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ACIS 

Autoritatea de Audit 

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale 

ACB Analiza Cost Beneficiu 

ACP Autoritatea de Certificare şi Plată  

ADR Agenţie pentru Dezvoltare Regională 

AM Autoritate de Management 

ANCPI Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară 

ANFP Agenția Națională a Funcționarilor Publici 

ANRMAP Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice 

AT Asistenţă Tehnică 

BEI Banca Europeană de Investiții 

BERD Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare 

BM Banca Mondială 

CC AT  Comitetul de Coordonare a Asistenţei Tehnice 

CCE Creşterea Capacităţii Economice 

CE Comisia Europeană 

CM Comitet de Monitorizare 

CNSC Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

CSNR Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 

DCA Dezvoltarea Capacităţii Administrative 

DCI Documentul Cadru de Implementare 

DMI Domeniu Major de Intervenţie 

DRU Dezvoltarea Resurselor Umane 

FAT Facilitatea de Asistență Tehnică 

FEDR Fondul European de Dezvoltare Regională 

FSC Fonduri Structurale şi de Coeziune 

FSE Fondul Social European 

GL 

IFI 

Grup de Lucru 

Instituție Financiară Internațională 

IS 

ITI 

MADR 

Instrumente Structurale 

Instrument Teritorial Integrat 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

MDRAP Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

MFE  

MFP 

Ministerul Fondurilor Europene 

Ministerul Finanțelor Publice 

MMSC Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice 

OI Organism Intermediar 

OUG Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

PMP  

PNDR 

Plan de Măsuri Prioritare 

Programul Național pentru Dezvoltare Rurală 

PO Program Operaţional 

POAT Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 

POC Programul Operaţional Competitivitate 

POCA Programul Operaţional Capacitate Administrativă 

POCU Programul Operaţional Capacitate Umană 

POIM Programul Operaţional Infrastructura Mare 

POR Program Operaţional Regional 

POS 

SGG 

Program Operaţional Sectorial 

Secretariatul General al Guvernului 

SMIS Sistemul Unic de Management al Informaţiei pentru IS utilizat pentru CSNR 

TI&C Tehnologia Informaţiei şi a Comunicării 

UCVAP Unitatea pentru Coordonarea și Verificarea Achiziţiilor Publice 
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Precizări 

Prezentul raport este aferent Programului Operațional Asistență Tehnică 2007-2013, prescurtat în cadrul 

textului prin POAT. În cazul în care se face referire la Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-

2020, se folosește termenul de POAT 2014-2020. 

 

În cadrul raportului, conversiile în euro a sumelor aferente proiectelor primite/aprobate/contractate sunt 

realizate utilizând cursul inforeuro din luna decembrie 2014 (1 euro = 4,4205 lei), cu excepţia proiectelor 

finalizate pentru care suma contractată a fost calculată la cursul aferent celui la care ACP a certificat 

cheltuielile la CE. Sumele privind cererile de rambursare verificate/plătite au fost transformate la cursul 

inforeuro menționat, în timp ce sumele declarate la CE sunt incluse la cursul la care au fost declarate. 

 

În plus, prin proiecte contractate se înţeleg proiecte pentru care există contracte/decizii de finanţare 

semnate de AM şi nu contracte de achiziţie publică. 
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Rezumat executiv 

 

Măsurile adoptate la nivelul POAT au condus și în anul 2014 la consolidarea atingerii obiectivelor programului, 

fapt confirmat și de valoarea indicatorilor țintă realizați.  

Progresul general a fost evidențiat atât de evoluțiile privind contractarea proiectelor, rata de contractare a 

fondurilor alocate POAT crescând de la 86% în decembrie 2013 la 103% în decembrie 2014, cât și plățile 

efectuate către beneficiari, acestea înregistrând o creștere semnificativă de 127% față de anul 2013.  

Structura proiectelor depuse în anul 2014 pe axe prioritare, evidențiază faptul că din cele 14 proiecte depuse 

în anul 2014, majoritatea au fost depuse pe Axa prioritară 1, în cadrul axelor prioritare 2 și 3 continuând 

implementarea proiectelor începute în anii anteriori.  

În cadrul Axei prioritare 1, cele 95 proiecte aflate în derulare, în valoare eligibilă de 171,45 mil. euro, au vizat 

rezolvarea unor probleme orizontale întâmpinate în implementarea IS, rambursarea cheltuielilor salariale 

aferentă personalului implicat în gestionarea IS, formarea personalului din cadrul autorităților de management și 

de la nivelul beneficiarilor IS, asistență pentru implementarea cu succes a proiectelor în derulare și maximizarea 

absorbției fondurilor UE, îmbunătățirea capacității de evaluare și asigurarea funcționării AM POAT, ACP, AA, 

MFE, precum și pregătirea pentru perioada de programare 2014-2020. 

Referitor la Axa prioritară 2, progresul în anul 2014 a fost relativ scăzut, în implementare fiind 6 proiecte, în 

valoare eligibilă de 3,96 mil. euro care vizează actualizarea datelor în SMIS-CSNR, dezvoltarea SMIS 

(extinderea nodului central), asigurarea serviciilor de comunicaţii necesare accesării SMIS de către instituţiile 

implicate în gestionarea IS și dezvoltarea infrastructurii software SMIS și a aplicațiilor sale conexe. 

Astfel, s-a avut în vedere susţinerea în continuare a funcţionării SMIS pentru perioada de programare 2007-

2013 și a aplicaţiei MySMIS dedicată beneficiarilor - ca instrument de lucru direct al acestora cu sistemul de 

gestiune. 

În plus, accentul a fost pus pe susţinerea autorităţilor de management în efortul de a ajunge la zi cu informaţiile 

din sistem. Astfel, în anul 2014 s-a continuat acordarea de sprijin pentru activitatea de introducere de date în 

SMIS, la solicitarea următoarelor instituţii: AM POS CCE, OI pentru Promovarea Societății Informaționale (OI 

PSI), OI Educație, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT) și OI Turism. 

În ceea ce privește Axa prioritară 3, evoluțiile din anul 2014 au fost destul de limitate, continuând proiectul de 

sprijin pentru planul de comunicare a Ministerului Fondurilor Europene (MFE), în valoare eligibilă de 2,5 mil. 

euro, precum și cel de susţinere a Centrului de Informare şi a site-ului www.fonduri-ue.ro în valoare eligibilă de 

2,4 mil. euro care s-a finalizat în luna aprilie 2014.  

POAT este instrumentul prin care structurile de gestionare pot beneficia de sprijinul necesar pentru abordarea 

unor blocaje/deficiențe de sistem. Rezolvarea acestor blocaje/deficiențe a constituit o preocupare permanentă 

a sistemului de coordonare la nivel național. Astfel, în 2014 acțiunile de coordonare s-au concentrat în special 

pe asigurarea capacității administrative a structurilor responsabile cu implementarea Programelor Operaționale, 

îmbunătățirea sistemului de verificare a achizițiilor publice derulate în cadrul proiectelor finanțate din IS şi 

îmbunătățirea cadrului legal aplicabil achizițiilor efectuate de beneficiarii privați, promovarea de acte normative 

cu rol în accelerarea ritmului de absorbție și eliminarea blocajelor, respectiv standardizarea documentelor 

relevante (perioada de programare 2014-2020).  

În domeniul utilizării expertizei instituțiilor financiare internaționale (IFI) pentru creșterea capacității de 

absorbție a Instrumentelor Structurale și pregătirea următoarei perioade de programare, pe parcursul anului 

2014 a continuat implementarea acordurilor de servicii semnate în anii anteriori, fiind semnate totodată şi 

acorduri de servicii noi.Astfel, la sfârșitul anului 2014, se aflau în implementare, cu finanțare din POAT și din 

axele de asistență tehnică ale celorlalte programe operaționale, 14 acorduri de servicii cu Banca Mondială (în 

valoare totală de 27.176.701 mil. euro), 1 acord de servicii cu Banca Europeană de Investiţii (în valoare de 

7.545.000 mil. euro) şi 1 acord de servicii cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (în valoare 

totală de 4.610.590 mil. euro).  

 

http://sharesrv/DAT/Lists/List%20proiecte/DispForm.aspx?ID=41
http://sharesrv/DAT/Lists/List%20proiecte/DispForm.aspx?ID=41
http://www.fonduri-ue.ro/
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În anul 2014, rata rata de absorbție
1
 a crescut de la 34% în decembrie 2013 la 55% în decembrie 2014, și, 

pentru atingerea obiectivelor programului, Autoritatea de Management are în vedere următoarele acțiuni pentru 

anul 2015: 

- Monitorizarea activă a proiectelor care să asigure realocarea la timp către alte proiecte a eventualelor 

economii identificate în implementare astfel încât să se asigure premisele ca rata de absorbție să fie 

100% la finalizarea programului  

- Întâlniri cu beneficiarii pentru discutarea problemelor întâmpinate în derularea proiectelor și identificarea 

de soluții pentru finalizarea acestora cu atingerea obiectivelor stabilite  

- Monitorizarea atentă a procesului de achiziție de servicii de la nivelul beneficiarilor, pentru proiectele 

selectate și contractate, astfel încât să fie asigurată implementarea efectivă a acestora  

- Continuarea ritmului susținut de implementare a proiectelor în derulare, prin help desk acordat 

permanent beneficiarilor 

- Continuarea măsurilor de consolidare instituțională, acolo unde au fost identificate deficiențe. Unele 

dintre acestea vor fi menționate în următoarele capitole, în cadrul problemelor identificate atât la nivel 

de program cât și la nivel de axă prioritară.  

