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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 

Componenta 1 - Formare specifică pentru beneficiarii POAT, prin 

derularea a două module – 1. elaborarea cererilor de finantare și  

2. elaborarea cererilor de rambursare și a rapoartelor de progres 

pentru proiectele finanțate din POAT  

 

 

Componenta 2 - Formare orizontală pentru beneficiarii FESI, prin 

derularea a trei module -  1. conflicte de interese și incompatibilități, 

2. prevenirea neregulilor și a fraudei și 3. achiziții publice – noul 

pachet legislativ/ noul sistem de verificare. 

•  
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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 

Externalizarea prestării serviciilor – B - 

LATTANZIO 

ADVISORY 

SPA 

* prestarea serviciilor de  

FORMARE PROFESIONALĂ,  

TESTARE și CERTIFICARE * 

 
- conţinutul cursului, evaluarea 

activităţii formatorului - 



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 

Itemii abordaţi în evaluarea serviciilor de  

FORMARE PROFESIONALĂ, TESTARE şi  CERTIFICARE – I – 

Se regăsesc în partea a – I - a  formularului de evaluare: 

Organizarea 
coerentă a 

materialelor 
de curs; 

Ideile 
prezentate/ 

abilităţile de 
prezentare 

au fost utile; 

Informaţiile 
din suportul 
de curs au 

fost de 
actualitate; 

Prezentările  

au captat 
interesul 

participanţilor; 

Ritmul 
prezentărilor 

a fost  

confortabil; 

Conţinutul 
cursului  

a fost 
valoros. 



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 

Itemii abordaţi în evaluarea serviciilor de  

FORMARE PROFESIONALĂ, TESTARE şi  CERTIFICARE – II – 

Se regăsesc în partea a II a a formularului de evaluare: 

Obiectivele precizate de formator la începutul cursului  

au fost realizate 

Cursul a furnizat suficiente informaţii despre  

tematica abordată 

Cursul a contribuit la obţinerea de noi competenţe  
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   Au existat legături între aspectele teoretice şi practice prezentate 

Materialele auxiliare au fost bine realizate şi adecvate ca şi conţinut 

Studiile de caz au fost adecvate 

   Formatorul a prezentat tematica într-o manieră logică, structurată,  

dinamică şi interesantă 

Feedback-ul furnizat de activităţile practice a fost util  



Proiectul „Instruire orizontală pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI, precum și instruire specifică pentru beneficiarii POAT”, cod 1.1.031  
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         Pentru Componenta 1 - Modulul 2, 

tematica elaborării       cu tematica cererilor de rambursare şi a 

rapoartelor de progres           pentru proiectele finanţate din POAT, în ceea 

                                  ce priveşte conţinutul valoros al cursului, se      

                                       reflectă un nivel al  

                                     satisfacţiei /per modul  

                                     în procent de 99%  

                                    (23% bine, 76% excelent) 



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 

                                             Pentru Componenta 2- Modulul 1, cu 

                                        tematica privind conflictul de interese și      

                                     incompatibilități, în ceea 

                                  ce priveşte conţinutul valoros al cursului, se      

                                       reflectă un nivel al  

                                     satisfacţiei /per modul  

                                     în procent de 99%. 

                                        (4% bine,95% excelent%) 



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 

                                               Pentru Modulul 2 din Componenta 2, cu 

                                            tematica privind prevenirea neregulilor și a                                        

                                              fraudei, în ceea ce priveşte conţinutul valoros      

                                          al cursului, se reflectă un nivel al  

                                     satisfacţiei /per modul  

                                             în procent de 99%, participanţii considerand   

                                              acest aspect îndeplinit în proporţie  

                                         de 99%.(19%-bine şi 80% -excelent)  



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 

                                                   Pentru Modulul 2 din Componenta 1,  

                                                   tematica elaborării cererilor de rambursare  

                                                     şi a rapoartelor de progres pentru  

                                                 proiectele finanţate din POAT, în ceea           

                                                    ce priveşte realizarea obiectivelor propuse  

                                                 de către formatori,  

                                                 acest item însumează un procent de 99%,  

                                             din care 13 % bine şi 86% excelent. 



Proiectul „Instruire orizontală pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI, precum și instruire specifică pentru beneficiarii POAT”, cod 1.1.031  
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                                                 Pentru Modulul 1 din Componenta 2, cu 

                                                  tematica privind conflictul de interese și      

                                     incompatibilități, în ceea 

                                  c       e priveşte realizarea obiectivelor propuse  

                                                 de către formatori,  

                                                 acest item însumează un procent de 99%,  

                                             din care 2% bine şi 97% excelent. 



