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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 3 - Prevenirea și combaterea  faptelor de corupție și promovarea 

standardelor de etică și integritate 
 
 
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 3  cu tematica “Prevenirea și combaterea faptelor de corupție și promovarea 
standardelor de etică și integritate”, a avut 15 sesiuni de formare cu durata de 3 zile, 300 
de participanți reprezentați de funcționari publici proveniți din instituțiile cu atribuții în 
sistemul de gestionare și control al FESI. Prin evaluarea acestui modul dorim să evidențiem  
modul în care ANFP, în calitatea sa de beneficiar al proiectelor finanțate din fonduri 
externe nerambursabile are în vedere aplicarea principiilor orizontale privind egalitatea de 
șanse și dezvoltarea durabilă atât în etapa de elaborare a cererilor de finanțare, cât și în 
etapa de implementare a proiectelor.  

Așa cum se constată în prezentarea de mai jos, pentru cele 15 sesiuni informațiile 
prezentate de către participanți au întrunit procente de apreciere pozitivă de peste 85%.  

In cadrul Modului 3, aprecierile participanților exprimate asupra modului de desfășurare a 
sesiunilor, asupra aspectelor ce țin de prestanța formatorilor ca și imagine de ansamblu, 
redăm mai jos câteva din acestea: 

1. „ Un curs fluid, antrenant și prezentat într-o manieră extrem de accesibilă „; 

2. „Deși volumul de informații a fost mare, printr-o prezentare graduală  s-a 
obținut o înțelegere logică „; 

3. „ Deschidere manifestată în discuții „; 

4. „ Metodele utilizate în prezentare au fost moderne și actuale „; 
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5. „ Expunere cursivă, atractivă, plăcută „; 

6. „ Curs interactiv, bazat pe exemple concrete „. 

De subliniat este, pe de-o parte, faptul că desfășurarea acestui modul a avut ca țintă 
susținerea a 15 sesiuni complete a câte 3 zile/per sesiune, interval în care 300 de persoane 
au obținut certificate de participare. Acest obiectiv a fost atins prin formarea  tuturor 
celor 300 de persoane – reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții în sistemul de gestionare și 
control al FESI.  

Mai mult decât atât, pe parcursul celor 15 sesiuni desfășurate a avut loc schimb de 
expertiză între participanți, s-au deschis subiecte pornind de la cazuistică 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 prevenirea și combaterea faptelor de corupție, în promovarea 
standardelor de etică și integritate.  

Grafice  evaluare componenta de formare M3 
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Grafice evaluare componenta de organizare M3 
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