                                                 
1
 Rata de absorbție de 55% este procentul solicitărilor de plată FEDR către CE în alocarea FEDR. Întrucât solicitările de plată FEDR către 

CE includ și sume aferente mecanismului de top-up, acest procent este diferit de rata de execuție (tabel 2, pagina 11) care reprezintă 
procentul cheltuielilor eligibile declarate la CE în alocarea totală (FEDR+cofinanțarea) care la 31.12.2014 este de 49,67%. 
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1. Identificare 
 

PROGRAM OPERAŢIONAL 

 

Obiectivul implicat: Convergenţă 

Aria eligibilă vizată: ROMÂNIA 

Perioada de programare: 2007-2013 

Numărul de referinţă al Programului (Cod CCI): 2007RO161PO005 

Titlul Programului: Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 

RAPORTUL ANUAL DE 

IMPLEMENTARE 

Anul de raportare: 2014 

Data aprobării Raportului Anual de către Comitetul de Monitorizare:  

9 iunie 2015 

2. Sinteză a stadiului implementării POAT 

2.1. Realizare şi analiza progreselor înregistrate 

Prezentul raport descrie progresele înregistrate în implementarea Programului Operaţional Asistenţă Tehnică 

(POAT) pe parcursul anului 2014.  

În plus, pentru oferirea unei imagini globale privind stadiului programului, raportul mai cuprinde date cumulative, 

în graficul de mai jos fiind prezentat stadiul programului la 31 decembrie 2014. 

 

287,87 

251,24 

207,18 

102,49 99,48 

-

50 

100 

150 

200 

250 

300 

Valoare eligibila 
proiecte depuse

Valoare eligibila 
proiecte aprobate

Valoare eligibila 
proiecte 

contractate

Cheltuieli eligibile 
aprobate de AM 

Cheltuieli eligibile 
certificate la CE

Stadiul POAT la 31 decembrie 2014 (mil euro)

Alocare 2007-2013

 

Diferența înregistrată între valoarea eligibilă a proiectelor aprobate și cele contractate este explicată de 

următoarele aspecte: 

- Proiectele aprobate sunt raportate la valoarea la care au fost aprobate, în timp ce valoarea eligibilă a 

proiectelor contractate suferă modificări prin acte adiționale sau prin finalizarea proiectelor și 

diminuarea sumelor rămase neutilizate; 

- În perioada 2008-2012, 3 proiecte aprobate au fost retrase de beneficiar înainte de semnarea 

contractului; proiectele au fost revizuite și redepuse. 

Grafic 1 
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Diferența între valoarea eligibilă declarată la CE și valoarea eligibilă a cererilor de rambursare aprobate este 

cauzată de faptul că sumele au fost declarate la CE la cursuri de schimb diferite în funcție de momentul 

declarării (de la 3,8688 lei/euro la 4,4205 lei/euro), în timp ce întreaga valoare eligibilă a cererilor de rambursare 

a fost transformată în euro la cursul de schimb Inforeuro aferent lunii decembrie 2014. 

2.1.1. Informaţii privind progresul fizic al Programului Operaţional Asistenţă Tehnică 

Ţinând cont de faptul că POAT nu are indicatori cheie şi nici indicatori definiţi la nivel de program, ci numai 

indicatori la nivelul axelor prioritare, în această secțiune se va prezenta doar progresul înregistrat la acei 

indicatori comuni pentru cel puţin 2 axe prioritare (tabelul 1), în timp ce analiza calitativă a evoluției fiecărui 

indicator va fi ilustrată la nivelul fiecărei axe prioritare.  

Tabel 1 

Indicatori cumulaţi la nivel 
de program de la nivelul 

axelor prioritare 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

% 
realizare 

Indicator 1: 
Studii, analize, 
rapoarte, 
strategii (nr.) 

  
  

Realizare
(●)

– 
cu valoarea 
de bază 

44 44 46 53 123 162 197 333 - 333 80,05% 

Realizare
(●) 

– fără 
valoarea de 
bază 

0 0 2 9 79 118 153 289 - 289   

Ţintă -  -  -  -  -  -  -  -  416 416   

Valoare de 
bază 

44 -  -  -  -  -  -  -  -  -    

Indicator 2: 
Ghiduri şi alte 
documente 
metodologice 
(nr.) 

  
  

Realizare
(●)

– 
cu valoarea 
de bază 

5 5 6 9 18 25 56 60 - 60 56,07% 

Realizare
(●) 

– fără 
valoarea de 
bază 

0 0 1 4 13 20 51 55 - 55   

Ţintă - - - - - - - - 107 107   

Valoare de 
bază 

5 - - - - - - - - -   

Indicator 3: 
Evenimente 
axate pe 
schimbul de 
experienţă cu 
privire la 
implementarea 
fondurilor şi 
aspecte 
tematice (nr.) 

Realizare 0 0 0 21 29 29 34 48 - 48 36,64% 

Ţintă - - - - - - - - 131 131   

Valoare de 
bază 

0 -  -  -  -  -  -  -  -  -    

Indicator 4: 
Reuniuni ale 
comitetelor şi 
grupurilor de 
lucru relevante 
(nr.) 

  
  

Realizare
(●)

- 
cu valoarea 
de bază 

25 33 54 70 89 109 142 186 - 186 68,13% 

Realizare
(●) 

– fără 
valoarea de 
bază 

0 8 29 45 64 84 117 161 - 161   

Ţintă - - - - - - - - 273 273   

Valoare de 
bază 

25 - - - - - - - - -   

Indicator 5: 
Zile participant 
la instruire – 
structuri de 
gestionare 
(nr.) 

 

Realizare
(●)

– 
cu valoarea 
de bază 

6.000  6.000  9.924  18.284  20.739  21.317  22.422  29.805  -  29.805  62,86% 

Realizare
(●) 

– fără 
valoarea de 
bază 

-  -  3.924  12.284  14.739  15.317  16.422  23.805  -  23.805    

Ţintă -  -  -  -  -  -  -  -  47.415  47.415    

Valoare de 
bază 

6.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

(●)
 Realizarea este exprimată cumulativ – valoarea indicatorului este valoarea totală înregistrată până la finalul anului de raportare. 
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Din tabelul de mai sus se observă că în anul 2014 s-au înregistrat progrese în atingerea nivelului tuturor 

indicatorilor comuni. Trebuie menționat faptul că, în unele cazuri, țintele stabilite pentru anul 2015 au fost 

modificate în urma aprobării de către CE a propunerii Autorității de Management pentru POAT de modificare a 

programului. Această modificare a fost determinată de cererea mare de activități finanțate în cadrul Axei 

prioritare 1, atât ca sprijin pentru pregătirea perioadei de programare 2014-2020 care se reflectă în principal în 

realizarea de analize, strategii, studii, cât și ca sprijin pentru sistemul de gestionare a programelor operaționale 

2007-2013, și a avut în vedere și perspectivele de realizare a indicatorilor aferenți axelor prioritare 2 și 3. 

Pentru a aprecia măsura în care țintele stabilite pentru indicatorii de program pot fi atinse, s-au analizat țintele 

stabilite conform contractelor/deciziilor de finanțare.  

Astfel, este de așteptat ca, până la sfârșitul anului 2015, indicatorul „Studii, analize, rapoarte, strategii” să își 

atingă țintele prognozate având în vedere proiectele de asistență tehnică aflate în derulare.  

În ceea ce privește indicatorii “Ghiduri şi alte documente metodologice (nr.)” și “Evenimente axate pe schimbul 

de experienţă cu privire la implementarea fondurilor şi aspecte tematice” în anul 2014 s-a înregistrat un progres 

consistent, așteptându-se o implementare similară şi în anul 2015. Cu toate acestea, în baza contractelor de 

finanțare în derulare, se estimează ca până la sfârșitul anului 2015 țintele pentru cei doi indicatori să fie atinse 

parțial. Referitor la indicatorul “Reuniuni ale comitetelor şi grupurilor de lucru relevante”, estimăm că ritmul 

înregistrat în anul 2014 creează premisele pentru atingerea țintelor planificate pentru anul 2015 în proporție de 

89%. 

Faţă de cele menționate mai sus, trebuie precizat că deși se estimează ca la nivelul programului indicatorul 

“Ghiduri şi alte documente metodologice (nr.)” se realizează parțial, acesta își depășește țintele la nivelul axei 

prioritare 1. O situație similară se înregistrează și în cazul indicatorilor „Evenimente axate pe schimbul de 

experienţă cu privire la implementarea fondurilor şi aspecte tematice” și „Reuniuni ale comitetelor şi grupurilor de 

lucru relevante (nr.)” care își ating țintele pe axa prioritară 2, deși la nivelul programului vor fi realizate parțial.  