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 

                                                 Pentru Componenta 2- Modulul 2, cu 

                                                   tematica privind prevenirea neregulilor și 

a                                              fraudei, în ceea ce priveşte realizarea           

                                                obiectivelor propuse de către formatori,  

                                                 acest item însumează un procent de 95%,  

                                             din care 12% bine şi 83% excelent 



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 

                                                   Pentru Componenta 1 - Modulul 2,  

                            ca elaborării       cu tematica cererilor de rambursare şi a  

            rapoartelor de progres pentru proiectele       

                        finanţate din      POAT, în ceea ce priveşte obţinerea de noi                

                                                competenţe în urma participării la curs, se      

                                       reflectă un nivel al  

                                     satisfacţiei /per modul  

                                                  în procent de 94%. (21% bine, 73% excelent) 



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 

                                                Pentru Componenta 2 - Modulul 1, cu 

                                                  tematica privind conflictul de interese și      

                                     incompatibilități, în ceea 

                                             ce priveşte obţinerea de noi                

                                                competenţe în urma participării la curs, se      

                                       reflectă un nivel al  

                                     satisfacţiei /per modul  

                                                  în procent de 99%. (8% bine, 91% excelent) 



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 

                                               Pentru Componenta 2 - Modulul 2, cu 

                                                   tematica privind prevenirea neregulilor și a                                                            

                                                 fraudei, în ceea ce priveşte obţinerea de noi                

                                                competenţe în urma participării la curs, se      

                                       reflectă un nivel al  

                                     satisfacţiei /per modul  

                                                  în procent de 94%. (21% bine, 73% excelent) 



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 

                                         Pentru Componenta 1 - Modulul 2,  

                                cu tematica cererilor de rambursare şi a  

            rapoartelor de progres pentru proiectele       

                                            finanţate din POAT, în ceea ce priveşte                 

                                          transmiterea conţinutului de curs în secvenţe                    

                                           logice, cu legături între aspectele teoretice şi            

                                      cele practice, se reflectă un nivel al  

                                     satisfacţiei /per modul  

                                                  în procent de 98%. (11% bine, 87% excelent) 



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 

                                           Pentru Componenta 2 - Modulul 1, cu 

                                                  tematica privind conflictul de interese și      

                                     incompatibilități, în ceea ce priveşte                 

                                          transmiterea conţinutului de curs în secvenţe                    

                                           logice, cu legături între aspectele teoretice şi            

                                      cele practice, se reflectă un nivel al  

                                     satisfacţiei /per modul  

                                                  în procent de 100%. (5% bine, 95% excelent 



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 

                                                 Pentru Componenta 2 - Modulul 2, cu 

                                                   tematica privind prevenirea neregulilor și a                                                            

                                                 fraudei, în ceea ce priveşte                 

                                                  transmiterea conţinutului de curs în                                                   

                                                 secvenţe logice, cu legături între aspectele                         

                                                 teoretice şi cele practice, se reflectă un                

                                                 nivel al satisfacţiei /per modul  

                                                  în procent de 94%. (21% bine, 73% excelent) 



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 

CONCLUZII PE SCURT PRIVIND FORMAREA 

Aprecierile participanţilor ating frecvent zonele de apreciere de “foarte bine” şi “excelent”, 
att pentru aspectele ce ţin de conţinutul de curs, cat şi faţă de cele ale activităţii 

formatorilor; 

Prestaţia, experienţa, caracterul dinamic, stilul didactic al formatorilor au primit notificări apreciative 
spre excelenţă; 

Mulţi din cei participanţi au manifestat dorinţa aprofundării aspectelor adiacente tematicilor  

din sesiuni ( de ex.: My SMIS, sistemul PREVENT ) 

Ideile prezentate, cumulate cu abilităţile formatorilor în susţinerea  sesiunilor în manieră interactivă, 
dinamică, logică, structurată, cu scopul de a menţine ridicat interesul participanţilor, în marea 
majoritate a sesiunilor, înregistrează procente de peste aprox. 80%, impactul fiind unul extrem  

pozitiv, obiectivul  de formare fiind  astfel atins. 



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 

Externalizarea prestării serviciilor – A- 

AGRAFICS 

 
COMMUNICATION 

 

S.R.L.  

