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REGULAMENTUL şi METODOLOGIA DE EVALUARE aPARTICIPANŢILOR pentru modulele
de formare organizate în cadrul proiectului

,,Instruire orizontală penn-u potenţialii beneficiari şi beneficiarii FESI, precum şi instruire specifică pentru
IeneflciaHi POAT” cod 1.1.03 1

can“p4” (
DISPOZIŢII GENERAtE

Arti
(1) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, denumită în continuare ANFP, organizează şi

deruleaza următoarele module de formare
(‘omponenta 1 - Formare specificä pentru beneűciarii POAT

- Modulul I cit temalica claborärii cererilor de Jinanţare pentru proicetele Jinanţate din POA T
- Modulul 2 cu tematica elaborării cererilor de rambursare yi a rapoartelor de progres pentru

proiccteleJinanţate din POAT
Componenta 2 - Formare orizontală pentru beneficiarii FESI

- Modulul 1 Cu tematica privind conJlictul de interese şi incompatibilităfi;
- Modulul 2 cu tematica privindprevenirea neregulilor şi ajiaudei;
- Modulul 3 Cu tematica in domeniul achiziţiilor publice noul pachet legislativ noul sistem de

verWcare.

(2) Prezentul regulament at participanţilor, denumit în continuare Regulament, stabileşte dispoziţiile
referitoare la înscrierea, drepturile şi îndatoririle, obligaţiile şi evaluarea participanţilor.

Art.2
(1) Prezentul Regulament se aplica tuturor participanţilor la modulele de formare.
(2) Sunt consideraţi participanţi la modulele de formare candidaţii care au fost validaţi de către

echipa de proiect, în baza informaţiilor şi a documentelor transmise de aceştia prin aplicaţia
online, fund înregistraţi în baza de date aferentă acestui proiect.

Capitol,,! II
ÎNSCRIEREA PARTICIPANŢILOR

Art.3
Înscrierea şi selecţia carididatilor Ia modulele de formare se realizează prin validarea de către echipa de
proiect a informaţiilor şi a documentelor transmise de Ministerul Fondurilor Europene (MFE), de către
instituţiile din grupul ţintă agreat cu MFE sau de către candidaţi inregistraţi pe suport de hârtie sau online,
fund înregistraţi în baza de date aferentă modulului de formare.
Înscrierea participanţilor se realizează în conformitate cu Metodologia privind înscrierea participanţilor
in sistem online Ia modulele sesiunile de formare din cadrul pro iec’ului “Instruire orizontală pentru
potenţialii benejiciari şi beneJiciarii FESI, precum şi instruire speczjică pentru benejiciarü POA T”, Cod
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proiect 1.1.031, cojinanfat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Progratnul Operafional
Asistenfă Tehnică 2014-2020
Selecţia participanţilor se realizează în conformitate Cu Metodologia privind selecţia participanfilor
inscrişi în sistem online Ia modulcic scsiunilc de formare din cadrul proiectului “Instruire orizontală
pen’ru poten(ialii heneficiari yi henefîciarii FFW precum ~i invtruire vpec~ică pentru hene/iciarü
POA F’. cod proicci 1.1.031. fînanţc’I din POA T

ArL4
(1)Validarea şi înregistrarea candidaţilor ca Participanţi Ia sesiunile de formare se concretizează prin
contactarea de către Prestatorul serviciilor de organizare componente şi module de formare în vederea
confirmări prezenţei Ia sesiunea de formare alocată şi a informării participaz~tului Cu privire la detaliile
organizatorice.

(2) Prestatorul de Servicü organizare componente ~i module de formare colectează, gestionează şi
înaintează echipei de proiect documentele participanţilor, în vederea monitorizării şi verificării.

(3) Datele Cu caracter personal ale persoanelor participante îfl cadrul modulelor de formare sunt
utilizate exclusiv în scopuri legate de implementarea proiectului Cod 1.1.031, (deconturi cheltuieli,
raportare statistiCă/indiCatori program, documente justificative activităţi plăţi, activitatea de raportare
către AMPOAT), în conformitate Cu prevederile contractului de finanţare, Cu respectarea prevederilor
Regulamentului (UE) 2016 679 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).