Progresul înregistrat la indicatorul “Zile participant la instruire – structuri de gestionare” a fost unul bun în anul 

2014, însă în continuare este unul foarte scăzut în comparație cu ținta stabilită pentru anul 2015. Formarea 

personalului din structurile de gestionare a fondurilor structurale și de coeziune va continua și în 2015, în special 

prin intermediul acordului cadru lansat de MFE, semnat în decembrie 2013. Având în vedere țintele stabilite prin 

proiectele contractate, există premisele ca acest indicator să fie atins în proporție de 94%. 

 

2.1.2. Informaţii financiare 

Progresul financiar înregistrat până la finalul anului 2014, în ceea ce priveşte cheltuielile eligibile cumulate pe 

axe prioritare, arată că avansul semnificativ al axei prioritare 1, în comparaţie cu celelalte două axe prioritare, s-

a redus în anul 2014, așa cum se vede în tabelul 2 de mai jos. 

Acest fapt se datorează, în primul rând, realocării de sume aprobate în anul 2014 de la Axele prioritare 2 și 3 

către Axa prioritară 1. 

Ca o imagine globală, Axa prioritară 1 are cel mai mare grad de utilizare, acest aspect fiind explicabil nu numai 

din punctul de vedere al rambursării cheltuielilor salariale, ci și prin faptul că prin ea se finanțează toate nevoile 

de studii, analize, sprijin pentru sistemul de gestionare a instrumentelor structurale și pregătirea pentru viitoarea 

perioadă de programare. 

Axele prioritare 2 și 3 au înregistrat un progres mult mai scăzut, în principal din cauza capacității limitate a 

principalilor beneficiari de gestionare a proiectelor multiple, ducând astfel la întârzieri în pregătirea și 

implementarea proiectelor. 
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Tabel 2 (Euro) 

  

Finanţare totală 

pentru POAT  

(UE şi contribuţia 

naţională)
2
 

Baza de calcul 

a contribuției 

UE 

(Cost Public)  

Suma totală a 

cheltuielilor eligibile 

certificate efectuate de 

beneficiarii
*
 

Contribuţia publică 

corespunzătoare
 *
 

Rată de 

execuție in 

procente 

  a b c d e=d/a 

Axa prioritara 1 - FEDR 
Sprijin in implementarea IS 
si coordonarea 
programelor 163.085.798 163.085.798 91.558.941 91.558.941 56,14% 

Axa prioritara 2 - FEDR 
Dezvoltarea in continuare 
si sprijin pentru 
funcționarea SMIS 12.668.019 12.668.019 4.103.125 4.103.125 32,39% 

Axa prioritara 3 - FEDR 
Diseminarea informației si 
promovarea IS 24.525.934 24.525.934 3.819.537 3.819.537 15,57% 

 Total general        200.279.751     200.279.751 99.481.603 99.481.603         49,67%  

 

Graficul 2 de mai jos reflectă cel mai bine progresul semnificativ înregistrat la nivelul Axei prioritare 1 

comparativ cu axele prioritare 2 și 3, atât în ceea ce priveşte valoarea proiectelor depuse, aprobate şi 

contractate, precum şi în privinţa sumelor eligibile aprobate de AM aferente plăților efectuate către beneficiari. 

 Grafic 2 

 

În 2014 a fost accelerat procesul de contractare și implementare a proiectelor, în vederea evitării riscului de 

dezangajare automată la finalul anului 2015. 

                                                 
2
 FEDR + co-finanţarea publică naţională 
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În ansamblu, rata de contractare a fondurilor alocate POAT a crescut de la 86% în decembrie 2013 la 103% în 

decembrie 2014, ratele de contractare rămânând însă mici la nivelul axei prioritare 2 (56%) și axei prioritare 3 

(20%). Sumele FEDR solicitate de la CE au crescut de la 34% în decembrie 2013 la 55% în decembrie 2014, 

evitându-se riscul de dezangajare automată a fondurilor aferente POAT la sfârșitul anului 2014.  

Astfel, suma FEDR solicitată la CE până la finalul anului 2014 este 94.137.204 Euro, din care 9.577.842 Euro 

reprezintă top-up. Diferența dintre procentul acestei sume de 55% și procentul sumelor eligibile declarate la CE 

menționat în Tabelul 2 de mai sus (49,67%) este dată de sumele FEDR aferente facilității top-up solicitate peste 

rata de cofinanțare de 85% a programului.  

Tabelul 3 (Mil. Euro) 

Alocare UE 
 

Avansuri 
de la CE 

Declaratii de 
cheltuieli 
depuse la 

CE 

Total 
avansuri + 

Declaratii de 
cheltuieli  

Risc n+3/n+2 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2010 2007-2014 2007-2013 
2014 
(n+3) 

2015 
(n+3)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=1+2+3+4-9 11=5+10 

21,23  23,81  27,61  30,40  33,29  33,90  15,32  94,14  109,46  0 26,88  

10 = 1+2+3+4-9 (atunci când rezultatul este negativ, riscul este zero şi diferenţa în minus este preluată în anul 2015)  

11 = 5+10  

Referitor la sumele solicitate la CE în 2014, acestea au fost în valoare de 36.440.443 Euro (din care top-up 

3.835.836 Euro), ele situându-se la 117,88% din estimările transmise la CE în septembrie 2014 (30.912.453 

Euro).  

2.1.3. Informaţii privind defalcarea utilizării fondurilor pe categorii 

Prin Decizia Comisiei nr. 3431 din 10.07.2007, alocarea POAT în valoare de 200.279.751 Euro este prevăzută 

a se derula prin 2 teme prioritare: Pregătire, implementare, monitorizare şi inspecţie (75%) şi Evaluare şi studii, 

informare şi comunicare (25%). 

Valoarea sumelor aferente celor 160 de proiecte, care aveau contracte/decizii de finanţare semnate la data de 

31.12.2014, era de 207.182.787 euro total eligibil, din care FEDR 173.828.704,82 euro, încadrată pe cele 2 

teme după cum urmează: 

- Tema prioritară 85: Pregătire, implementare, monitorizare şi inspecţie: total eligibil 190.697.345,89 euro, 

din care FEDR 160.330.534,59 euro; 

- Tema prioritară 86: Evaluare şi studii; informare şi comunicare: total eligibil 16.485.441,21 euro, din 

care FEDR 13.498.170,22 euro. 

Comparativ cu anul 2013, în anul 2014 suma eligibilă aferentă temei prioritare 85 a crescut cu 24%, ajungând la 

92% din totalul eligibil contractat, iar suma eligibilă aferentă temei prioritare 86 a scăzut cu 5% față de 

contractarea pe 2013, ajungându-se astfel la 8% din total eligibil contractat, din cauza finalizării unor proiecteși 

a retragerii de către beneficiar, ulterior contractării, a unui proiect.  

În ceea ce privește localizarea, proiectele contractate se desfășoară în proporţie de 66% în municipiul 

Bucureşti, celelalte judeţe în care sunt implementate proiectele fiind Brașov, Iași, Alba, Brăila, Prahova, 

Călăraşi, Cluj, Dolj, Neamţ, Galați, Tulcea şi Timiş, după cum este prezentat în continuare în tabelul de mai jos: 
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Tabel 4 

Cod  
Dimensiunea 1 

Tema prioritară 

Cod 
Dimensiunea 2 

Forma de 
finanțare  

Cod 
Dimensiunea 

3  
Teritoriu 

Cod  
Dimensiunea 4  

Activitatea 
economică 

Cod 
Dimensiunea 

5 
Localizare 

Suma
4 
 

EUR 

Pregătire implementare, 
monitorizare și inspecție - 

85 

01 00 00 

Mun. 
București  169.029.794 

Jud. Alba  2.174.384 

Jud. Neamț  2.076.450 

Jud. Brăila  2.330.827 

Jud. Călărași  2.146.886 

Jud. Dolj  2.478.294 

Jud. Timiș 2.017.037 

Jud. Cluj  2.344.307 

Jud. Prahova 594.578 

Jud. Galați 396.305 

Jud. Iași  407.082 

Jud. Brașov 382.697 

Jud. Tulcea 4.318.706 

Sub-total temă 
prioritară 85         190.697.346 

Evaluare și studii; 
informare și comunicare - 

86 01 00 00 

Mun. 
București  15.660.760 

Jud. Timiș 824.681 

Sub-total temă 
prioritară 86         16.485.441 

TOTAL POAT         207.182.787 

2.1.4. Participare pe grupuri ţintă 

În cadrul POAT, sunt definite două grupuri ţintă aferente proiectelor de formare orizontală, respectiv: personalul 

structurilor de gestionare și beneficiarii IS, evoluţia indicatorilor realizați până la data de 31.12.2014 fiind 

prezentată în tabelul de mai jos: 

Tabel 5 

Grup ţintă Indicatori de realizare imediată 

Realizări 
cumulate 
2007-2013 

Realizări  
2014 

Realizări 
cumulate 
2007-2014 

Ţinte 
POAT 
pentru 
2015*  

1 2 3 4 5=3+4 6 

Personal structuri de 
gestionare IS 

Zile participant la instruire - 
structuri de gestionare 16.422 7.383 23.805 41.415 

Beneficiari IS 
Zile participant la instruire - 
beneficiari 5.569 2.153 7.722 29.381 

Total   21.991 9.536 31.527 70.796 

*Țintele POAT pentru 2015 nu includ valoarea de bază 

 

În urma analizei efectuate la nivelul AM POAT în ceea ce privește necesitatea unei realocări între axele 

prioritare pentru a contracara la timp impactul negativ al dificultăților asupra implementării POAT, cu precădere 

pentru axele prioritare 2 și 3, s-a considerat necesară și modificarea corespunzătoare a indicatorilor prevăzuți în 

program, luând în calcul atât țintele realizate/estimate în cadrul proiectelor finalizate sau aflate în implementare, 

cât și țintele propuse în cadrul proiectelor care urmează a fi depuse până în luna decembrie 2015.  