* prestarea serviciilor de  

ORGANIZARE componente și  

module de formare * 

 
- locaţie, cazare, masă, răspunsul 

coordonatorului  la solicitările 

participanţilor - 



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 

Itemii abordaţi în evaluarea serviciilor de ORGANIZARE 

Se regăsesc în partea a III a a formularului de evaluare: 

locaţia aleasă pentru susţinerea cursului; 

aprecierea celorlalte servicii (cazare, masă); 

răspunsul prompt al coordonatorului la diversele 
solicitări ale participanţilor. 
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COMPONENTA 1 MODULUL 1 
   6 sesiuni (*) de formare  
    cu tematica elaborării  
    cererilor de finanţare  
       pentru proiectele  
      finanţate din POAT 
    (*)- evaluarea cuprinde sinteza  
      informațiilor din formularele  
     a 130 de participanți în cadrul  
          a  6 sesiuni cuprinse în  
     intervalul 08.10.-14.12.2018 
          92% grad de satisfacţie 

1.1 
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   COMPONENTA 1 MODULUL 1 

    6 sesiuni (*) de formare cu 

tematica elaborării cererilor de        

   finanţare pentru proiectele     

         finanţate din POAT 

       (*)- evaluarea cuprinde sinteza  

            informațiilor din formularele  

          a 130 de participanți în cadrul  

                a  6 sesiuni cuprinse în  

            intervalul 08.10.-14.12.2018 

                   87% grad de satisfacţie 

1.2 



Proiectul „Instruire orizontală pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI, precum și instruire specifică pentru beneficiarii POAT”, cod 1.1.031  
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COMPONENTA 1 MODULUL 1 
    6 sesiuni (*) de formare     

     cu tematica elaborării     

      cererilor de finanţare   

         pentru proiectele     
        finanţate din POAT 

 
    (*)- evaluarea cuprinde sinteza  
        informațiilor din formularele  
       a 130 de participanți în cadrul  
             a  6 sesiuni cuprinse în  
        intervalul 08.10.-14.12.2018 

        98% grad de satisfacţie 

1.3 



Proiectul „Instruire orizontală pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI, precum și instruire specifică pentru beneficiarii POAT”, cod 1.1.031  
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COMPONENTA  2 MODULUL 2 

 10 sesiuni (*) de formare 

cu tematica privind 

prevenirea neregulilor și a 

fraudei  

 
(*)- evaluarea cuprinde sinteza 

informațiilor din formularele a  200 de 

participanți în cadrul a  10 sesiuni 

cuprinse în intervalul   

26.11.2018 – 27.03.2019 

98% grad de satisfacţie 

2.1. 
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COMPONENTA  2 MODULUL 2 
 10 sesiuni (*) de formare cu 
tematica privind prevenirea   

      neregulilor și a fraudei  
 
  
      (*)- evaluarea cuprinde sinteza 
informațiilor din formularele a  200 de      

   participanți în cadrul a  10 sesiuni   

              cuprinse în intervalul   
          26.11.2018 – 27.03.2019 

           95% grad de satisfacţie 

2.2 
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COMPONENTA  2 MODULUL 2 

 10 sesiuni (*) de formare cu 

tematica privind prevenirea   

      neregulilor și a fraudei  

  
      (*)- evaluarea cuprinde sinteza 

informațiilor din formularele a  200 de      

   participanți în cadrul a  10 sesiuni   

              cuprinse în intervalul   

          26.11.2018 – 27.03.2019 

        99% grad de satisfacţie 

 
2.3 
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   COMPONENTA  2 MODULUL 3 
      50 sesiuni (*) de formare    

      cu tematica în domeniul   

     achizițiilor publice – noul  

   pachet legislativ/noul sistem   

                de verificare 
 

     (*)- evaluarea cuprinde sinteza informațiilor 
din formularele a  1 000 de participanți în 
cadrul a  50 sesiuni cuprinse în intervalul 

           08.10.2018  - 15.11.2019  

           96% grad de satisfacţie 

3.1 
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COMPONENTA  2 MODULUL 3 
  50 sesiuni (*) de formare    

  cu tematica în domeniul   

  achizițiilor publice – noul  

 pachet legislativ/noul sistem   

            de verificare 
 

     (*)- evaluarea cuprinde sinteza informațiilor     

                din formularele a  1 000 de      
            participanți în cadrul a  50 sesiuni   
                     cuprinse în intervalul 

                 08.10.2018  - 15.11.2019  

             89% grad de satisfacţie 

  

3.2 
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     COMPONENTA  2 MODULUL 3 
        50 sesiuni (*) de formare    

       cu tematica în domeniul   

      achizițiilor publice – noul  

    pachet legislativ/noul sistem   

                de verificare 
 

     (*)- evaluarea cuprinde sinteza informațiilor din 
formularele a  1 000 de participanți în cadrul a   

          50 sesiuni cuprinse în intervalul 

              08.10.2018  - 15.11.2019  

         99% grad de satisfacţie 

 

3.3 
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“Un om care nu munceşte, nu ştie să preţuiască 

munca altuia.”  

- Alexandru Vlahuţă - 
    

“Munca în echipă este cea care îi face pe oamenii 

obişnuiţi capabili de rezultate neobişnuite.”  

- Pat Summit - 
 


