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Obiectivul Programului Operațional 
Asistență Tehnică 
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Obiectivul  global al  Programului  Operațional  Asistență 
Tehnică este acela de a asigura sprijinul necesar procesului 
de  coordonare  şi  de  a  contribui  la  implementarea  şi 
absorbția eficace, eficientă  şi  transparentă a  instrumentelor 
structurale în România.
Suma totală alocată pentru 2007‐2013  ‐ 212,8 mil. Euro, din 
care: 
‐ 170,24 mil. Euro FEDR
‐ 42,56 mil. Euro contribuție națională



Tipuri de activități finanțabile în cadrul 
POAT
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• Realizarea de studii, analize, ghiduri şi alte documente 
metodologice

• Realizarea  evaluărilor Cadrului  Strategic Național  de 
Referință şi POAT

• Formarea  orizontală  a  personalului  structurilor  de 
gestionare  a  instrumentelor  structurale  şi  a 
potențialilor beneficiari

• Funcționarea structurilor: ACIS, ACP şi AA



Tipuri de activități finanțabile în cadrul 
POAT ‐ continuare
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• Dezvoltarea  şi  întreținerea  Sistemului  Unic  de Management  al 
Informației (SMIS)

• Realizarea  de  activități  de  comunicare  privind  instrumentele 
structurale:
– Organizarea de conferințe

– Elaborarea  şi  publicarea  de materiale  informative  (broşuri,  pliante 
etc.)

– Crearea  şi  difuzarea  de  campanii mass‐media  privind  promovarea 
instrumentelor structurale

– Realizarea de materiale personalizate

– Crearea, dotarea şi asigurarea funcționării unui Centru de Informare 
privind instrumentele structurale



Alocarea POAT pe tip de acțiuni finanțabile
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Coordonarea Asistenței Tehnice
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• Comitetul  de  Coordonare  (CC)  al  Asistenței  Tehnice  a  fost 
înființat în conformitate cu prevederile art. 5.1 “Management” ale 
POAT,  pentru  a  coordona  implementarea  Asistenței  Tehnice  şi 
pentru  a  asigura  coerența  şi  caracterul  complet  al  acesteia  în 
Cadrul  Strategic Național  de  Referință.  Comitetul  se  întruneşte 
trimestrial, primele trei reuniuni ale CC având loc în datele de 11 
iulie 2008, 10 octombrie 2008 şi 10 februarie 2009.



Realizări 2008
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• Finalizarea cadrului procedural pentru implementarea POAT
• Urmare  transmiterii  opiniei  Autorității  de  Audit  către  CE  şi  a 

clarificărilor  solicitate  de  aceasta,  în  data  de  10  septembrie  a.c., 
obținerea  avizului  favorabil  al  Comisiei  Europene  privind 
conformitatea sistemului de management şi control pentru POAT

• În  anul  2008,  au  avut  loc  2  reuniuni  ale  Comitetului  de 
Monitorizare  (CM) pentru POAT,  în cadrul cărora a  fost aprobat 
raportul anual de implementare 2007 şi reformularea indicatorilor 
prevăzuți  în  POAT  conform  definițiilor  agreate  cu  Comisia 
Europeană şi Unitatea Centrală de Evaluare din ACIS.



Stadiul implementării POAT
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• Cereri  de  finanțare  primite:  15,  în  valoare  eligibilă FEDR de 
90.572.639  lei   (echivalent 21.443.401 euro*), aproximativ 38% din 
alocarea  2007‐2009  aferentă POAT. Beneficiari: UCE, DCS, DAP, 
ACP, ACIS, AM PODCA

• Cereri  aprobate:  9,  în  valoare  eligibilă FEDR de  72.824.855  lei 
(17.241.549 euro*),  aproximativ  31%  din  alocarea  2007‐2009 
aferentă POAT 

• 3  proiecte  contractate  în  valoare  eligibilă  FEDR  – 17.304.957  lei 
(4.097.0011 euro*)

• Plăți către beneficiari: 174.497 lei (solicitat şi primit de la CE 38.136
euro).

* La cursul Infoeuro pentru luna aprilie 1 euro = 4,2238 lei



Stadiul implementării POAT
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Stadiul procedurilor de achiziție publică 
aferente proiectelor POAT
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• CONTRACTE ATRIBUITE:  6,  în  valoare  totală  de  20.789.994  lei  
(echivalent 4.899.833 euro*)

• CONTRACTE  ÎN EVALUARE: 5,  în valoare  totală de 23.133.200 
lei (5.452.086 euro)

• Proceduri în pregătire, ce urmează a fi lansate până în iunie 2009: 
aproximativ  14,  în valoare  totală de  aproximativ  60 milioane  lei 
(aproximativ 14 milioane euro)

• Proceduri  în pregătire,  cu  lansare  în  trimestrul  3 din  anul  2009: 
aproximativ  16,  în valoare  totală de  aproximativ  60 milioane  lei 
(aproximativ 14 milioane euro)