Astfel, au fost modificate inclusiv țintele pentru indicatorii „Zile participant la instruire – beneficiari”, respectiv 

„Zile participant la instruire – structuri de gestionare”, ale căror valori sunt incluse în Tabelul 5 de mai sus.  
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Având în vedere țintele prevăzute în cadrul proiectelor finanțate, estimăm că ținta stabilită pentru indicatorul 

„Zile participant la instruire – structuri de gestionare” poate fi atinsă în proporție de 71%, în timp ce ținta 

indicatorului „Zile participant la instruire – beneficiari” va fi depășită. 

În ceea ce priveşte proiectele dedicate formării beneficiarilor, sesiunile derulate în cadrul contractului de servicii 

de instruire pentru îmbunătățirea capacității beneficiarilor de a implementa proiecte finanțate din IS, pe cele 

două teme principale, managementul de proiect în contextul IS, respectiv achiziţii publice și management de 

contracte, au format 1.289 de persoane până la sfârșitul anului 2014. 

În luna septembrie 2014 a fost semnat un amendament la proiectul privind „Instruire aplicată pentru continuarea 

întăririi capacității instituționale a administrației publice din România pentru o gestionare eficientă a fondurilor 

structurale”, prin care a crescut ținta indicatorului „Zile participant la instruire – beneficiari”, de la 18.520 la 

22.300. 

Astfel, prin intermediul celor 2 proiecte urmează a se realiza încă 25.439 zile participant la instruire – beneficiari, 

ducând la realizarea țintei din program la 113%. Stadiul redus la sfârșitul anului 2014 este datorat și faptului că, 

deși au fost derulate sesiuni de formare pentru beneficiari, cheltuielile nu au fost încă solicitate la plată. 

Pentru formarea personalului din structurile de gestionare a fondurilor structurale și de coeziune, în prezent sunt 

în implementare cinci proiecte de formare și anume: un proiect de formare destinat personalului autorităţilor de 

management şi al organismelor intermediare, având ca beneficiar Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, 

proiect ce presupune o formare particularizată cu privire la regulile de ajutor de stat, un acord cadru de formare 

lansat de MFE în decembrie 2013, un proiect al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) ce 

vizează formarea personalului din sistem în domeniile antidiscriminare, egalitate de gen și drepturile 

persoanelor cu dezabilități, un proiect destinat formării Autoritatea de Certificare și Plată și un proiect de 

formare pentru Autoritatea de Audit. 

În cadrul acestor proiecte, urmează a se mai realiza 5.855 zile participant la instruire – structuri de gestionare, 

rămânând un decalaj de 11.755 zile față de ținta stabilită în program. Având în vedere perioada rămasă de 

implementare, precum și faptul că personalul din cadrul sistemului va fi foarte solicitat în finalizarea programelor 

2007-2013 și începerea programelor din următoarea perioadă de programare, fiind foarte dificilă participarea la 

prea multe programe de formare, ținta stabilită nu mai poate fi atinsă, fiind necesară revizuirea indicatorului. 

2.1.5. Finanţare recuperată sau reutilizată 

Pe parcursul anului 2014, în cadrul AM POAT au fost înregistrate 7 sesizări de nereguli în valoare totală de 

12.140,16 euro
3
: 

- Pentru 4 dintre acestea, activitatea de constatare a fost finalizată în cursul anului 2014, fiind încheiate 

Procese verbale de constatare prin care echipa de control a stabilit creanțe bugetare în valoare totală 

de 5.378,37 euro. Până la data de 31 decembrie 2014, a fost recuperată de la beneficiari suma de 

2.798,30 euro, restul urmând a fi recuperat în cursul anului 2015; 

- Pentru celelalte 3, misiunile de constatare erau în curs de derulare la sfârșitul anului 2014. 

Neregulile identificate s-au înregistrat ca urmare a efectuării unor plăți privind cheltuieli neeligibile, precum și a 

încălcării unor normative legale/proceduri de lucru (OMEF nr. 2116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile 

pentru POAT, republicat, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii 

490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, coroborat cu 

Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit 

din fonduri publice).  

 

 

                                                 
3
 Cursurile inforeuro la care AM a raportat neregulile către ACP sunt în conformitate cu prevederile art. 36 din Regulamentul (CE) nr. 

1828/2006. 
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2.1.6. Analiza calitativă 

Obiectivul general al POAT este acela de a asigura sprijinul necesar procesului de coordonare şi de a contribui 

la implementarea şi absorbţia eficace, eficientă şi transparentă a instrumentelor structurale în România. 

2.1.6.1 Analiza progresului general în implementarea POAT  

Contribuţia anului 2014 la progresul general în implementarea POAT este reflectată în tabelul 6 și graficul 3 de 

mai jos: 

Tabel 6 (Euro) 

  

Numărul de proiecte/cereri de 
rambursare/solicitări de plată 

Valoare eligibilă 

Realizat în 
2013 

Realizat în 
2014 

Cumulat până la 
31 dec. 2014 

Realizat în 
2013 

Realizat în 
2014 

Cumulat până la 31 
dec. 2014 

Proiecte depuse 40 20 191 86.726.696 26.893.633 287.868.963 

Proiecte aprobate 37 16 167 82.017.921 21.726.671 251.238.396 

Proiecte 
contractate 

36 18 160 72.700.097 30.577.349 207.182.787 

Cereri de 
rambursare 
aprobate 

165 241 840 24.968.911 41.838.971 102.491.292 

Plăți efectuate către 
beneficiari

5
 

N/A N/A N/A 16.101.823 36.487.198 85.180.672 

Cheltuieli eligibile 
declarate la CE 

N/A N/A N/A 26.666.849 36.440.443 99.481.603 

Grafic 3 
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Pe baza evoluţiei înregistrate în 2014, se pot sublinia câteva aspecte calitative, după cum urmează: 

Progresul la nivelul POAT în 2014 

Proiecte 

depuse şi 

contractate 

Structura proiectelor depuse în anul 2014 pe axe prioritare, evidențiază faptul că 

majoritatea proiectelor au fost depuse pe Axa prioritară 1.  

Astfel, decalajul între Axa prioritară 1 și Axele prioritare 2 și 3 s-a adâncit și mai mult pe 

parcursul anului 2014. 

Numărul de proiecte
4
 contractate în 2014 este cu aproximativ 50% mai mic decât al celor 

contractate în anul 2013. De asemenea, valoarea eligibilă totală aferentă proiectelor 

contractate pe parcursul anului 2014 este cu 58% mai mică decât a proiectelor contractate 

în anul 2013.  

Din punct de vedere al activităților propuse, proiectele contractate pe parcursul anului 2014 

vizează în principal sprijin pentru pregătirea perioadei de programare 2014-2020, dar și 

pentru implementarea perioadei 2007-2013. 

O analiză a acestora este prezentată în graficele de mai jos. 

 
Dintre cele 160 de proiecte contractate până la 31 decembrie 2014, 57 de proiecte sunt 

finalizate în valoare eligibilă totală de 26,88 mil. euro și 103 sunt în implementare (tehnică 

sau financiară urmând să se depună ultima cerere de rambursare), în valoare eligibilă totală 

de 180,30 mil. euro. 

Cereri de 

rambursare 

aprobate 

În anul 2014, numărul cererilor de rambursare aprobate a înregistrat o creștere de 46% 

față de anul 2013, în timp ce valoare eligibilă aprobată a acestora a crescut cu 68% față de 

2013. Acest ritm trebuie menținut în vederea diminuării din riscul n+3/n+2 aferent anului 

2015 respectiv de 26,88 mil. euro.  

Plăţi efectuate 

catre 

beneficiari  

În anul 2014, plățile au crescut cu 127% față de cele efectuate în 2013. Având în vedere că 

beneficiarii POAT sunt, în principal, instituții publice pentru care se rambursează numai 

sumele FEDR, cofinanțarea aferentă rămâne contribuția acestora din bugetul de stat. Astfel, 

plățile raportate constau în sumele FEDR (care includ de asemenea pre-finanţarea dedusă 

din cererile de rambursare) şi co-finanţarea plătită de la bugetul de stat doar acelora dintre 

beneficiari care nu sunt instituţii publice - Agenţiile pentru Dezvoltare Regională (ADR-uri). 

Creșterea plăților în anul 2014 față de anul 2013 a fost cu mult mai mare decât creșterea 

cererilor de rambursare aprobate datorită faptului că AM POAT a făcut plăți în anul 2014 

aferente unor cereri de rambursare care au fost autorizate și incluse pe declarații de 

cheltuieli către Comisia Europeană în anul 2013. 

