
REZULTATELE PROIECTULUI COD 1.1.031– BUNE 

PRACTICI ȘI LECȚII ÎNVĂȚATE 

Prezentarea proiectului 

Instruire orizontală pentru potențialii beneficiari și 

beneficiarii FESI, precum și instruire specifică pentru 

beneficiarii POAT, cod proiect 1.1.031  
  Carmen Hârtopeanu, șef serviciu ANFP, 

 Manager de proiect 



Date despre proiect 

Sursa de finanțare: 
Fondul European de 
Dezvoltare Regională 

(FEDR) prin Programul 
Operațional Asistență 
Tehnică (POAT) 2014-

2020 

Perioada de 
implementare:  

36 luni, din data 
01.02.2017 până în 

data 31.01.2020 

Valoare totală a 
proiectului:  

5.544.772,32 lei 



Context 
• În cadrul Programului POAT 2014 – 2020, ANFP - beneficiar în calitate de 

instituție care sprijină sistemul de coordonare, gestionare și control al 

fondurilor FESI.  

 

• Ministerul Fondurilor Europene acordă suport în inițierea măsurilor privind 

instruirea pentru funcţionarii publici în domeniul managementului FESI iar 

modulele de formare considerate ca fiind prioritare pentru dezvoltarea 

capacităţii de implementare a FESI, vizează achiziții publice/noul pachet 

legislativ, prevenirea neregulilor și fraudei, conflict de interese, 

incompatibilități. În ceea ce privește instruirea beneficiarilor POAT, 

domeniile prioritare identificate sunt elaborarea cererilor de finanțare și 

elaborarea documentelor aferente rambursărilor. 

 

• Experienţele pozitive din cadrul altui proiect implementat de ANFP cu 

sprijin prin POAT 2007-2013, respectiv proiectul ”Instruire aplicată pentru 

continuarea întăririi capacităţii instituţionale a administraţiei publice din 

România pentru o gestionare eficientă a fondurilor structurale”, cod SMIS 

48159. 

 

 

 

ANFP – 
beneficiar 

POAT 

MFE sprijină 
inițiativele 

privind 
instruirea 

Experineța 
ANFP ca 

beneficiar 
POAT – 7 
proiecte  



Obiective 

Obiectivul general al proiectului îl 
reprezintă consolidarea capacității 

beneficiarilor implicați în 
gestionarea FESI, precum și 

dezvoltarea capacității potențialilor 
beneficiari și beneficiarilor POAT de 
a implementa proiecte și gestiona 
fonduri europene nerambursabile. 

Obiectiv specific 1 este reprezentat de 
consolidarea capacității potențialilor 

beneficiari si beneficiarilor implicați în 
gestionarea fondurilor FESI prin 
formarea orizontală în domeniul 
achizițiilor publice – noul pachet 

legislativ/noul sistem de verificare și 
tematici precum prevenirea neregulilor și 

fraudei, conflictul de interese și 
incompatibilități. 

Obiectiv specific 2 este reprezentat de 
dezvoltarea capacității potențialilor 

beneficiari și beneficiarilor POAT prin 
formarea specifică în domeniul elaborării 

cererilor de finanțare și al elaborării 
cererilor de rambursare aferente acestui 

program operațional. 
 



Grupul țintă 
• 1.680 de persoane - reprezentanți ai instituțiilor și autorităților din administrația publică 

centrală și locală beneficiare și potențial beneficiare FESI 2014-2020. 

• Beneficiarii indirecți ai acestui proiect sunt instituțiile din care participanții fac parte, 

cunoștințele și competențele dobândite vor putea fi utilizate în activitatea derulată de 

către participant în cadrul acestor instituții ca efect de multiplicare a bunelor practici 

dobândite. 

 

• 314 instituții beneficiare 

• Top 5: SGG, MFE, CNSC, ANAP, MFP  



Rezultate atinse  
• Două evenimente de promovare și de diseminare a 

rezultatelor, organizate 

• Două anunțuri de promovare și de diseminare a 
rezultatelor, publicate 

• Materiale promoționale diseminate 

• 5 module de formare cu durata de 5 zile, respectiv 3 
zile, organizate 

• Echipe de formatori constituite 

• Un număr de 1.680 de participanți instruiți 

• 1.680 certificate de participare, realizate. 
 



