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METODOLOGIE

privind înscrierea participanţilor în sistem online Ia modulele/sesiunile de formare din
cadrul proiectului “Instruire orizontală pentru potenţialä benejiciari şi benejlciarii FESI,
precum şi instruire speciflcă pentru beneţiciarü POÁ T”, cod proiect 1.1.031, cofinanţat
din Fondul Europcan de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Mi~tcnţă

Tehnică 2014-2020

SCOPVL MEIODOLOGIU

Având în vedere implementarea eficientă a proiectului gestionat do ANFP şi finanţat
din POAT, considerăm relevantă dezvoltarea prezentei Metodologii privind inscrierea
participanfilor în sistem online la inodulele sesiunile de formare organizate în domeniul
domeniul achiziţiilor publice noul pachet legislativ noul sistem de verificare, prevenirea
neregulilor şi fraudei, conflictului do interese şi incompatibilităţi, elaborării cererilor do
finanţare şi al elaborării cererilor do rambursare, derulate în cadrul proiectului “Instwire
orizontală pentru potcnţialii bcncűciaii şi bciwficiatii FF81, precum şi insttuirc specifica
pentru beneficiarii POAT”, cod proiect 1.1.031.

Acest document va contribui Ia asigurarea transparenţei, vizibilităţii, precum şi a
sustenabilităţii şi impactului proiectului, în ceea ce priveşte activitatea do formare
profesională a unui număr do 1680 din cadrul instituţiilor şi autorităţilor din administraţia
publică eentrală şi locală beneűciare şi potenţial beneficiare FESI.

1. METODOLOCIA DE SCRIERE ONLINE A PARTICIPAN ILOR

Înscriorea la sesiunile do formare so va face online, până Ia o data stabilita în prealabil do
către echipa do management do proiect şi comunicată instituţiilor vizate prin intermediul
invitaţiilor do participare.

Astfel, porsoanele nominalizate do cAiro instituţiile vizate, conform numămlui do locuri
alocate, vor accesa pentru înscriere un link care le va conduce direct Ia pagina web a
proiectului şi implicit către primul pas din procedura do înscriere online.

Do asemenea, pentru a facilita procesul do înscriere online a participanţilor Ia sesiunile do
formare din cadrul proiectului, în cadrul paginii web www anf . ov ro, Ia seeţiunea Anunţuri
so va regăsi un mesaj cu privire Ia derularea procesului de înscriere. Prin accesarea acestuia so
va facilita direcţionarea cAiro pagina web a proiectului, iar persoanele nominalizato do către
instituţiile din grupul ţintă vor putea beneficia do posibilitatea parcurgerii atât a informaţiilor
despre proioct, cât şi a primului pas din procedura do înscriore online.
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1. Elaborarea unei baze de date necesară pentni transmiterea invitaţillor de
înscriere Ia modulele/sesiunile de formare gratuite derulate prin fonduri
europene

Componenta 1 - Formare specifică pentru beneficiarii POAT, invitaţiile de înscriere vor Ii
adresate numai personalului din structurile care îndeplinesc calitatea de beneficiar potenţial
beneficiari pe POAT 20 14-2020. respectiv cele 37 de structuri beneficiare POAT şi potenţial
beneficiare POAT, identificate şi comunicate de către MFE AMPOAT.

Componenta 2 - Formare orizontală pentru beneficiarii FI~Sl
Elaboiaiea uiioi iitvitaţii de însciiere la inodulete sesiunile graLuile derulate pun fonduii călre
instituţii publice localizate Ia nivel naţional, din administraţia publică centrală şi locală, astfel:

- 24 de invitaţii personalizate, cäte una pentru fiecare minister, întrucät le solicitam
sprijinul in diseminarea ofertei noastre de formare catre structurile din subordine;
- 42 de invitaţii personalizate, câte una pentru fiecare Instituţie a Prefectului, întrucât le
solicităm sprijinul în diseminarea ofertei noastre de formare către unităţile administrativ
teritoriale din judeţ;
- 1 invitaţic generală în atcnţia bcncfkiarilor şi a potcnţialilor bcncficiari FESI,
destinată consiliilorjudeţene, primăriilor de rnunicipii şi oraşe.
Invitaţiile vor ft transmise Ia nivel naţional, către următoarele structuri:

