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Activitatea de formare a proiectului  
”Instruire orizontală pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI, precum și 

instruire specifică pentru beneficiarii POAT”, cod 1.1.031, 

Componente & Module de formare 

Înscrierea participanților și derularea sesiunilor de formare 
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Componenta 1  

Formare specifică pentru 
beneficiarii POAT 

Modulul 2 cu tematica elaborării 
cererilor de rambursare și a 

rapoartelor de progres pentru 
proiectele finanțate din POAT (C1M2) 

 150 participanți    

 10 sesiuni de formare  

Modulul 1 cu tematica elaborării 
cererilor de finanțare pentru proiectele 

finanțate din POAT (C1M1)   

130 participanți  

6 sesiuni de formare 
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Componenta 2 
Formare 

orizontală 
pentru 

beneficiarii FESI  

Modulul 1 cu tematica privind conflictul de 
interese și incompatibilități (C2M1)  

200 participanți  

 10 sesiuni de formare  

Modulul 2 cu tematica privind 
prevenirea neregulilor și a fraudei 

(C2M2) 

200 participanți      

10 sesiuni de formare  

Modulul 3 de formare în domeniul 
achizițiilor publice – noul pachet 

legislativ/noul sistem de verificare 
(C2M3) 

 1.000 participanți   

50 sesiuni de formare  
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Publicare anunț pe website instituție cu vizualizare pe prima pagină;  

Transmitere invitații;  

Înscriere online; 

Gestionare platformă înscriere online; 

Elaborare documente informative publicate pe website-ul instituției; 

Formulare de înscriere personalizate pentru fiecare modul implementat; 
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Înscrierea online a participanţilor a 
fost realizată etapizat, pentru fiecare 
modul de formare, fiind structurată în 
6 etape iar deschiderea/publicarea 

anunțului a fost realizat cu 
aproximativ 1 lună înainte de data 
efectivă de demarare a modulului 

/sesiunii de formare 

 

acordare suport potențialilor 
participanți în vederea înscrierii în 

sistemul elctronic 

comunicare preponderent online, 
transmitere răspuns în timp real la 

solicitările recepționate 
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Metodologie  

privind înscrierea participanților 
în sistem online la 

modulele/sesiunile de formare din 
cadrul proiectului, cod proiect 

1.1.031 

Regulamentul și metodologia de 
evaluare a participanților pentru 

modulele de formare organizate în 
cadrul proiectului, cod 1.1.031 

Metodologie privind selecția 
participanților înscriși în sistem 
online la modulele/sesiunile de 

formare din cadrul proiectului, cod 
proiect 1.1.031 

Informare privind prelucrarea datelor 
cu caracter personal 
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CRITERII ÎNSCRIERE MODULE FORMARE 

 

 

•C1M1- Persoane din instituțiile publice cu atribuții/implicați în 
prezent/viitor în elaborarea cererilor de finanțare pentru 
proiectele finanțate din POAT 

•C1M2 - Persoane din instituțiile publice cu atribuții/implicați 
în prezent/viitor în elaborarea cererilor de rambursare și a 
rapoartelor de progres pentru proiectele finanțate din POAT 

 

Componenta 1 - Formare specifică 
pentru beneficiarii POAT 

Modulul 1 cu tematica elaborării 
cererilor de finanțare pentru proiectele 
finanțate din POAT; Modulul 2 cu 
tematica elaborării cererilor de 
rambursare și a rapoartelor de progres 
pentru proiectele finanțate din POAT. 

•C2M1-Persoane din instituțiile publice cu atribuții/implicați în 
prezent/viitor în managementul conflictului de interese și a 
incompatibilităților în contextul proiectelor finanțate din 
fondurile europene 

•C2M2-Persoane din instituțiile publice cu atribuții/implicați în 
prezent/viitor în managementul neregulilor și al fraudei în 
contextul proiectelor finanțate din fonduri europene 

•C2M3-Persoane din instituțiile publice cu atribuții/implicați în 
prezent/viitor în derularea procedurilor de achiziții publice 

 

 

 

Componenta 2 - Formare orizontală 
pentru beneficiarii FESI 
Modulul 1 cu tematica privind conflictul 
de interese și incompatibilități; 
Modulul 2 cu tematica privind prevenirea 
neregulilor și a fraudei; 
Modulul 3 cu tematica în domeniul 
achizițiilor publice – noul pachet 
legislativ/noul sistem de verificare. 
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 La sesiunile de formare din cadrul C1M1, s-au înscris 256 de persoane cu disponibilitate pentru 130 locuri, fiind 

