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Demararea sesiunhlor de formare pentru Modul 2 - Managementulfraudelor ~i
neregulilor în contractelejinanţate din FESI, aplicarea corecţiilorĄnanciare fn cadrul

proiectului ,,Instruire pentru structurile din cadrul sistemului de coordonare, gestion are
control a! FESI în România, pe tematici prioritare pentru dezvoltarea capacită~i

man ageriale pentru sistemul de coordonare, gestionare ~i control a! FESJ”, cod proiect
3.1.028, sesiuni de formare destinate structurilor institutionale cu rol de coordonareg

2estionare si control al Fondurilor Europene Structurale si de Investitii (FESI)

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) implementează în perioada aprilie 2017
martie 2020 proiectul ,,Jnstruire pentru structurile din cadrul sisternului de coordonare,
gestionare şi control a! FESI în Romônia, pe tematici prioritare pentru dezvoltarea capacită(ii
manageriale pentru sistemu! de coordonare, gestionare şi control a! FESI”, cod 3.1.028, co
finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operaţional
Asistenţă Telmică (POAT) 2014-2020, cu o valoare totală eligibilă de 4.636.532,59 lei.

Proiectul se adresează personalului cu atńbuţii de coordonare, gestionare şi control al FESI în
România. Astfel, conform cererii de 6nanţare, grupul ţintă a! proiectului vaji constituit din
aproximativ 1.000 de persoane din cadrul structurilor cu rol de coordonare, gestion are şi
control a! FESI, aşa cum sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 398 2015 pentru
stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare afondurilor europene structurale
şi de investif ii şi pentru asigurarea continuită(ii cadrului instituţional de coordonare şi
gestionare a instrumentelor structurale 200 7-2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru cele aproximativ 1.000 de persoane din cadrul structurilor cu rol de coordonare,
gestionare ~i control a! FESI se vor organiza trei module de formare, respectiv:
o modulul de formare organizat în domeniul achiziţiilor publice noul packet legislativ,
cu o durată de 5 zile, pentru 500 participanţi;
o modulul de formare în domeniul managementului Itaudelor şi neregulilor în contractele
flnanţate din FESI şi aplicării corecţiilor financiare, Cu 0 durată de 5 zile, pentru 200
participanţi;
o modulul de formare in domeniul prevenirii şi combaterii faptelor de corupţie şi
promovării standardelor de etică şi integritate, cu o durata de 3 zile, pentru 300 participanţi.
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În perioađa martie 2019 noiembrie 2019 este prevăzută desfăşurarea a 10 de sesiuni de
formare pentru Modulul 2 Managementulfraudelor şi neregulilor în contractele Jinanţate din
FESI, aplicarea corecţülor Jinanciare - pentru un grup ţintă de 200 participanţi din cadrul
structurilor cu rol de coordonare, gestionare şi control al FESI. Modulul de formare în domeniul
fraudelor şi neregulilor in contractele Jinanţate din FESI, aplicarea corecţiilor Jinanciare se
va finaliza cu obţinerea de către participanţi a unui certificat de participare, în condiţiile
1-Iotărârii Guvernului it. 1066 2008 pentru aprobarea normelorprivindformareaprofesională
afuncţionarilor publici.

Prima sesiunc de formare Sc va desfăşura în perioada 11-15.03.2019 în localitatea Predeal,
judeţuł Braşov.
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