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Proiect cod 3.1.028 

Evaluarea gradului de satisfacție al participanților pe componentele de organizare și 
livrare a sesiunilor de formare - date statistice organizare și derulare sesiuni de 

formare Modul 1 - Achiziții publice, noul pachet legislativ  
 
 
 

Agenția Națională a Funcționarilor Publici a implementat în perioada 01 aprilie 2017 – 31 
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, proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul 
Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020, cu o valoare de 3.958.595,62 lei. 
 
Prin implementarea acestui proiect, Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) a 
contribuit la dezvoltarea capacității manageriale a structurilor cu rol de coordonare, 
gestionare și control al FESI prin: furnizarea unor module de formare pe tematici prioritare 
(achiziții publice, managementul fraudelor și neregulilor în contractele finanțate din FESI, 
aplicarea corecțiilor financiare, prevenirea și combaterea faptelor de corupție, 
promovarea standardelor de etică și integritate) pentru un grup țintă de 1.000 de persoane 
din cadrul  structurilor cu rol de coordonare, gestionare și control al FESI și prin întărirea 
cooperării interinstituționale în domeniul managementului fraudelor și neregulilor în 
contractele finanțate din FESI și aplicarea corecțiilor financiare.  

 
Modulul 1  cu tematica “Achiziții publice-noul pachet legislativ“, a avut un număr de 25 de 
sesiuni de formare cu durata de 5 zile, la care au participat 500 de funcționari publici 
proveniți din instituțiile cu atribuții în sistemul de gestionare și control al FESI (curs 
certificat ANC).  
 
Modulul 1 a urmărit să prezinte ultimele modificări legislative și impactul acestora asupra 
derulării procesului de achiziție publică, modul de efectuare a achizițiilor în cadrul 
proiectelor cu finanțare europeană implementate în parteneriat, monitorizarea, 
supervizarea și controlul procedurilor de achiziție publică - cadru legal, instituțional și 
instrumente de abordare unitară, precum și evidențierea principalelor riscuri aferente 
achizițiilor publice în cadrul proiectelor cu finanțare europeană și gestionarea acestora. 
 
Toate aceste aspecte au fost integrate într-un mix în care partea teoretică s-a îmbinat 
perfect cu aplicațiile practice relevante, derivate din situații reale prin prezentarea 
instrumentelor de îndrumare specifice (ghid, multitudine de spețe). 
 
Printre criteriile-obiectiv stabilite în formularul de evaluare de la finalul sesiunii, sunt și 
cele care ating zona de prezentare a acesteia, modul de organizare și structurare a 
materialelor utilizate pe parcursul cursului, implicit gradul de satisfacție al cursanților 
obținut prin parcurgerea suportului de curs. Modul în care se obțin informații utile, abilități 
suplimentare sau chiar soluții viitoare ca urmare a participării la aceste sesiuni, reprezintă 
puncte esențiale atât în aprecierea prestației curente a formatorului, dar constituie și  un 
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punct de plecare pentru o analiză a aspectelor ce solicită îmbunătăţiri, re-structurări sau 
chiar un alt gen de abordare (de ex. accent pe aspectele cu caracter practic). 
Așa cum se constată în prezentarea de mai jos, pentru cele 25 sesiuni informațiile 
prezentate de către participanți au întrunit procente de apreciere pozitivă de peste 86%.  
 
Se remarcă, per ansamblu faptul că pentru toate sesiunile, pornind de la  criteriile 
enunţate mai sus, sesiunile au fost în acord cu obiectivele proiectului, instruirea 
participanţilor întrunind votul pozitiv al majorităţii, demonstrând totodată și atingerea 
obiectivului de coerenţă în transmiterea  informaţiilor către cursanţi. Procentele de 86%, 
89% și 90% ca si expresie a calificativului excelent vorbesc de la sine despre nivelul ridicat 
al satisfacției participanților în raport cu itemii evidențiați. 
 
Formularul de evaluare cuprinde aspecte ce fac trimitere la calitățile formatorului, la 
capacitatea acestuia de a atinge obiectivele asumate, precum și abilitățile acestuia  de a 
clarifica anumite spețe, de a face legătura ȋ ntre aspectele teoretice și cele practice, 
prezentând ambele laturi ale problemelor surprinse pe parcursul sesiunii ȋ ntr-o manieră 
bine structurată și logică, păstrând ȋ n același timp caracterul dinamic, adecvat, continuu 
și interesant.  
 
Legat de obținerea de noi competențe sau îmbunătățirea de competențe deja existente ca 
și consecință sine-qua-non, formatorii au avut ca și obiectiv permanent prezentarea și 
susținerea informațiilor cu urmărirea legăturilor dintre aspectele teoretice și cele practice. 
În acest sens, partea “practică” desfășurată în cadrul sesiunilor se regăsește concentrată în 
formularele de evaluare a gradului de satisfacție al participanților sub criteriul caracterului 
adecvat al studiilor de caz supuse discuțiilor. Se remarcă faptul că aprecierile 
participanților sunt încadrate la calificativul “excelent”, înregistrând procente de peste 
85%. 
 
De subliniat este, pe de-o parte, faptul că desfășurarea acestui modul a avut ca țintă 
susținerea a 25 sesiuni complete a câte 5 zile/per sesiune, interval în care 500 de persoane 
au obținut certificate de participare precum și certificate ANC de ”expert achiziții 
publice”. Acest obiectiv a fost atins prin formarea  tuturor celor 500 de persoane –
reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții în sistemul de gestionare și control al FESI. Mai 
mult decât atât, pe parcursul sesiunilor desfășurate a avut loc  un schimb de expertiză 
între participanți, s-au deschis subiecte pornind de la cazuistica relevantă, s-au formulat 
întrebări în urma cărora s-au concentrat răspunsuri având calitatea de veritabil know-how 
în ceea ce privește oferirea de informații și recomandări utile cu privire la aplicarea 
pârghiilor în domeniul  achizițiilor publice. La finele sesiunilor, după o examinare atentă, 
participanții au putut intra în posesia certificatelor de absolvire a sesiunilor având ca 
tematică Achiziţiile publice - noul pachet legislativ. 
 
Partea de organizare evidențiată în formularele de evaluare a cuprins locația aleasă, 
serviciile de cazare și masă, de care au beneficiat cursanții pe  tot parcursul desfășurării  
cursurilor, modul efectiv în care s-a realizat prestarea serviciilor componenta de  
organizare. 
 
Se remarcă  faptul că situația cumulată pentru cele 25 sesiuni, cuprinde și aprecieri 
procentuale aferente calificativelor slab și foarte slab. Acest aspect a determinat o analiză 
mai atentă cu scopul determinării motivelor ce au stat la baza notelor  acordate de către 
participanţi vis-a-vis de serviciile de cazare şi masă. Acest fapt a dus la schimbarea 
locațiilor cu alte locații mai calitative. Aspectele mai puțin favorabile evidențiate în 
formularele de evaluare vin în sprijinul tuturor actorilor, urmărindu-se prin parcurgerea 
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acestora evidențierea de soluții viitoare, precum și identificarea posibilităților de 
îmbunătățire a aspectelor enunțate în formulare. 
 
 
Grafice  evaluare componenta de formare M1 
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Grafic evaluare componenta de organizare M1 
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