103 PRIMĂRII DE
24MINISTERE MUNICIPIIŞI
41PREFECĺURI CELEG 32OPRIMĂRII
$ MUNICIPIUL

BUCUREŞTI BUCUR TI MUNICIPIIJIUI
BUCUREŞTI

2. ETAPELE PROCESULUI DE ÎNSCRIERE

Înscrierea online a participanţilor se va realiza etapizat, pentru fiecare modul de formare
din cadrul Componentei 1 - Formare spec’/lcă pentru benejiciurii POA 7’, prin derularea a
două module - elaborarea cererilor de Jinanfare şi elaborarea cererilor de rambursare şi
arapoartelor de progres pentru proiectele finanţate din POAT şi a Componentei 2 - Formare
orizontală pentru beneJîciarii FESI, prin derularea a trei module - conJlicte de interese şi
incompatibilităti, prevenirea neregulilor şi a ýaudei, şi achiziţiile publice noul pachet
legislativ noul sistem de verijicare.
Deschiderea fiecărei etape de înscriere se va realiza cu aproximativ 1 tunA înainte de data
efectivă de demarare a modulului sesiunii de formare.

2. 1.Etapizarea desclsiderü înscrierilor pentru sesiunile de formare aferente Jiecărui
modul destinate instituţiilor publice beneJkiare [‘ES! /potenţial benejiciare FESI
precum $ instituţiiior publice benejiciare POA T/potenfial benejiciare POA 7’

Având în vedere adresa cu numărul de înregistrare 42712 08.08.2018, precum şi lista ce
conţine 37 de structuri beneficiare POAT şi potenţial beneficiare POAT, identificate şi
comunicate de către MFE - AMPOAT, înscrierea pentru Modulul 1 cu tematica elaborării
cererilor de ‚/inanfare pentru proiectele Ănanfate din POA 7’ şi Modulul 2 cu tematica
elaborării cererilor de rainbursare şi a rapoartelor de progres pentru proiectele Jinanfate din
POAT, din cadrul Componentei 1 - Formare specifică pentru beneficiarii POAT, va Ii
adresată nurnai yersonalului din structurile care îndeplinesc calitatea de beneficiar potential
beneficiari pe POAT 20 14-2020.
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Astfel, aceste două module de formare specifke sunt destinate instituţiilor care
implementează proiecte finanţate din POAT, precum ~i cele care se încadrează în tipurile de
solicitanţi identificaţi de către frnanţator în cadrul Ghidului solicitantului, pentru obţinerea
finanţării POAT pentru proicetele propuse.
Aiocarea sesiunilor de formare pentru fiecare tip de beneficiar identificat se va realiza după
cum urmează:

Comnonenta 1 - Formare spccifică pentru beneficiarii POAT
Modulul 1 de formare în domeuiul claborării cererilor de finanţare pentru proicetele
finanţate din POAT:

- 6 sesiuiii de formare desĹinaĹe insliĹuţiilor publice beneficiare POAT (implementeazä
proiecte finanţate din POAT)! potcnţia~ bcncficiarc POAT, (~e încadrează în tipurile
dc solicitanţi ai proicetelor §nanţate din POAT)

Modulul 2 în domeniul elaborării cererilor de rambursarc ~i a rapoartelor de progres
pentru proiectele finanţate din POAT:

- 10 sesiuni de formare destinate instituţiilor publice beneficiare POAT, (implementează
proiecte ĺinanţate din POAI)! potenţial beneficiare POAI, (se încadreazá in tipurile
de solicitanţi ai proiectelor finanţate din POAT).