Indicatori conform CF– surse de verificare  

• Zile de formare- 7.033  

• Bază de date, liste de prezență 

pentru fiecare din cele 86 de sesiuni 

de formare 



Activități 

2017 

Scrierea, depunerea și aprobarea cererii de finațare 

2018 

Derularea procedurilor de achiziții publice, lansarea proiectului, anunț 
lasare, materiale promțioanle și începerea sesiunilor de formare  

2019 

Derulare sesiuni de formare, conferință de închidere, anunț 

Management de proiect 

Informare și publicitate  

Conceperea, implementarea si 
evaluarea componentelor de formare 



Rezultate formare 
Componenta 1  - Formare specifică pentru beneficiarii POAT 

• Modulul 1 de formare cu tematica elaborării cererilor de finanțare pentru proiectele finanțate din POAT format din 6 sesiuni de formare, pentru 130 
de persoane, perioada - 08.10 – 14.11.2018, (durata 3 zile), încheiat  

• au fost instruiți 130 participanți 

• Modulul 2 cu tematica elaborării cererilor de rambursare și a rapoartelor de progres, format din 10 sesiuni de formare perioada - 15.07 – 
20.11.2019, pentru 150 de persoane (durată 3 zile),  încheiat 

• au fost instruiți 150 participanți 

Componenta 2 - Formare orizontală pentru beneficiarii FESI 

• Modulul 1 cu tematica privind conflictul de interese și incompatibilități format din 10 sesiuni de formare perioada - 25.02 – 03.07.2019, pentru 200 
de persoane, (durata 3 zile), încheiat  

• au fost instruiți 200 participanți 

• Modulul 2 cu tematica privind prevenirea neregulilor și a fraudei format din 10 sesiuni de formare perioada - 26.11.2018 – 27.03.2019, pentru 200 
de persoane, (durata 3 zile), încheiat  

• au fost instruiți 200 participanți 

• Modul 3 cu tematica în domeniul achizițiilor publice – noul pachet legislativ/noul sistem de verificare format din 50 sesiuni de formare perioada 
08.10.2018 – 15.11.2019, pentru 1000 de persoane (durata 5 zile), încheiat 

• au fost instruiți 1000 de participanți 



Materiale de formare 

• 5 materiale de formare 

• Actualizare permanentă  

• Postate pe pagina web a ANFP 

http://www.anfp.gov.ro/continut/Livrabile_proiect 

• Cu observații din partea instutuțiilor responsabile în 

domeniu (MFE, ANAP, ANI) 

 

http://www.anfp.gov.ro/continut/Livrabile_proiect


Achiziții 

7 PROCEDURI (5 ACHIZIȚII DIRECTE, 1 
LICITAȚIE (2 LOTURI) ȘI O PROCEDURĂ 

SIMPLIFICATĂ  

VALOARE 3.633.657, 34 STADIU – FINALIZATE 



Promovare proiect 2 anuțuri în mass 
media 

2 evenimente de 
promovare 

(lansare/închidere) 

Materiale 
promoționale 

Secțiune pe pagina 
web a ANFP 

Anunțuri pe pagina 
ANFP 

Prezentarea 
proiectului în 
cadrul unor 

evenimente ANFP, 
MFE 



Mysmis - cod proiect: 118449 
Cereri de finanțare - Completarea cererii de finațare – date istorice 

Contractare – Notificări /Acte adiționale 

Implementare - Rapoarte de progres și cereri de rambursare  

Achiziții – dosarele de achiziții 

Comunicare -  transmitera /primirea de informări 



Activități lunare 
• Rapoarte de activitate individuale 

• Întâlniri 

• Pontaj + notă centralizatoare 

• Necesar de credite  

• Situație achiziții publice 

• Monitorizare contracte 

• Rapoarte lunare, planuri de acțiune, planuri de 
monitorizare 

 

 



Complementaritate /Sustenabilitate 
• cunoștințe și competențe dezvoltate ce vor contribui la eficientizarea activității desfășurate 

în cadrul instituțiilor din care provin participanții. 

• a crescut gradul performanței personalului, ca urmare a familiarizării cu modificările 

legislației privind achizițiile publice, cu managementul fraudelor și neregulilor în contractele 

finanțate din FESI, precum și a cunoașterii situațiilor privind conflictul de interese și 

incompatibilitățile.  

• personalul instruit din instituțiile beneficiare/ potențial beneficiare va putea contribui la 

elaborarea cererilor de finanțare pentru POAT 2014-2020 și la elaborarea corespunzătoare a 

cererilor de rambursare/rapoartelor de progres aferente proiectelor finanțate din POAT 2014-

2020.   