                                                 
4
 Numărul de proiecte nu este sugestiv pentru proiectele de asistență tehnică, însă este prezentat pentru informare.  

Grafic 4 
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Progresul la nivelul POAT în 2014 

Cheltuieli 

eligibile 

declarate la CE 

Cheltuielile eligibile declarate la CE au crescut cu 37% față de cele declarate în anul 2013. 

2.1.6.2 Coordonarea instrumentelor structurale 

Având în vedere obiectivul POAT de a sprijini coordonarea și implementarea programelor operaționale, în 

continuare sunt prezentate acțiuni/măsuri întreprinse de către MFE în scopul sprijinirii sistemului de gestionare 

a instrumentelor structurale și accelerare a absorbției acestor fonduri. 

A. Asigurarea unei capacităţi administrative adecvate a structurilor responsabile cu implementarea 

Programelor Operaţionale  

 Planul de măsuri prioritare pentru consolidarea capacității de absorbție a fondurilor structurale și de 

coeziune (PMP) este în curs de revizuire în contextul inițiativei Comisarului european pentru politică 

regională Task force on implementation, urmând a fi finalizat în anul 2015. 

Astfel, planul va include acțiuni care să corespundă etapei actuale în implementarea fondurilor europene, 

respectiv asigurarea exercițiului de închidere a perioadei de programare 2007-2013 și demararea implementării 

fondurilor aferente perioadei de programare 2014-2020.  

 Preluarea de către Ministerul Fondurilor Europene a patru autorități de management (aferente 

Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, Programului Operațional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Programului Operațional Sectorial Transport și Programului 

Operațional Sectorial Mediu) 

Ministerul Fondurilor Europene a preluat, în primăvara anului 2014, două autorități de management, pentru 

Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice și Programul Operațional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane, măsură care a contribuit la accelerarea implementării acestor programe și la o 

mai bună coordonare din punct de vedere al legalității și regularității operațiunilor. Efectele pozitive au constat și 

în eliminarea blocajelor în procesul de selecție a proiectelor și de procesare a cererilor de rambursare, precum 

și în ameliorarea procesului de înregistrare și recuperare a neregulilor.  

În decembrie 2014, Ministerul Fondurilor Europene a preluat autoritățile de management pentru Programul 

Operațional Sectorial Transport și pentru Programul Operațional Sectorial Mediu, împreună cu cele 8 organisme 

intermediare aferente.  

Principalele motive pentru preluarea acestor autorități de management au vizat: 

- abordarea unitară din punct de vedere legislativ și al managementului de program pentru cele două 

sectoare strategice, pentru o mai bună coordonare care să influențeze pozitiv rata de absorbție; 

- transferul fără dificultăți de la perioada de programare 2007- 2013 către perioada de programare 2014 -

2020, având în vedere că MFE va fi AM pentru PO Infrastructură Mare. Această măsură va avea drept 

consecință accelerarea procesului de pregătire a portofoliului de proiecte pentru perioada de 

programare 2014-2020, precum și evitarea dezangajării fondurilor alocate în cadrul POS Transport și 

POS Mediu 2007-2013; 

- existența unui număr semnificativ de proiecte cu risc de nefinalizare în perioada de eligibilitate a 

programului operațional, atât în cadrul POS Transport cât și în cadrul POS Mediu; valoarea acestor 

proiecte este de aproximativ 2,8 miliarde euro, ceea ce conduce la necesitatea dezvoltării unui 

mecanism de fazare a acestor proiecte pe perioada de programare 2014-2020, pentru evitarea grevării 

bugetului de stat dar și pentru a asigura îndeplinirea angajamentelor asumate de România față de 

Uniunea Europeană, în cele două sectoare de investiții prioritare naționale; 



 

Raportul Anual de Implementare 2014 pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013  

 

 

18 

 

- necesitatea de a realiza, până la sfârșitul anului 2015, cheltuieli eligibile în valoare de 1,7 miliarde de 

euro,pentru POS Mediu iar pentru POS Transport, cheltuieli eligibile în valoare de 1,8 miliarde de euro.  

B. Îmbunătățirea sistemului de verificare a achizițiilor publice derulate în cadrul proiectelor finanțate din 

instrumente structurale  

În cursul anului 2014, domeniul achiziţiilor publice a început să fie orientat spre identificarea cauzelor care au 

generat aplicarea de corecţii financiare. S-a realizat o listă de probleme care afectează acest domeniu şi s-a 

considerat că întărirea sistemului de control nu este singura măsură necesară la nivel de sistem, ci și o reformă 

a sistemului de achiziții publice, care poate fi pusă în practică pe fondul aprobării noilor directive europene în 

materie. 

1. Reforma sistemului de achiziții publice 

Pentru a sprijini Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (ANRMAP) în 

procesul de reformă a sistemului de achiziții publice, a fost înființat prin Decizia Primului-Ministru nr. 218/2014 

un Comitet Interministerial pentru realizarea reformei cadrului legislativ și instituțional în domeniul achizițiilor 

publice, conducerea acestuia fiind asigurată de ministrul fondurilor europene. Comitetul este format din 

principalele ministere și instituții ale administrației publice centrale cu rol decizional în domeniu, respectiv: 

- Ministerul Fondurilor Europene; 

- Cancelaria Primului – Ministru; 

- Secretariatul General al Guvernului; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice; 

- Ministerul Finanţelor Publice - Unitatea Centrală pentru Verificarea Achiziţiilor Publice; 

- Ministerul pentru Societatea Informaţională; 

- Ministerul Justiţiei; 

- Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice. 

De asemenea, cu rol de invitați permanenți în cadrul acestui comitet, Consiliul Național pentru Soluționarea 

Contestațiilor şi Agenţia Naţională de Integritate participă la dezbateri, atât la nivel decizional, cât și la nivel 

tehnic. 

Prin această decizie a fost creat și un grup de lucru cu atribuții în asigurarea suportului tehnic, care a stabilit 

următoarele direcţii de acţiune în domeniu: 

a) Calitatea cadrului legislativ, inclusiv o evaluare a opțiunilor pentru a transpune noile directive; 

b) Coerența globală și eficiența sistemului instituțional; 

c) Regularitatea și calitatea procesului de achiziție publică (controale în domeniu); 

d) Întărirea capacității administrative a autorităților contractante, cu accent pe probleme de 

profesionalizare și integritate; 

e) Întărirea capacității sistemului achizițiilor publice pentru stimularea concurenței efective (monitorizare și 

statistici). 

În vederea elaborării unui document cu măsuri aplicate care să reglementeze deficiențele de sistem, grupul de 

lucru și-a început activitatea pornind de la o listă de probleme punctuale organizate pe etapele procedurii de 

atribuire. Grupul de lucru tehnic are reuniuni lunare cu reprezentaţii CE. Până în luna iunie 2015, acesta va 

trebuie să detalieze planul strategic orizontal, care se va transpune în acțiuni concrete, pornind de la analiza 

problemelor curente pe cele cinci paliere agreate. Se vor evalua opțiunile posibile (cu avantajele și 

dezavantajele aferente) în vederea stabilirii soluțiilor optime, agreate de toate instituțiile implicate. 

Pe parcursul elaborării acestei strategii, grupul de lucru a consultat și va continua să consulte opinia publică cu 

privire la măsurile pe care le propune. 
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2. Măsuri legislative cu caracter orizontal 

Pe parcursul anului 2014, au fost inițiate o serie de modificări legislative care au vizat nivelul corecțiilor 

financiare aplicate pentru neconformitate cu regulile de achiziție publică, care sunt descrise la pct. D de mai jos. 

3. Măsuri în sprijinul beneficiarilor proiectelor finanțate din instrumente structurale 

 Elaborarea şi promovarea Ordonanţei de urgenţă nr. 51/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 

Principalele modificări: 

 Prin modificarea legislativă, garanția de participare a redobândit rolul pentru care a fost instituită inițial 

de legiuitor, respectiv acela de a proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual 

comportament necorespunzător al ofertantului pe întreaga perioadă a valabilității ofertei. 

 S-a eliminat dificultatea reală din practică de a stabili suma ce trebuia reținută în cazul respingerii unei 

contestații (textul abrogat prevedea un număr de 6 intervale în care se putea situa valoarea estimată, în 

timp ce modificarea propusă conține raportări doar la pragurile europene de publicitate și la tipul 

contractului de achiziție publică).  

 Mai mult, pragurile valorice stabilite prin raportare la Regulamentul CE (care este direct aplicabil, fără 

să necesite transpunere), asigură stabilitate normei juridice, întrucât aceste praguri se actualizează 

automat de fiecare dată când se modifică pragurile europene. 

C. Îmbunătățirea cadrului legal aplicabil achizițiilor efectuate de beneficiarii privați 

Ca urmare a modificării cadrului legislativ aferent achiziţiilor iniţiate de beneficiarii privaţi, realizat la nivelul 

anului 2013 prin Ordinul nr. 1120/2013, în anul 2014 s-a realizat o analiză a modului în care acesta se aplică în 

practică. 