(4) Înscrierea participanţilor se va realiza prin nominalizarea de către structura instituţională din
grupul ţintă agreat Cu MFE şi comunicarea către ANFP a documentelor necesare înscrierii

(5) Eventuale clarificări informaţii suplimentare, care să ateste îndeplinirea condiţiilor de însCriere,

,- cu caracter de exceptie, se pot primi doar prin utilizarea adreselor de e-mail puse Ia dispoziţie în cadrul
anunţului de înscriere, Cu condiţia transmiterii informaţilor exclusiv de pe adrese de e-mail instituţionale.
De asemenea, tot în cazuri excepţionale, în situaţia în care nu se poate utiliza sau nu este disponibilă o
adresă de e-mail instituţională, completarea documentelor menţionale se poate realiza prin fax sau adresă
oficială către ANFP.

Capitolul III
DREPTURILE ŞI INDATOI4IRILE PARTICIPANŢILOR

Art. 5
Pe toată durata modulelor sesiunilor de formare, participanţii au următoarele drepturi:

a) să beneficieze de expertiza şi sprijinul formatorilor şi al specialiştilor selectaţi;
b) să folosească baza logistică (săli de curs, puncte de informare documentare şi alte mijloace necesare

procesului de formare);
C) 5ă beneficieze de suporturi de curs şi de alte materiale necesare procesului de formare;
d) să completeze chestionarul de satisfacţie în ceea ce priveşte gradul de satisfacţie a serviciilor de

organizare a cursului, precum şi calitatea formării, cu evidenţierea aspectelor pozitive şi a celor care
necesită îmbunătăţiri în conţinutul grupelor sesiunilor de formare;
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e) să lie cvaluaţi prin aplicarca unor toste specifice, Ia începutul şi Ia frnalul sesiunii do instruiro
formare;

I) să ii se elibereze, Ia cerere, documente doveditoare ale statutului de participant la modulul sesiunile
de formnrr
g) să lie informaţi asupra procedurilor şi metodologiilor utilizate. respectiv asupra modificărilor

acestora. cu cxccpţia acciora care, prin natura br. au caracter confidenţial;
h) să primească, după absolvirea modulelor sesiunebor de formare, diplomăicertificat de participare, în

condiţiile legii şi ale prezentului Regulament;
i) participmflhi care au finalizat ModuJul 3- Cu teinatica in doineniul achiziţülor publice noul pachet

legislativ noul sistem de verfficare, vor primi certificarea “Expert Achiziţii Publice”, cu respectarea
prevederilor în vigoare.

Artó
Participanţii au următoarele obligaţü:

a) să participe Ia modulele sesiunile de formare Ia care s-au înscris, prin asigurarea prezenţei în saba de
curs, cu respectarea agendei programului şi să semneze zilnic tabelul de prezenţă la activităţile de
forniare

b) în caz contrar, participantul va suporta toate cheltuielile ocazionate de organizarea şi derularea
sesiunii de formare Ia care nu s-a prezentat, conform agendei;

c) să-şi îndeplinească în mod corespunzător obligaţiile care le revin în calitate de participanţi, potrivit
prevederilor prezentului Regulament şi exigenţelor formatoribor;

d) să păstreze şi să utilizeze în mod responsabil baza logistică pusă la dispoziţia br;
e) să manifeste un comportament adecvat şi o implicare activă, în raport cu standardebe impuse de

tematica modului, atât pe parcursul activităţibor cu caracter teoretic, cât şi al celor aplicative;

0 să respecte regulile de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor şi de apărare civilă;
g) să semneze, pe perioada desfăşurărü sesiunibor de formare, lista de prezenţă precum şi celelabte

documente aferente modulului de formare.
h) pentru a primi certificatul de participare, participantul trebuie să obţină minim nota 7 Ia evaluarea

componentelor constitutive ale sesiunii de formare organizate.
i) să respecte prevederile prezentului Regulament.