• au fost continuate demersurile de asigurare a formării profesionale, și după finalizarea 

implementării acestui proiect, pentru personalul din instituțiile beneficiare/ potențial 

beneficiare FESI de la nivel central și local, având în vedere nevoile de formare identificate și 

resursele disponibile din POAT 2014-2020, prin alte 2 proiecte privind protecția datelor cu 

caracter personal. 

• materialele de formare sunt disponibile pe site-ul ANFP pentru a face posibilă accesarea lor de 

către cei interesați, asigurând-se astfel oportunitatea de diseminare suplimentară.  



Egalitate de șanse și dezvoltatre durabilă 

Prezentare privind cele 2 
principii transmisă prin email 

către toți participanții la 
sesiunile de formare și 

susținută de formatori în 
cadrul modulelor de formare 

Parteneriat ANFP cu EFdeN 
Pilotarea și implementarea 

înscrierii online 

Centralizarea informațiilor și 
a documentelor în format 

electronic 

Comunicarea cu participanți/ 
aplicanți prin utilizarea 

poștei electronice 

Furnizarea materialelor de 
curs în format electronic, pe 

suport electronic de tip 
memory-stick, postare pe 

site 

Utilizarea hârtiei reciclabile 
pentru elaborarea 

rapoartelor lunare aferente 
activității de organizare 

Utilizarea aplicației Mysmis 
în relația cu finanțatorul 



Analize realizate de echipa de proiect 

5 analize privind monitorizarea participării la 
sesiunile de formare (înscriere/participare) 

•Gradul de interes pentru participarea la sesiunile de 
formare, astfel încât să fie conturat pentru viitor un 
estimat în ceea ce privește nevoia de formare 
profesională de la nivel central și territorial, 

•Distribuția geografică a participanților, 

•Distribuția instituțională a participanților, 

•Respectarea principiului egalităţii de şanse, 

•Dezvoltarea durabilă. 

5 analize privind evaluarea sesiunilor de 
formare din perspectiva participanților 
(formular de evaluare la final de curs) 

Analiză cu privire la valoarea adăugată - 
nivelul de cunoştinţe şi expertiză prin 

aplicarea unui pretest în prima zi de curs și a 
unui test final în ultima zi de curs 



Impact formare 
• Aplicarea unui test inițial și a unui test 

final (10 întrebări dintr-o baterie de 5 

teste); 

• Au fost centralizate 3.360 de note; 

• 27% din cei 1.680 de participanți au 

obținut o diferența dintre testul inițial și 

cel final între 2 și 5; 

• 58% diferență < sau = cu 2; 

• 2 % diferență mai mare decât 5; 

• 13% diferența < sau = 0 

 

 

Valoare adaugata 
semnificativa 

2% 

Valoare adaugata 
medie 
27% 

Valoare adaugata 
mica 
58% 

Valoare adaugata 
nesemnificativa 

13% 

REZULTAT IMPACT 86 SESIUNI FORMARE DEFĂȘURATE 
ÎN PERIOADA 08.10.2018 - 20.11.2019  



Proiectul în cifre 
• 36 luni de implementare 

• 9 membrii - echipa de proiect 

• 6 contracte de achiziții 

• 11 cereri de rambursare 

• 12 rapoarte de progres 

• 1.680 participanți 

• 314 instituții 

• 5 module de formare implementate 

• 5 echipe de formatori 

• 7.033 zile formare 

• 2 anunțuri în mass-media 

• 2 conferințe  

• 17 formatori 

• 86 sesiuni de formare 

• 3 acte adiționale 

• 9 notificări 

• 42 rapoarte de progres lunare ale 
prestatorilor de servicii 

• 2 rapoarte finale ale contractelor de 
prestări servicii 

• 5 manuale postate de pagina web a 
ANFP 

 



100% 
participare 

46% 
administrația centrală 

26% 
bărbați 16% 

conducere 

54% 
 administrația locală 

Proiectul în procente 

84% 
execuție 

74% 
femei 



PROIECT 

Informare /Raportare  

Planificare/simplificare  

Comunicare 

Monitorizare 

Sisteme IT 

Evaluare  



Echipa de proiect  
 Manager de proiect – Carmen Hârtopeanu 

 Manger adjunct de proiect – Monica Coșeru 

 Responsabil comunicare și promovare –Aida Petcu 

 Coordonator formare – Mihaela Roman 

 Asistent formare 1 – Adela Nuță 

 Asistent fomare 2 – Cătălina Cipu 

 Expert baze de date – Florin Cochințu 

 Responsabil financiar- Dragoș Drăgulănescu 

 Responsabil achiziții publice – Elena Constantinescu 