În urma acestei evaluări s-au avut în vedere o serie de măsuri cu caracter orizontal menite să asigure o aplicare 

corectă a cadrului legal reglementat de Ordinul nr. 1120/2013. 

În acest sens, la un an de aprobarea Ordinului mai sus menționat, s-a publicat ordinul de modificare a 

procedurii simplificate aplicabile beneficiarilor privaţi (Ordinul nr.1190/2014) pentru a face încă un pas în 

debirocratizarea procesului de achiziţie. Astfel, conform acestui ordin, beneficiarii privaţi pot să utilizeze banii 

proprii prin suplimentarea valorii estimate înainte de iniţierea procedurii/în timpul procedurii, fără a mai solicita 

aprobări de la autorităţile de management/organismele intermediare. De asemenea, beneficiarii privaţi sunt 

încurajaţi să realizeze economii din bugetul contractului de finanţare, având certitudinea că aceste economii 

rămân în bugetul proiectului şi pot fi utilizate pentru îndeplinirea/îmbunătățirea indicatorilor de rezultat asumați, 

la nivel de proiect și de program.  

De asemenea, s-a elaborat şi o instrucţiune ce cuprinde o sinteză a principalelor întrebări formulate de 

beneficiarii privaţi în aplicarea prevederilor Ordinului nr. 1190/2014 (aprobată prin Ordinul nr.1191/2014). În 

cadrul acesteia se prezintă listele de verificare aplicate de AM/OI la verificarea cheltuielilor efectuate de 

beneficiari. 

Începând cu data de 13 decembrie 2014, aplicaţia tehnică aflată pe pagina web https://www.fonduri-

ue.ro/Achiziţii privaţi care asigură centralizat şi gratuit publicarea procedurilor simplificate, a fost îmbunătăţită 

conform solicitărilor înaintate de beneficiari. Principalele îmbunătățiri aduse aplicației au fost următoarele: 

 Posibilitatea de a adăuga proceduri de achiziții publice (anunțuri) în care achiziția este 

structurată pe mai multe loturi (se publică un singur anunț, chiar dacă procedura este 

structurată pe loturi); 

 Publicarea anunțurilor în 2 etape distincte: 

- editarea procedurii (anunțului); 

https://www.fonduri-ue.ro/Achiziţii
https://www.fonduri-ue.ro/Achiziţii


 

Raportul Anual de Implementare 2014 pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013  

 

 

20 

 

- publicarea efectivă. 

 Memorarea/publicarea tuturor specificațiilor/clarificărilor aduse fiecărui lot: clarificările se 

publică in completarea specificațiilor inițiale, păstrându-se istoricul si fiecare document; 

 Închiderea procedurii (anunțului) prin contractare sau decizie de neatribuire; 

Tot în sprijinul beneficiarilor privaţi a fost realizat și un Manual de utilizare care poate fi accesat prin intermediul 

paginii web https://www.fonduri-ue.ro/Achiziţii privaţi. 

D. Măsuri legislative pentru optimizarea sistemului de gestionare a fondurilor UE și a 

instrumentelor/procedurilor operaționale 

În virtutea rolului de coordonator al instrumentelor structurale, Ministerul Fondurilor Europene a întreprins o 

serie de măsuri legislative cu caracter orizontal, măsuri cu impact asupra personalului care gestionează fonduri 

europene, precum și măsuri de sprijin pentru asigurarea unei bune gestiuni financiare a fondurilor europene atât 

de către beneficiari publici/privați, cât şi de către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene. 

Printre aceste măsuri, menționăm: 

a) Modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și 

sancționarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor 

publice naţionale aferente acestora prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 47/2014. 

Prin promovarea actului normativ mai sus menționat s-a urmărit flexibilizarea nivelului corecțiilor financiare în 

conformitate cu prevederile noului Ghid pentru determinarea corecțiilor financiare aplicate de Comisia 

Europeană pentru cheltuielile finanțate de Uniunea Europeană prin management partajat, pentru neconformitate 

cu regulile de achiziție publică, aprobat prin Decizia CE nr. C(21031) 9527/19.12.2013 și acordarea posibilității 

ca autoritățile de management să nu aplice corecții financiare pentru neregulile care nu au niciun potențial 

impact financiar. 

Aceste amendamente au fost necesare în vederea corelării prevederilor ordonanței de urgență cu modificările și 

completările aduse prin Decizia Comisiei Europene. 

Preluarea ratelor de corecție prevăzute în noua reglementare europeană s-a făcut prin Hotărârea de Guvern nr. 

519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru 

abaterile prevăzute în anexa la OUG nr. 66/2011. 

Stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în 

anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 va îmbunătăți și eficientiza mecanismul de prevenire și 

gestionare a neregulilor plecând de la experiența avută pe fondurile de preaderare și a celor aferente perioadei 

de programare 2007-2013, cu aplicabilitate inclusiv pentru viitoarea perioadă de programare 2014-2020. 

În consecință, HG nr. 519/2014 stabilește, în sistem unitar, ratele aferente reducerilor procentuale/corecțiilor 

financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 

privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene 

și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora. 

b) Promovarea modificării Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 

privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare. Principalele 

modificări aduse de acest act normativ au vizat: 

 Actualizarea listei cu structurile care gestionează asistenţă financiară nerambursabilă comunitară 

conform prevederilor Legii nr. 490/2004, astfel: 

- personalul de specialitate din cadrul structurilor care îndeplinesc efectiv activități de gestionare 

a Mecanismului financiar norvegian; 

- structurile suport din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, ca parte integrantă a activității 

ministerului dedicată în exclusivitate gestionării fondurilor comunitare; 

https://www.fonduri-ue.ro/Achiziţii
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- operatorii de program responsabili cu pregătirea şi implementarea programelor în cadrul 

Mecanismului financiar al Spațiului Economic European și/sau a Mecanismului financiar 

norvegian; 

- Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern care îndeplinește rolul de 

autoritate de audit pentru Mecanismul financiar al Spațiului Economic European și Mecanismul 

financiar norvegian; 

- structurile Direcția de Audit Public Intern şi Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul 

Public Intern care efectuează verificări suplimentare de fundamentare a certificării efectuate de 

Autoritatea de Certificare şi Plată, pe perioada pentru care a fost dispusă verificarea; 

- Compartimentul de Audit pentru Programe Europene din Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice cu rol de autoritate de audit. 

 Introducerea mecanismului de acordare a numărului de clase de salarizare suplimentare cu care 

salariul de bază poate fi majorat, menţinut, diminuat ori, după caz, neacordat, în funcție de 

calificativul obținut la evaluarea semestrială a activităţii/performanţelor profesionale individuale.  

c) În luna iunie 2014, noi măsuri au fost adoptate prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 29/2014 

pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind 

gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 

convergenţă și prin Hotărârea Guvernului nr. 452/2014 pentru modificarea și completarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/ 2009, modificările 

vizează printre altele: 

- Reducerea termenului necesar efectuării plății către beneficiari de către Autoritatea de 

Management/ Autoritatea de Certificare şi Plată, de la cinci la trei zile lucrătoare, cu consecințe 

directe în creșterea ritmului de implementare a proiectelor; 

- Asigurarea unui mecanism eficient de plată a sumelor datorate beneficiarilor de către statul 

român, în baza hotărârilor definitive pronunțate de instanțele de judecată; 

- Simplificarea mecanismului de plată pentru a permite beneficiarilor care derulează operațiuni 

din conturile deschise la bănci comerciale să efectueze plăţile din contribuția proprie direct 

către prestatori/ furnizori din aceste conturi. Astfel, a fost redus termenul necesar efectuării 

plăţii datorită eliminării procedurilor intermediare de transferuri de fonduri de la beneficiari în 

contul din Trezorerie şi, mai departe, în conturile prestatorilor/furnizorilor; 

- Clarificarea modalității de aplicare a mecanismului de supracontractare, urmărindu-se, în primul 

rând, aprobarea, la nivelul fiecărui program operațional, de proiecte suplimentare care să 

acopere, în integralitate, toate categoriile de fonduri disponibilizate în procesul de 

implementare. Va fi permisă supracontractarea la nivelul programelor operaționale, într-o limită 

aprobată de ordonatorul principal de credite, în vederea asigurării unei absorbții maxime; 

- Majorarea plafonului maxim ce poate fi folosit din venituri din privatizare de la 3 miliarde de lei 

la 4 miliarde de lei, fapt care conduce la o creștere a capacității de a finanța proiectele pentru 

toate programele operaționale. Această măsură asigură un flux de numerar optim la nivelul 

Autorităţilor de Management, care pot deconta rapid şi integral sumele datorate beneficiarilor, 

evitându-se astfel blocajele înregistrate în perioada anterioară, din cauza indisponibilității 

fondurilor de la bugetul de stat. 