* La cursul Infoeuro pentru luna martie 1 euro = 4,243 lei



Acțiuni care îşi vor începe implementarea în 
lunile aprilie‐mai 2009
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• realizarea  unui  studiu  privind  identificarea  direcțiilor  prioritare 
de  reformă  a  politicii  de  coeziune  post  2013  din  perspectiva 
României;

• îmbunătățirea  sistemului  de  indicatori  pentru  monitorizarea  şi 
evaluarea instrumentelor structurale;

• crearea unei  facilități de asistență  tehnică care  să  sprijine acțiuni 
punctuale  de  tip  redactare  de  documentații  (în  special  studii, 
metodologii,  planuri)  şi  schimb  de  bune  practici  cu  privire  la 
accesarea  şi  implementarea  instrumentelor  structurale  care  să  se 
adreseze în acelaşi timp mai multor programe operaționale;



Acțiuni care îşi vor începe implementarea în 
lunile aprilie‐mai 2009 ‐ continuare
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• realizarea unor  evaluări  la nivel de Cadru Strategic Național de 
Referință şi pentru POAT;

• formarea personalului din sistemul de gestionare a instrumentelor 
structurale;

• consultanță  şi  asistență  pentru  funcționarea  Autorității  pentru 
Coordonarea  Instrumentelor  Structurale  (ACIS)  şi Autorității  de 
Certificare şi Plată (ACP);

• continua dezvoltare şi mentenanță a sistemului SMIS;

• formarea utilizatorilor SMIS;
• derularea  unei  campanii  de  publicitate  pe  tema  instrumentelor 

structurale.



Proceduri de achiziții publice ce vor fi lansate în 
perioada imediat următoare
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• acțiuni  susținute  de  informare  având  ca  punct  focal  centrul  de 
informare privind instrumentele structurale;

• formarea beneficiarilor pe tematica managementului proiectelor şi 
contractelor finanțate din instrumentele structurale;

• dezvoltarea SMIS cu noi funcții de încărcare electronică în sistem 
a cererilor de finanțare, a cererilor de rambursare şi a rapoartelor 
de progres;

• îmbunătățirea  ghidurilor  de  analiză  cost‐beneficiu  şi  elaborarea 
unor ghiduri specifice pentru anumite sectoare.



Lecții învățate
‐ Comunicarea  şi  sprijinul  oferit 

beneficiarilor trebuie să reprezinte 
o  prioritate  şi  să  aibă  loc  în 
permanență

‐ Număr  redus  de  beneficiari  nu 
înseamnă întotdeauna un avantaj

‐ Necesitatea  detalierii  sistemului 
de  implementare  pentru 
proiectele beneficiarilor din MFP

‐ Coordonarea  şi  schimbul  de 
experiență  cu  celelalte  autorități 
de  management  duce  la  găsirea 
mai rapidă a unor soluții  

‐ AM  POAT  propune  întâlniri 
periodice  cu  beneficiarii,  precum 
şi utilizarea forumului din pagina 
www.poat.ro în  vederea  unui 
dialog fluent

‐ Deschiderea posibilității  solicitării 
de  finanțare  şi  de  către  alte  părți 
interesate, precum şi colectarea de 
idei  prin  formularul  postat  pe 
pagina de web

‐ Încheierea  unor  acorduri  de 
implementare 

‐ Intensificarea  comunicării  şi 
consultării  cu  autoritățile  de 
management  prin  reuniuni  şi 
schimburi de informații.



Lecții învățate
‐ Anualitatea  bugetului  si 

restricțiile  impuse  de  legislația 
finanțelor  publice  determină 
întârzieri în implementare

‐ Necesitatea  formării  şi  informării 
tuturor  celor  care  intervin  în 
procesul de avizare a contractelor 

‐ Anumite  categorii  de  cheltuieli 
legate de asistență tehnică nu sunt 
definite în legislație

‐ Aprobarea  greoaie  a  PAAPului 
MFP  determină  întârzieri  în 
lansarea achizițiilor

‐ Realizarea  şi  aprobarea
documentațiilor  de  atribuire  este 
un  proces  de  durată,  la  fel  ca  şi 
evaluarea ofertelor

- Planificarea  mai  riguroasă  a 
activităților

‐ Realizarea unor reuniuni periodice 
cu  direcțiile  de  specialitate  din 
cadrul MFP

‐ Promovarea  unui  act  normativ 
care să  reglementeze aceste  tipuri 
de cheltuieli

‐ Crearea  unei  anexe  separate  a 
PAAP  pentru  proiectele  finanțate 
în cadrul liniei de asistență tehnică 

‐ Standardizarea  pe  cât  posibil  a 
documentațiilor  şi  simplificarea 
cerințelor,  precum  şi  utilizarea 
facilităților  oferite  de  noile 
prevederi legale
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Vă mulțumesc pentru atenție!

Livia Chiriță

Director
Autoritatea de Management pentru 

Programul Operațional Asistență Tehnică

www.poat.ro