înregistrată o creștere a înscrierilor cu 97% față de locurile prevăzute. Au fost validate 132 persoane, două persoane 

s-au retras din motive obiective. 
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 La aceste sesiuni de formare din cadrul C1M2, s-au înscris un număr de 286 de persoane cu disponibilitate 

pentru 150 de locuri, fiind înregistrată o creștere a înscrierilor cu 90,6% față de locurile prevăzute. 
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 La aceste sesiuni de formare din cadrul C2M1 s-au înregistrat în sistemul electronic 280 de persoane cu 

disponibilitate de 200 locuri (cu 40% mai multe înscrieri decât locurile prevăzute) și au fost validate un număr de 200 

de persoane. 
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 La aceste sesiuni de formare din cadrul C2M2 s-au înregistrat în sistemul online 275 de  persoane pentru un număr 

total de 200 locuri de disponibile (cu 37,5% mai multe înscrieri decât locurile prevăzute). Au fost validate un număr 

de 222 de persoane din totalul de 275 înscrise și 193 de persoane din persoanele care s-au înscris folosind aplicația 

online. Cele 22 persoane validate s-au retras din motive obiective. 

 



Proiectul „Instruire orizontală pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI, precum și instruire specifică pentru beneficiarii POAT”, cod 1.1.031  

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020 

 
 

La aceste sesiuni de formare din cadrul C2M3, s-au înscris 1.204 de persoane cu disponibilitate pentru 1.000 de 

locuri.  
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Constituire comisie 
(echipă ANFP și experți 

cooptați MFE) 

Întrunire comisie 
interinstituțională 

Verificare documente 
depuse prin utilizarea 
sistemului de înscriere 
online la sesiunile de 

formare aplicate 

Solicitare clarificări 
persoanelor care nu 

îndeplineau condițiile 
generale și specifice  

Elaborare documente 
centralizatoare cu 

candidaturile validate 

Transmitere bază de date 
către prestator în 

vederea derulării etapei 
de contactare și obținere 

confirmări 

Comunicare continuă cu 
prestatori în vederea 

confirmării persoanelor 
participante 
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GESTIONARE ÎNSCRIERI 

Verificare continuă a înscrierilor înregistrate prin 
sistemul online disponibil, pentru eliberarea în timp 
real a locurilor ocupate de potențiali participanți ce 

nu îndeplineau condițiile generale și specifice 

Solicitarea de informații suplimentare în vederea 
clarificării îndeplinirii condițiilor generale și 

specifice de participare 
 

Centralizare și verificare administrativă a 
documentelor 

 

Vizualizarea a 2.346 aplicații înregistrate  și 
verificate: 

C1M1 265 aplicații înregistrate online pentru 130 
locuri 

C1M2 272 aplicații înregistrate online pentru 150 
locuri 

C2M1 261 aplicații înregistrate online pentru 200 
locuri 

C2M2 272 aplicații înregistrate online pentru 200 
locuri 

C2M3 1.276 aplicații înregistrate online pentru 1.000 
locuri 

 

Întâlniri intermediare, întâlniri finale a comisiei de 
validare 
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IMPLEMENTAREA SESIUNILOR DE FORMARE 

 În perioada octombrie 2018 – octombrie 2019  au fost derulate și monitorizate 68 sesiuni de formare.  

 Au fost  înregistrate și verificate 2.346 aplicații din cadrul a 314 instituții publice, atât de la nivel central, cât 

și de la nivel local. 

 Gestionarea procesului de emitere a certificatelor de participare prin comunicarea continua cu prestatorii 

serviciilor de organizare corelat cu verificarea listelor de prezență 

 Monitorizarea continuă a înscrierilor/ participărilor la sesiunile de formare planificate, în vederea asigurării 

condițiilor de respectare a indicatorilor propuși cu privire la numărul de participanți, prin gestionarea situațiilor 

apărute, discuții telefonice, trimitere clarificări prin poșta electronică și asigurarea accesului la sesiunile de 

formare a persoanelor nominalizate  conform îndeplinirii criteriilor generale și specifice de participare 
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PROVOCĂRI 

 

 

 

 

 gestionarea situațiilor excepționale  

    imposibilitatea de participare a unor persoane validate și confirmate 

    ocuparea în timp foarte scurt a locurilor disponibile publicate pe website (3 zile de la deschidere înscrieri)  

 crearea listei de rezervă, ca urmare a solicitărilor de reprogramare primite, prioritate având persoanele validate 
pentru sesiunea vizată 

 pilotarea înscrierilor exclusiv online 

 pilotarea comunicării preponderent prin poșta electronică, în detrimentul telefonului 

 diversitatea grupului țintă, respectiv apartenența la administrația publică centrală și cea locală  
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