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„Instruire pentru structurile din cadrul sistemului de coordonare, gestionare 

şi control al FESI în România, pe tematici prioritare pentru dezvoltarea 

capacităţii manageriale pentru sistemul de coordonare, gestionare și control 

al FESI”, cod proiect 3.1.028 
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București, 

27 februarie 2018 



PREZENTAREA PROIECTULUI COD 3.1.028 

• Beneficiar : Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) 

 

• Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare 

Regională (FEDR) prin Programul Operațional Asistență Tehnică 

(POAT) 2014-2020 

 

• Perioada de implementare: 36 luni (01.04.2017-31.03.2020) 

Contract de finanţare nr. CTRF 3.1.028/09.06.2017 

 

• Valoare totală a proiectului:  4.636.532,59 lei  

 valoarea eligibilă nerambursabilă FEDR  - 3.926.911,28 lei 

 valoarea cofinanțării - 709.621,31 lei 

 



 
PROIECTUL ÎȘI PROPUNE: 

 

• Obiectiv general   - dezvoltarea capacității manageriale a structurilor cu rol 

de coordonare, gestionare și control al FESI. 

 

 Obiectiv specific 1  - furnizarea unor module de formare pe tematici 

prioritare pentru un grup țintă de aproximativ 1.000 de persoane din cadrul  

structurilor cu rol de coordonare, gestionare și control al FESI 

 

 Obiectiv specific 2 - întărirea cooperării interinstituționale în domeniul 

managementului fraudelor și neregulilor în contractele finanțate din FESI 

și aplicarea corecțiilor financiare pentru un grup de aproximativ 45 de 

persoane din cadrul structurilor cu rol de coordonare, gestionare și control 

al FESI. 

 

 



 
PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI ALE PROIECTULUI: 

 

 

 



ATELIERE DE LUCRU (I) 

 
• 3 evenimente tip atelier de lucru 

• Grup țintă 
 reprezentanți ai instituțiilor cu rol în coordonarea, gestionarea și 

controlul fondurilor structurale,  

 reprezentanți ai societății civile, ai mediului academic, precum și 
alte persoane interesate 

 aproximativ 15 participanți/atelier  

 

• Scop                   platformă de dezbatere pentru realizarea 
eficientă a unui schimb de experiență și de bune practici în scopul 
coordonării, sincronizării și creării premiselor pentru o abordare 
unitară la nivelul sistemului de coordonare, gestionare și control.   



ATELIERE DE LUCRU (II) 

 
• Locații de desfășurare: regiunea Centru  (județele 

Brașov/Prahova) 

 2 zile (2 nopți cazare/participant) – mai-iunie 2018 

 2 moderatori /key-note speakeri/zi atelier, cu expertiză în 

planul legislației europene în vigoare pe problematica 

specifică dezbătută în cadrul atelierelor. 

Organizator de eveniment la dispoziția participanților 

 

Toate costurile sunt acoperite din bugetul proiectului! 

 

 



ATELIERE DE LUCRU – 4 teme de dezbatere 

 Managementul neregulilor din perspectiva cadrului 
legal, metodologic și procedural: 

• Prevenirea neregulilor  

• Constatarea neregulilor 

• Sancționarea și raportarea neregulilor 

• Cazuistică și jurisprudență relevantă 

Corecții financiare/reduceri 
procentuale în cazul 

abaterilor de la legislația 
privind achizițiile publice 

din perspectiva noului 
pachet legislativ: 

- Abaterile prevăzute de 
OUG 66/2011, cu 
modificările și completările    
ulterioare comparativ cu 
abaterile /sancțiunile 
prevăzute de Legea nr. 
98/2016 

Conflictul de interese în implementarea contractului cu finanțare 
europeană din perspectiva cadrului legal, metodologic și procedural: 

- Prevenirea apariției conflictului de interese 

- Identificarea cazurilor de conflict de interese 

- Tratarea cazurilor de conflict de interese 

- Relațiile instituționale în materia conflictului de interese prin prezentarea    
rolului autorităților implicate: AM, ANI, DLAF, DNA 

