantului și încărcarea formularului de înscriere descărcat, completat, 

semnat și aprobat de către conducătorul instituției din care provine participantul 

și a documentelor solicitate, în vederea finalizării etapei de înscriere 

 

Exemplu:                          
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V. Primirea de către participant a mesajului privind confirmarea înscrierii pe 

platforma online, pe adresa de email menționată în formularul electronic de 

înscriere.   
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VI. Descărcarea și verificarea de către echipa de proiect a documentelor atașate 

formularului de înscriere online și validarea participantului la modulul de 

formare la care acesta s-a înscris 

 

 

După validarea înscrierilor la modulele de formare din cadrul proiectului, participanții vor fi 

contactați de către un reprezentant al prestatorului serviciilor de organizare a sesiunilor de 

formare pentru stabilirea detaliilor organizatorice și logistice. 

Contactarea se va realiza prin utilizarea datelor furnizate în cadrul etapei de înscriere.  