E. Standardizarea documentelor relevante aferente perioadei de programare 2014-2020 

La nivelul MFE, a fost continuat procesul standardizării unor documentelor relevante (cerere de finanțare, raport 

de progres, cerere de rambursare, cerere de plată, cerere de rambursare aferentă cererii de plată, ghidul 

solicitantului) utilizate în cadrul tuturor programelor operaționale, pentru perioada de programare 2014-2020.  

http://www.fonduri-structurale.ro/Document_Files/Stiri/00013719/xmqnv_oug_84_2013.pdf
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F. Utilizarea sistemelor informatice de gestiune  

a) SMIS 

În vederea asigurării pistei de audit prin intermediul sistemului informatic, dar şi a recuperării diferenţelor 

apărute între Aplicaţiile de Plată generate automat din SMIS şi cele trimise la CE prin intermediul sistemului 

informatic SFC2007, pe parcursul anului 2014 au fost continuate şi intensificate eforturile personalului MFE cu 

privire la sprijinul acordat celor două autorităţi de management - AM POS DRU şi AM POS CCE - ce au 

înregistrat restanţe în introducerea informaţiilor în SMIS, ca parte integrantă a Planului de acţiuni SMIS 2013.  

Astfel, sprijinul a vizat două paliere: pe de o parte, instruire dedicată de tipul „on-the-job training” a personalului 

AM şi OI POS DRU, dar şi al AM POS CCE cu privire la explicarea algoritmului de calcul al Declaraţiilor de 

Cheltuieli din SMIS şi a implicaţiilor introducerii defectuoase în SMIS a cheltuielilor, controalelor, debitelor 

recuperate, suspendărilor, plăţilor şi a altor elemente asupra modalităţii de reflectare a acestora în cadrul 

diferitelor anexe ale Declaraţiilor de Cheltuieli. Pe de altă parte, a fost mobilizat personal suplimentar din cadrul 

DG CSAT şi al Unităţilor de Coordonare a celor două programe din MFE, menit să sprijine, într-un ritm susţinut, 

activitatea de generare a Declaraţiilor de Cheltuieli din SMIS.  

Totodată, suportul acordat de MFE a vizat inclusiv Autoritatea de Certificare şi Plată, prin alocarea de personal 

specializat din cadrul DG CSAT, care să sprijine activitatea de generare a Aplicaţiilor de Plată către CE, atât ale 

AM POS DRU, cât şi ale AM POS CCE, cu explicarea diferenţelor apărute, dar mai ales, prin oferirea de soluţii 

concrete cu privire la operaţiunile ce trebuie întreprinse în SMIS, în vederea diminuării diferenţelor respective.  

Ca rezultat al tuturor acţiunilor întreprinse, decalajul existent a fost integral recuperat de către AM POS CCE 

până la finele anului 2014, ajungând să genereze la zi Declaraţii de Cheltuieli către CE, automat din sistemul 

informatic SMIS. 

În ceea ce priveşte AM POS DRU, suportul oferit va continua şi pe parcursul anului 2015, în vederea generării 

automate a Declaraţiilor de Cheltuieli din SMIS, AM POS DRU înregistrând, în continuare, restanţe în 

introducerea informaţiilor în SMIS.  

Cu toate că celelalte 5 programe din cadrul obiectivului Convergenţă nu înregistrează probleme în ceea ce 

priveşte generarea automată, la zi, a declaraţiilor de cheltuieli din SMIS, este necesară acordarea unei atenţii 

deosebite modalităţii de introducere a informaţiilor în sistemul informatic SMIS de către personalul OI şi AM, în 

special asupra celor cu impact direct asupra Declaraţiilor de Cheltuieli ale AM şi a Aplicaţiilor de Plată ale ACP.  

b) MySMIS 

În anul 2014 a început utilizarea la nivelul POAT a sistemului informatic MySMIS dezvoltat cu finanțare din 

POAT, ca aplicație conexă a SMIS-CSNR. Pentru o parte a personalului AM POAT a avut loc o prezentare a 

sistemului în scopul unei mai bune operări a acestuia. Pe parcursul utilizării s-a constatat necesitatea unei 

mentenanțe a sistemului în sprijinul maturizării acestuia, în acest sens fiind realizate demersurile necesare 

asigurării unor servicii de stabilizare a aplicației și îmbunătățirea acesteia pentru utilizarea în perioada de 

programare 2014-2020 

G. Alte acțiuni/măsuri în sprijinul sistemului de gestionare a programelor operaționale  

Prin acordul cadru de experți, semnat de MFE în anul 2013, a fost asigurat în continuare sprijin pentru sistemul 

de gestionare și implementare a instrumentelor structurale. În anul 2014 au fost semnate 22 de contracte 

subsecvente pentru asigurarea unor experți care să vină în sprijinul autorităților din sistemul de management al 

instrumentelor structurale, 11 având ca beneficiar Autoritatea de Management pentru POSDRU și 11 pentru AM 

POSCCE. Prin intermediul acestor contracte s-au asigurat experții necesari în vederea evaluării de proiecte și 

verificării de cereri de rambursare.- 

În plus, în scopul îmbunătățirii implementării proiectelor finanțate din fonduri europene, în sectoarele transport și 

mediu, la sfârșitul anului 2013 a fost semnat un acord de servicii cu Banca Europeană de Investiții, finanțat din 

POAT, în valoare de 7,5 mil. euro, prin intermediul căruia BEI să furnizeze experți pe o perioadă de doi ani 
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autorităților de management pentru POS Transport și POS Mediu, Companiei Naționale de Autostrăzi și 

Drumuri Naționale din România, Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători și MFE, în toate etapele 

implementării proiectelor din sectoarele menționate. Implementarea proiectului a fost mai consistentă în anul 

2014, fiind realizate evaluări ale stadiilor individuale de progres ale proiectelor de transport și mediu, 

dezvoltarea de planuri de acțiune și fișe de proiect în aplicarea planurilor de acțiune, realizarea de analize de 

risc pentru cele două sectoare, analize privind fazarea proiectelor pe cele două perioade de programare, 

realizarea de vizite la fața locului pentru proiectele de mediu (apă și apă uzată). Totodată a fost demarată 

activitatea de realizare a unor propuneri de modificare a legii nr. 51/2006 privind serviciile publice locale și au 

fost organizate workshop-uri de modificare a contractelor (sectorul de transport și mediu). 

2.1.6.3 Consolidarea măsurilor de management la nivelul POAT  

Implementarea planului de lucru pentru perioada 2011-2015 

În vederea derulării corespunzătoare a POAT şi pentru asigurarea coerenţei măsurilor adoptate pe parcursul 

anilor anteriori, în anul 2014 a continuat monitorizarea planului de lucru aferent perioadei 2011-2015 realizat de 

AM împreună cu principalii beneficiari ai POAT (ACIS, ACP, AA, Autorităţile de Management şi Organismele 

Intermediare) care cuprindea un portofoliu de proiecte cu o valoare eligibilă totală de aproximativ 172 milioane 

de Euro.  

Planul de lucru a devenit și un instrument de monitorizare a proiectelor la nivel de achiziții publice incluse în 

cadrul acestora, care sunt urmărite periodic pentru identificarea economiilor și reutilizarea acestora în timp util. 

Astfel, în vederea realizării unor previziuni cât mai precise privind absorbția fondurilor alocate POAT, la 

începutul anului 2014 a fost solicitată beneficiarilor proiectelor incluse în planul de lucru actualizarea sau, după 

caz, completarea unei situaţii detaliate a plăților estimate a fi efectuate în cadrul proiectelor pentru fiecare lună, 

raportate la fiecare achiziție publică prevăzută în proiect. 

În urma monitorizării acestui plan, s-au identificat proiecte cu dificultăți în implmentare, pentru care s-au 

organizat întâlniri cu beneficiarii în vederea soluționării acestora. În plus, din această monitorizare, au fost 

identificate economii care au fost orientate către nevoi de asistență care să fie susținute din POAT. 

Totodată, în vederea întăririi capacității AM POAT, au fost delegate 11 persoane din cadrul celorlalte structuri 

din MFE pentru derularea activităților în cadrul autorității de management. 

2.1.6.4 Corelarea cu Strategia Lisabona  

Prin obiectivul său general, şi anume sprijinirea implementării eficace a IS în România, POAT contribuie 100% 

la atingerea obiectivelor Lisabona. Activităţile iniţiate în anii anteriori şi care au ca obiectiv facilitarea 

coordonării la nivel politic, operaţional şi tehnic, au continuat şi în 2014. În acest sens, poate fi menţionată 

activitatea Grupului Inter-ministerial pentru monitorizarea absorbţiei fondurilor europene, a Comitetului de 

Coordonare pentru Asistenţa Tehnică (acţiuni desfăşurate în vederea realizării sinergiei cu axele prioritare de 

AT de la nivelul programelor operaţionale, în scopul îmbunătăţirii coordonării asistenţei tehnice), precum și prin 

diverse reuniuni și întâlniri pentru clarificarea unor aspecte orizontale care intervin în implementarea IS și 

pregătirea următoarei perioade de programare 2014-2020.  

2.1.6.5 Coerenţa cu politicile comunitare în domeniul parteneriatului şi dezvoltării durabile  

Principiul parteneriatului a fost luat în considerare în cadrul întâlnirilor periodice ale Comitetului de 

Monitorizare din anul 2014, fiind prezenți reprezentanţi ai partenerilor socio-economici, ONG-urilor şi asociaţii 

ale autorităţilor publice locale, pe lângă cei ai instituţiilor implicate în coordonarea și gestionarea IS. 