Fraudă în implementarea proiectelor din perspectiva 
cadrului legal, metodologic și procedural cu accent pe: 

- Sisteme, indicatori de fraudă și indicii de fraudă 

- Cadru instituțional - identificarea și raportarea cazurilor de 
fraudă/suspiciuni de fraudă 

- Gestionarea cazurilor de fraudă la nivel național și european 

- Cazuistică și jurisprudență relevantă 



PREGĂTIREA ŞI ELABORAREA UNUI GHID 

Ateliere de lucru - Ghid 
- informaţii, spețe și 

exemple de bune 
practici, în vederea 

promovării unei abordări 
unitare în activitatea de 

coordonare, gestionare și 
controlul fondurilor 

structurale 

Anexă a suportului de 
curs aferent sesiunilor de 

formare din cadrul 
Modulului 2 - 

Managementul fraudelor 
și neregulilor în 

contractele finanțate din 
FESI, aplicarea 

corecțiilor financiare. 



MODULE DE FORMARE: 

 
• Modul 1 - Achiziții publice – noul pachet legislativ 

• 5 zile, 25 sesiuni de formare (mai 2018 – mai 2019) 

• 500 participanți - funcționari publici, proveniți din instituțiile cu atribuții în 
sistemul de gestionare și control al FESI. 

 

• Modul  2 - Managementul fraudelor și neregulilor în contractele 
finanțate din FESI, aplicarea corecțiilor financiare 

• 5 zile, 10 sesiuni de formare (august 2018 – iulie 2019) 

• 200 participanți - funcționari publici, proveniți din instituțiile cu atribuții în 
sistemul de gestionare și control al FESI. 

 

• Modul 3 - Prevenirea și combaterea  faptelor de corupție și 
promovarea standardelor de etică și integritate 

• 3 zile, 15 sesiuni de formare (iunie 2019 – ianuarie 2020) 

• 300 de participanți - funcționari publici, proveniți din instituțiile cu 
atribuții în sistemul de gestionare și control al FESI. 

 



MODULE DE FORMARE – elemente de referință 

• Grup țintă:  persoane cu atribuții de coordonare, gestionare și control al 
Fondurilor Europene Structurale și de Investiții (FESI) în România din 
cadrul unor instituții cu atribuții în acest domeniu, respectiv Ministerul 
Dezvoltării Regionale  Administrației Publice, Ministerul Fondurilor 
Europene, Ministerul Finanţelor Publice, Curtea de Conturi prin Autoritatea 
de Audit, dar și alte instituții publice. 

 

• Modulul 1 -  Achiziții publice – noul pachet legislativ  - 5 zile – 40 ore de 
formare - etapa de testare și certificare  - obținerea certificării ANC/ MMJS 
(Ordonanța nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor) în 
domeniul achizițiilor publice - Expert Achiziții Publice 

 

• Modulele 1, 2 și 3 - se vor finaliza cu obţinerea de către toți cei 1.000 de 
participanţi a certificatului de participare, eliberat de organizator, conform 
legislației în vigoare și cu elementele obligatorii de identitate vizuală 
prevăzute în Manualul de identitate vizuală pentru instrumentele 
structurale 2014-2020 în România. 

 



CURRICULA MODULELOR  DE FORMARE – SPRIJIN MFE 

Modul 1 - Achiziții publice – noul pachet legislativ 
• Ultimele modificări legislative și impactul acestora asupra derulării procesului de 

achiziție publică;  

 

• Actorii instituționali implicați în procesul de achiziție publică: ANAP, CNSC, AM 
(în cazul proiectelor cofinanțate din fonduri europene), Autoritatea de Audit, 
instanțele de judecată; 

 

• 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;  

• Principalele riscuri aferente achizițiilor publice în cadrul proiectelor cu 
finanțare europeană și gestionarea acestora; 

 

• Aplicații practice relevante, derivate din situații reale; prezentarea instrumentelor de 
îndrumare specifice (ghid, biblioteca de spețe). 