CAPITOLUL IV
METODOLOCIA DE EVALUARE

Art7
În cadrul modululelor de formare, participanţii vor Ii evabuaţi, după cum urmează:
(1) Evaluarea varticipanfilor de către formatori
(2) Prestatorul/Formatorub va asigura verificarea gradului de cunoaştere a elementelor în domeniul

modulubui Ia care participă, prin aplicarea unor teste specifice, Ia începutul şi la finalul sesiunii de
instruire formare. Pachetul de teste va ii elaborat de către experţii cheie propuşi, ca urmare a
propunerilor formatorilor, şi va conţine 5 variante de teste iniţiale şi 5 variante de teste finale pentru
fiecare modul în parte. Astfel, fiecare modul va avea un set de 10 teste (iniţiale şi finale), dintre care
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so va alogo câto unut pontm fiocare ctapă a sosiunii, rospectiv debut şi final de sesiune, baterie de
teste ce Sc va aplica participasiţilor Ia sesiune.

(3) Prin intermediul acestor instrumente, Prestatorul/Formatorut reatizează o analiză a nevoilor de
formare şi o evatuare a c~rnoştinţeIor participanţilor înainte de începerea cursurilor. Totodata,
Prestatorul Formatorul monitorizeaza progresut înregistrat de participanţi prin evaluarea finală a
acestora

(4) Evaluarea iniţială a cunoştinţelor participw~ţilor de către formaori penĹrii fiecare sesiune se Ikee prin

apticarea unui test grilă în prima zi a modulului.
(5) Evaluarea finală a participanţilor de către formatori se face prin apticarca unui test grilă în ultima zi a

modulului care cuprinde 10 întrehări din curricuta cunutui predat având o pondere de i0~o din
media finală.

(6) Participarea activă a cursanţilor va fi evaluată de către formator şi va avea o pondere de 50 0~ din
nota finală.

(7) FvaltLările se expriină prin note de Ia 1 Ia 10.
(8) În vederea primirii certificatului de participare şi implicit, a promovării modututui seqiunii de

formare, nota obţinută Ia evaluarea finată va fi minimum 7.
(9,) Media rezultată in urma notetor obţinute pentru participarca activă şi evaluarea finala reprezinta nota

finală obţinută în cadrul modulului sesiunii de formare.
(10) Nota finală va fi calculata după următoarea formulă:

ś• Media notelor obţinute pentru participarea activă, dar şi în cadrul evaluării finale
reprezintă nota finală obţinută în cadrul modulului sesiunii de formare;

+ Participarea activă va avea 0 pondere de 50° 0 din nota frnală;
ś• Nota obţinută în cadrul evaluării finale va avea o pondere de 50% din nota finată.

(11) Informaţiile cu privire la evaluarea Ia începutul şi la finalul sesiunii de instruire formare,
interpretarea datelor, precum şi conctuziile evatuării impactului sesiunilor de instruire formare se vor
include în Raportul lunar al Prestatorului.

NOTĂ: Testele finale vor fi aplicate în cadrul tuturor modulelor, excepţie făcând Modulul 1 Achiziţii
publice — noul pachet legislativ, unde se vor aplica procedurile ~i metodologiile A.N.C./M.M.J.S., de către
comisia de evaluare a competenţelor A.N.C./M.M.J.S.
Testele vor Ji aplicate, cu excepţia Modulului 3 expert achiziţii publice din Componenta 2, unde se vor
aplica procedurile şi metodologiile A. NC. MMIS., de către comisia de evaluare a competenţelor
ANt MMJ.S.

(12) Pentru modulul în domeniul achizięiižor publice etapa de testare evatuare se va desfăşura cu
respectarea procedurilor şi metodologiilor A.N.C./M.M.J.S.. Aceasta va consta în susţinerea unui
examen, ce se va regăsi în raportut formatorilor şi at prestatorului, evidenţiat diferit. Examenele se
vor organiza pe serii, conform împărţirii participaiflitor pe grupe.

NOTĂ: In cadrul acestui modul se vor aplica procedurile şi metodologiile A.N.C. MM‚1.5., de către
comisia de evaluare a competenţelor A.N.C. MMJ.S.
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CAPITOLUL V
SITUAŢII DEOSEBITE