Referitor la Componenta 2 - Formare orizontală pentru beneficiarii FESI, având
următoarea struetură a modulelor:
- Modulul 1 cu teinatica privind con/lie/ui de interese ~‘i incotnpatibilităţ;
- Modulul 2 cu ternaticaprivindprevenirea neregulilor şi aJizzudei;
- Modulul 3 Cu ternatica în domeniul achiziţiiior puMice — noul pachet iegisiativĺnoui

sistern de verĘficare;
precizăm faptul că acestea sunt destinate participanţilor din cadrul instituţülor publice deja
benejiciare FESI într-o pondere semn’Jicativă ~i relevantă, precuin ~i instituţiiior potenţial
benejiciare FESI, în vederea îmbunätätirii competenţelor acestora în domeniile specifice
aferente proiectului cod 1.1.03 1.

Alocarea sesiunilor de fonnare pentru Jiecare tip de beneJkiar ident’Jicat se va realiza
după cum urmează:

Componenta 2 - Formare orizontală pentru bcneficiarii FESI
Modulul 1 în domeniul conflictului de interese şi ineompatibilităţi - 10 grape

- 7 sesiuni de formare destinate prepondenderent instituţiilor publice beneficiare FESI;
- 3 sesiuni de formare destinate instituţiilor publice beneficiare/potenţial beneficiare FESI

Modulul 2 în domeniul prevenirii neregulilor $ a fraudei - 10 grape
- 7 sesiuni de formare destinate prepondenderent instituţiilor publice benefîciare FESI;
- 3 sesiuni de formare destinate instituţiilor publice beneficiare/potenţial beneficiare FESI

Modulul 3 de formare în domeniul achiziţiilor publice — noul packet Iegislativ/noul
sisteni de verificare - 50 grupe:

- 35 sesiuni de formare destinate prepondenderent instituţiilor publice beneficiare FESI;
- 15 sesiuni de formare destinate instituţiilor publice beneRciare!potenţia~ beneficiare

FF51

În fbncţie de numărul de grupe a~ocate fiecărui tip de modul de formare, deschiderea
înscrierilor participantilor din cadrul institiqülor publice benejiciare FESI Ipotenfial
benejkiare FESlprecuni şi a instituţiilor publice benejiciare POÁ Tĺpotenţiai benejiciare
POAT, va Ii realizată etapizat. Pentru mai multe detalii accesaţi pagina dedicată proiectului
sau secţiunea Anunţuri, de pe website-ul instituţiei www.anfp.gov.ro.
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3. PAŞI DE URMAT

I. Accesarea Iink-uluj httw www.anfp.gov to continutĺProiect cod 11031 disponibil pe
pagina www.antb.t~ov ro;

H. Accesarea butonului (link-utui) Invitatie înscriere Ia cursuri tratuite derulate prin
fonduri europene , poziţionat PC pagina proiectului cod 1.1.031, imediat după secţiunea cc
cuprinde prezentarea modulelor de formare. Prin accesarea acestuia se vor obţine informaţiile
privind înscrierea participanţilor Ia sesiunile de formare:

se va descarca Fonnulwul de însctżete, hi vedeica coiiipleăiii, ştainpilării şi setnnarii
de cătrc participant şi de cütic Oidomiorut de crediLe at instituţiei din care 1~roviiie
participantut;
- în vederea confirmării şi validării mnscrierii pentru participarea Ia scsiunca de formare
selectată, este obligatorie încărcarea, jn spaţiul destinat (Incărcare formular), a Formularului
de înscriere aprohat Odată cii înc•ărcarea Formularului de înscriere, se va încărca Fişa postului
participantutui şi sau Ordinl Decizie de numire Dispoziţie a ordonatorutui de credite de
numirc în cornisii dc evatuarc grupuri de lucru echipe de proiect in funcţie de specificul
modului de formare. Documentcle prezentate mai sus vor ft scanate succesiv într-un singur
document in format PDF, dimensiunea maximA a fişicrului acceptată dc aplicaţia web va ft de
1 MB.
- După pregătirea acesiot docuinente Sc va accesa butonul (link-ut) ,,ÎNScRIERE LA
SESIUNILE DE FORMARE DISPONIBILE, A CCESA TI INSCRIERE AICI!”