 
 
 
 



CURRICULA MODULELOR  DE FORMARE – SPRIJIN MFE 

Modul  2 - Managementul fraudelor și neregulilor în contractele finanțate 
din FESI, aplicarea corecțiilor financiare 

 

• Cadrul instituțional privind identificarea și raportarea cazurilor de fraudă/suspiciunilor 
de fraudă - noțiuni generale; 

 

• Prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor; Raportarea neregulilor; 

 

• Sisteme, indicatori de fraudă și indicii de fraudă; Gestionarea neregulilor/cazurilor de 
fraudă (studiu comparativ: nivel național și nivel european); 

 

• Sancționarea abaterilor în materia achizițiilor publice și aplicarea corecțiilor financiare 

• Detectarea, prevenirea si corectarea neregulilor - Studii de caz / spețe; 

 

• Anticorupție/ etică/ integritate in contextul FESI - Corupție și comportament neintegru - 
Cauze si consecințe - Riscuri și vulnerabilități la corupție - Mecanisme instituționale de 
prevenire și combatere a corupției; Cazuistică și jurisprudență relevantă 

 

 
 
 
 



CURRICULA MODULELOR  DE FORMARE – SPRIJIN MFE 

Modul 3 - Prevenirea și combaterea  faptelor de corupție și promovarea standardelor de 
etică și integritate 

 

• Cadrul legislativ în materia prevenirii şi combaterii corupţiei; 

 

• Analiza contextului organizaţional şi a celui extern organizaţiei din perspectiva prevenirii şi 
combaterii corupţiei; 

 

• Managementul transparenţei organizaţionale şi a proceselor decizionale;Managementul 
integrităţii instituţionale; Managementul reducerii riscurilor şi vulnerabilităţilor în materia 
achiziţii publice; 

 

 

• Reducerea riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie în cadrul organizaţiei; Optimizarea 
mecanismelor de control administrativ la nivelul organizaţiei; 

 

• Bune practici dezvoltate în implementarea măsurilor anticorupţie, prevenirea şi combaterea 
conflictelor de interese şi a fraudelor, în promovarea integrităţii şi a transparenţei 

 

• Etica și integritatea în exercitarea funcției publice 

 
 



FORMATORI - ORGANIZATORI DE CURS 

• Formatori cu experiență dovedită în activități privind livrarea de 

sesiuni de formare, elaborarea de strategii, ghiduri, metodologii în 

domeniul specific al fiecărui modul de formare; 

• 10 formatori/50 sesiuni de formare 

• Moderatori /key-note speakeri cu experiența dovedită în activități  

de moderare/formare/facilitare a dezbaterilor desfășurate în cadrul 

unor ateliere de lucru/ seminarii/sesiuni de formare/focus grupuri  de 

lucru/conferințe etc. pe tematica propusă. 

• 4 moderatori/keynote speakeri – 3 ateliere de lucru tematice 

• 53 organizatori curs (sesiuni de formare și ateliere de lucru) 



PRINCIPALELE REZULTATE PREVIZIONATE ALE PROIECTULUI  

 
• Trei evenimente tip atelier de lucru concepute și organizate cu 

participarea a aproximativ 15 persoane la fiecare eveniment 

• Două module de formare cu durata de 5 zile și un modul de formare 
cu durata de 3 zile organizate 

• Echipe de formatori constituite 

• Un număr de 1.000 de participanți instruiți în cadrul a trei module 
de formare 

• Promovarea proiectului realizată prin organziarea a două conferințe 
de promovare, publicarea a două anunțuri în mass media și achiziția 
de materiale promoționale  

• Un ghid elaborat  - informaţii, spețe și exemple de bune practici, în 
vederea promovării unei abordări unitare în activitatea de 
coordonare, gestionare și controlul fondurilor structurale  

 



 
 

 
 
 

 

                    VĂ MULȚUMIM! 

 

Lavinia.niculescu@anfp.gov.ro 

Manager proiect cod 3.1.028 
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