Art. 8
(1) Dacă din motive independente de voinţa participantului (urgenţe medicale, farniliale, etc.) acesta
1w inai poâle Ui piezenĹ în Iocaţiä de Luls, pal ĹicipatiĹul va infoitna cii ctletiĹate, în sciis, ec1tip~ de ploicu,
piweitiwid iitoĺivete peniru care mi poaLe imaliza sesiurtea tie ľurinare uuceptLLá [)upa alLaĺitalea ‘~iLLLaţiei
de către echipa de proiect, participantului i se va putea oferi posibilitatea să continue, în cadrul altei
sesiuni. instruirea pâiiă Ia completarea numărului necesar de ore sustinerii examinării ňnale. Costurile
legate de reluarea participării în vederea completării numărului de zile de instruire şi a numărului de ore
necesar susţinerii examinärii finale, nu trebuie să depăşească bugetul de cheltuieli eligibile atocat per
participant (cheltuieli legate de: cazarea pentru 3 nopţi sau 5 nopţi conform programării sesiunilor de
formare, serviciile de masă asigurate în concordanţă cu perioada aferentă cazării, un decont de transport
dus-întors, formarea şi certificarea participantului). În cazul în care vor interveni costuri suplimentare
ocazionate de reluarea participării Ia procesul de instruire acestea vor fi suportate de către participant sau
de către instituţia angajatoare a acestuia, după caz, acestea fund considerate cheltuieli neeligibile hi
cadrul proicctului.

(2) DacA un participant la una dintre sesiunile de formare aferente modulelor nu a fost evaluat şi notat în
cadrul evaluării finale, din motive objective (caz de boală, situaţii personale neprevăzute, situaţii de
urgenţă apărute Ia serviciu, etc), acesta va transmite o solicitare în acest sens către ANFP in cahtate de
beneficiar at proiectului . ANFP va lua o decizie în funcţie de fiecare situaţie, în parte, ca urmare a unei
analize elaborate de echipa de proiect şi în urma consultării Prestatorului cu privire Ia soluţia tehnică
recomandatăiadecvatä.

(3) În cazul în care nu este posibilă susţinerea testării finale, din motive independente de voinţa

O participantului, pentru modulele organizate, aceasta va putea fi susţinută în cadrul unei alte sesiuni deformare aleasa din lista pusă Ia dispoziţie de către Beneficiar cu susţinerea cheltuielilor suplimentare de
transport şi cazare de către participant sau instituţia angajatoare, coroborat cu prevederile aIm. (1) şi aIm.
(2).

(4) În cazul în care un participant Ia Modulul 1 Achiziţii publice — noul pachet Iegislativ nu promovează
examenul desraşurat conform procedurilor şi metodologimlor A.N.C./M.M.J.S, acesta va putea transmite o
solicitare de reevaluare către ANFP în calitate de beneficiar al proiectului. ANFP va lua o decizie în
funcţie de fiecare situaţie, în parte, ca urmare a unei analize elaborate de echipa de proiect şi în urma
consultării Prestatorului cu privire Ia soluţia telmică recomandatăladecvată. În cazul în care este posibilă
reevaluarea participantului, costuri suplimentare ocazionate de resusţinerea examenului ANC vor fi
suportate de către participant sau de către instituţia angajatoare a acestuia, după caz, acestea fund
considerate cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului.

(5) Promovarea acestui test de evaluare îi confera participantului statutul de absolvent at modulului de
formare, în condiţiile Hotărârii 1066 2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a
funcţionarilor publici şi dreptul de a primi certificatul de participare certificarea ANC/MMJS în

Bd. Mircea Vodă, a,. 44, tronsonul Ill, sector 3, Bucureşti S www.anfp.gov.ro; tel. 0374112 714; fax 021 3124404



0LNI lEA EUROPEANA lnstrumonloSlructuralo

,,Instruire orizontală pentru potenţialli beneficiari ~i beneficiaril FESI, precum ş instruire speclfłcă pentru beneficiarli POAT” cod 1.1.031
‘ f, anţat di Fondul European de Dezvoltare Regională, Programul Operaţ,onal Asistenţă Tehnică 2014-2020

doineniul ‚aluziţi lot publite de “&peIl AJIi2i(ü J’ubljce’1, hi condiţiile QUO 129 2000 ptiviiid foitnaiea
profesională a adulţilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

(6) Pierderea calităţii de participant se face în următoarele situaţii;
a) nu a fost evaluat şi notat la eel puţin una dintre componentele evaluării (participare activă,

cvaluarc finaiă) din motive imputabile participantului;
b) iitt uiclepl iiieşle ťoiicl 4 iiI@ dc prei.eLi’ă La ~e~tţirtea dc ifl%LrIilr(’ CU re%peCIal ea OľaľLilUi cliii cacirul

agendei cotiiunicate, diii motive iniputabile patticipanĹului.