Pentru înscrierca Ia 0 SCS~UflC dc formare, se va recomanda, ca în primul rând sA se verifice
disponibilitatea sesiunilor de formarc vizate, apoi sA se dcscarce Formularul de înscriere
disponibil, in vederea completării, ştampilării şi semnării de către participant şi de către
Ordonatorul dc credite at instituţiei.

INFORMARE

Notă: Datele en caracter personal ale persoanelor participante în cadrul Modulelor de
formare sum utilizate exclusiv în scopuri legate tie implementarea proiectului cod 1.1.031,
(deconturi cheltuieli, raportare statistică/indicatorj program, documente justi/icative
activităti/plătj, activitatea de raportare către AMPOA T, etc). conform art. 7 din Lena nr.
190/2018 privind măsurj de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/6 79 al
Parlamentulni European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor
/izice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie
a acestor date si de abrogate a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia
datelor).
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III. Selectarea Moduiului de formare Ia care doreste să yarticive

Exemplu:
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IV. Completarea formularului electronic de înscriere cu datele nersoanele ale
participantulni si încărcarea formularului de înscriere descărcat, completat,
semnat si aprobat de către conducătorul institutiei din care provine participants,!
si a celorlalte documente solicitate, în vederea înscrierii

Exemplu:

‚LTUIC..tIt’TLL (I D”LLLrER:o%i’LULLtw.tfltV’~LL’I
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V Primirea de către yartkiyant ye adresa de email mentionată în /órmularul
electronic de înscriere a mesajului yrivind conlirmarea înscrierjj ye ylatforma
online.

From: ~jj~pr orecte@ca III) ~0V rO na Ito CIII Si) íOIeCte@a 01) ~JQ)
Sent: Monday. May 2 t. 2018 12 22 PM
lo: IIoun.cnchmtn~’anrp govro

Srihject: insci we Ia clirsirl (Ic icr hare Model do lormaro in domeníui elaborănt cerer:lor do !inanţare pentruproiecteio
ĺinantaie din P0,’ (organ i zal in cad ru I pr oiecti liii it 1st! UU 0 0, izon (ala penn n pole!) train bet et,c:ai , si bet Ieflclat u FESI pi ecur
si ins!; one spec;ĺică pet tti, bet reĺ:cia,u POAT cod I .1 031

Va ;nnltrimiin penn Ii inscrierea a cursirl do or nate Modul do ťormareîn domen’uł eiaborärncera’,io, do ť:nanareponiru
proiectole ťimntate dinPoATorganizat In CadÍIII prOICCIIIIIII instwire orizontală pentwpotent;aln bone!íciari ~i beneliciaru
I-ES!, precum ~i :nstm,ro specdica peniru benetíctarü P0AT~ cod 1.1031

Validarea Inscrierir dvs se va face dripa verificarea Inlorillatrilor si a docrirnentelor solicitate. liii) rapoitare Ia conditnie si
inronnatrrle piiI~IicaIe pe site ii www ado gay II)

In caziri in care veti ii validat veti (I contactat de no epiezentant al organizatorirliri de ~ervrcii de toirriare din cadrirl proc lirliri
in vederea comirnicarir delalulor ctr privue Ia curssr rinitatea hoteliera

Denninire Curs Model do tormare in domen,ui olaboränicerenłor do (inantare pent ru proiocteło ĺinantate din POAT
Perroda 24 sep. - 26 sep 2018
Locana: Locatra “a ii comrrnrcata ulterior pe I egrirne
Cu slurra.
Eciupa do proreci
Inlor raIn srrI.Irmentare
Eriiarl ucusproreCIrscaanIng~\ĹJí)
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VI. Descărcarea si verijicarea de către ecisipa de project a documentelor atasate
formularului de înscriere online si validarea participantului Ia modulul de
formare Ia care acesta s-a înscris
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După validarea înscrierile Ia modulele de formare din cadrul proiectului, participanţii vor fi
contactaţi de către un reprezentant al prestatorului serviciilor de organizare a sesiunilor de
formare pentru stabilirea detallilor organizatorice şi logistice.

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