(7) În cazul sesiunilor de formare aferente Modulului 1 Achiziţii publico noul pachot logislativ, cc
vizează testarea în vederea ohţinerii certificării în domeniul achi7iţiilor publice de “Expert Achiziţii
Publice”, sesiunile de testare finală se organizează în conformitate cu regtementările în domeniu aflate în
vigoare. Astfel, ca şi în cazul participantilor care se regăsesc în situaţiile descrise la aIm. (1), aIm. (2) şi
aIm. (3) once cheltuieli suplimentare ocazionate de susţinerea evaluänii în vederea certificărH
ANCIMMJS, cheltuieli conçiderate neeligibile în cadrul proieetului, vor íi ~uportate de către participant
çau in~tituţia angajatoare

Art.9
(1) Deschiderea prin republicare a locunilor disponibile, ca urmare a înregistrării unui număr de
participanţi confirmaţi mai mic decât eel estimat, se va realiza prin publicarea pe website-ul instituţiei a
unui anunţ de informare, ce va conţine informaţiile necesare accesării locurilor disponibile, precum şi
criteriile generale şi specifice aplicabile;
(2) Înscrienile se vor realiza preponderent prin utilizarea sistemului online;
(3) Accesul Ia sesiunile de formare alese se va realiza cu respectarea principiilor aplicabile şi publicate pe
website-ul instituţiei.

O CAPITOLUL VIREPROCRAMAREA PARTICIPÄRII

Art. 10
(1) Reprogramarea se poate realiza doar în cazuri bine justificate, pnin informarea prestatorului de
servicii de organizare şi a echipei de proiect ANFP;
(2) Reprogramarea se poate realiza de maxim 2 on, în măsura locurilor disponibile;
(3) Persoanele care solicită reprogramarea participării vor fi înregistrate în lista de aşteptare, urmând
a Ii contactate în măsura în care există locuni disponibile, pentru sesiunea solicitată sau pentru alte sesiuni
disponibile, dacă este cazul.

CAPITOLUL VII
ABSOLVIREA MODULULUI DE FORMARE

Art. 11
(1) Are calitatea de absolvent persoana care a participat Ia modulul sesiunea de formare, în condiţiile
prezentului regulament, îndeplineşte condiţiile de prezenţă, a participat activ Ia dezbatenile din cadrul
sesiunilor, a promovat evaluarea finală.
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(2) Absolvirea modulului de formare se face prin acordarea unui Certiflcat de yarticipare, conform
dispozitülor art. 9 aim. (I) din Hotărárü nr. 1066 2008 pentru aprobarea normelor privind formarea
profesională a Juneţîonarilor publici, :atestarea yarticipării Ia programele prevăzute la art. 5 iii. c) se
face prin certificat de participare eliberat de organizator.”

(3) În urma promovării Lestelor de veńficare a cunoşlinţclor acumulate, se vor clibera certificatele
corespunzătoare, astfël:
- modulele de instruire formare se vor finaliza cu obţinerea de către participanţi a certificatului de
parlicipare.
- modulul de formare în domeniul achiziţiilor publice se va finaliza cu obţinerea de către participanţi a
certificării în domeniul achiziţiilor publice (Expert Achiziţii Publice) conform legislaţiei în vigoare.

C4PITOLUL VIII
DISPOZIŢII FINALE

Art. 12
(1) Modalitatca dc dcsfăşurarc a modulcior dc formarc sc aprobă prin prczcntul Rcgulamcnt.

(2) Regulamentul se va comunica participanţilor prin transmiterea acestuia în format electronic, odată
cu confirmarea participării la sesiunea de instruire alocată.

(3) Regulamentul va fi publicat pe website-ul instituţiei, Ia secţiunea dedicată proiectuiui, în vederea
asigurării accesului nemijiocit a potenţialilor participanţi Ia informaţiile incluse în cadrul acestui
document.

(4) Actualizarea prezentului Regulament se va realiza on de câte on se va considera necesar.
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