Respectarea acestui principiu se reflectă în activităţile Comitetului de Monitorizare, în cadrul căruia este 

încurajată participarea activă a tuturor actorilor şi factorilor implicaţi. 

Egalitatea de şanse – Acest principiu este respectat, pe de-o parte, la nivelul programului operațional, măsuri 

concrete fiind luate cu ocazia tuturor evenimentelor derulate de Autoritatea de Management, și, pe de altă parte, 

el a fost adoptat la nivelul tuturor proiectelor POAT, reprezentând o condiție de obținere a finanțării. Totodată, 
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prin intermediul sesiunilor de formare desfășurate în cadrul proiectului “Formare în domeniul 

antidiscriminării, egalităţii de gen şi al drepturilor persoanelor cu dezabilități", al cărui beneficiar este 

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, în cursul anului 2014 au fost formate 318 persoane în 

cadrul primului modul de antidiscriminare. Acest proiect va continua și în anul 2015, prin desfășurarea a încă 

două module privind egalitatea de gen și drepturile persoanelor cu dezabilități. 

În ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă, luând în considerare specificitatea POAT, se estimează că activităţile 

întreprinse în cadrul proiectelor finanțate din POAT vor avea o influenţă neutră asupra acestei teme orizontale. 

Cu toate acestea, se poate considera că măsurile de coordonare a sistemului asigură premisele unei dezvoltări 

durabile la nivelul instituțiilor, în special pentru perioada de programare 2014-2020.  

2.2. Informaţii privind conformitatea cu dreptul comunitar 

Sistemul de management şi control POAT – recomandări şi acţiuni întreprinse 

Pe parcursul anului 2014, Autoritatea de Audit a efectuat două misiuni de audit la nivelul AM POAT, după cum 

urmează: 

 În perioada 10.02.2014 – 30.05.2014 - misiunea de audit de operațiuni pentru cheltuielile certificate 

Comisiei Europene în intervalul 01.01.2013 – 31.12.2013 în cadrul POAT. Această misiune a avut ca 

obiectiv obținerea unei asigurări rezonabile că sistemul de management și control instituit pentru POAT 

funcționează eficient astfel încât să ofere o asigurare rezonabilă că declarațiile de cheltuieli prezentate 

Comisiei sunt corecte, iar tranzacțiile care stau la baza acestora sunt corecte, legale și regulamentare. 

 În perioada 15.09.2014 - 07.11.2014 - misiunea de audit de sistem ce a avut ca obiectiv obținerea unei 

asigurări rezonabile că sistemul de management și control al POAT funcționează eficient pentru a preveni 

erorile și neregulile și că, în cazul apariției acestora, sistemul acționează eficient în detectarea și corectarea 

lor. 

Recomandările emise în cadrul misiunii de audit și modul lor de implementare este prezentat în Anexa 1. 

Ajutor de stat – nu se aplică în cazul POAT. 

Protecţia mediului – proiectele finanțate din POAT nu au incidență asupra mediului. 

Achiziţiile publice – Detalii privind modificările din legislația națională în domeniu se regăsesc la punctele B și 

C de la secțiunea 2.1.6.2. Coordonarea instrumentelor structurale. 

2.3. Probleme importante întâlnite şi măsuri adoptate pentru rezolvarea lor 

Descrierea 

problemei 

importante întâlnite 

 

1. Dificultăți în demararea și derularea procedurilor de achiziție publică  

Măsuri adoptate 

pentru rezolvarea 

problemei 

În anul 2014, pe lângă măsurile menționate la pct. B și C de la secțiunea 2.1.6.2. 

Coordonarea instrumentelor structurale, au mai fost realizate o serie de măsuri în 

scopul îmbunătățirii procesului de achiziție publică, în cadrul proiectelor ANRMAP și 

CNSC finanțate din POAT, astfel: 

- realizarea de către ANRMAP a unei platforme de comunicare națională și elaborarea 

și tipărirea unui pachet informativ pentru diseminare la nivelul consultanților naționali 

care activează în domeniul achizițiilor publice; 

- elaborarea de către ANRMAP a 15 instrucțiuni/ghiduri cu privire la modul de 

interpretare unitară a prevederilor legislației naționale și a directivelor europene în 

domeniul achizițiilor publice; 

- demararea proiectului Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor privind 

„Îmbunătățirea managementului la nivelul CNSC, aferent competenţelor specifice 

legate de implementarea cu succes a proiectelor susținute din IS, bazată pe 

eficientizarea procesului de achiziție publică” prin care se urmărește optimizarea 



 

Raportul Anual de Implementare 2014 pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013  

 

 

25 

 

activității CNSC în domeniul specific de responsabilitate, cu precădere în 

soluționarea contestațiilor formulate în cadrul procedurii de atribuire din cadrul 

proiectelor finanțate din instrumente structurale, optimizare de care vor beneficia, în 

mod indirect, și autoritățile contractante şi/sau instituțiile implicate în derularea 

proiectelor ce au la bază finanțări din fonduri structurale. 

Stadiul la 31 

decembrie 2014 

La nivelul beneficiarilor POAT, se simte în continuare nevoia de îndrumări specifice în 

domeniul achizițiilor publice. 

Măsuri planificate 

pentru 2015 

 Realizarea unui punct de help-desk permanent în domeniul achizițiilor finanțate din 

IS, site propriu help-desk, rețea de comunicare și schimb de experiență, 

 Finalizarea procesului de standardizare a documentaţiilor de atribuire, 

 Implementarea proiectului depus de Consiliul Național de Soluționare a 

Contestațiilor pentru finanțare în cadrul POAT în vederea îmbunătățirii activității 

acestuia. 

Descrierea 

problemei 

importante întâlnite 

2. Personal AM insuficient raportat la încărcarea din ce în ce mai mare specifică 

implementării POAT 2007-2013 și cea specifică demarăriii POAT 2014-2020 

Măsuri adoptate 

pentru rezolvarea 

problemei 

Suplimentarea personalului AM POAT prin delegarea de personal din cadrul altor 

structuri ale MFE 

Stadiul la 31 

decembrie 2014 

La 31 decembrie 2014, erau delegate 9 persoane din cadrul celorlalte structuri din 

MFE. 

Măsuri planificate 

pentru 2015 

În continuare, pentru a evita riscul de dezangajare la nivelul anilor 2014 și 2015, 

precum și pentru a demara cu celeritate implementarea POAT 2014-2020 care se va 

suprapune cu gestionarea și închiderea POAT 2007-2013 este necesară întărirea 

capacității AM POAT în ceea ce privește verificările de management.  

Măsurile propuse constau în utilizarea serviciilor de asistență tehnică disponibile în 

cadrul contractului Sprijin pentru Ministerul Fondurilor Europene în realizarea 

funcțiilor de coordonare a instrumentelor structurale și de gestionare a 

Programului Operațional Asistență Tehnică, precum și în suplimentarea numărului 

de personal al AM POAT prin redistribuirea personalului din cadrul celorlalte structuri 

din MFE. 

Descrierea 

problemei 

importante întâlnite 

3. Întârzieri în efectuarea plăților și în depunerea cererilor de rambursare  

Măsuri adoptate 

pentru rezolvarea 

problemei 

Inițierea și aprobarea de către Guvern în data de 1 octombrie 2014 a Memorandumului 

cu tema „Măsuri pentru accelerarea implementării unor proiecte finanțate din 

Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2007-2013” 

Monitorizarea cu strictețe a depunerii cererilor de rambursare în cadrul proiectelor și 

solicitarea de la beneficiari a economiilor estimate.  

Stadiul la 31 

decembrie 2014 

O serie de proiecte în valoare eligibilă de 19,03 mil. euro înregistrează întârzieri în 

depunerea cererilor de rambursare. 

Măsuri planificate 

pentru 2015 

Monitorizarea permanentă a proiectelor, inclusiv la nivel de contract de achiziție 

publică și din punct de vedere al încadrării în graficul de rambursare asumat de 

beneficiari, urmând să fie luate decizii privind proiectele care înregistrează întârzieri, 

respectiv: diminuarea valorii contractelor de finanțare sau rezilierea acestora, în funcție 

de posibilitatea îndeplinirii obiectivelor acestor proiecte, și realocarea economiilor către 
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alte proiecte care pot genera rambursări până la sfârșitul anului 2015. 

Întărirea funcției de beneficiar din POAT a Ministerului Fondurilor Europene în vederea 

pregătirii și implementării proiectelor de AT. 

 

2.4. Modificări în contextul implementării Programului Operaţional Asistenţă Tehnică  

Cadrul de implementare a fondurilor structurale la nivelul MFE a fost modificat recent prin două acte normative, 

Ordonanţa de urgenţă nr. 85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a 

instrumentelor structurale și, respectiv, Hotărârea de Guvern nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene.  

Prin OUG nr. 85/2014, Ministerul Fondurilor Europene a preluat de la Ministerul Mediului şi Schimbărilor 

Climatice, activitatea, structura şi personalul Direcţiei generale Autoritatea de management POS Mediu, care 

îndeplineşte funcţia de Autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial Mediu şi 8 organisme 

intermediare pentru Programul operaţional sectorial Mediu organizate ca direcţii la nivelul celor 8 regiuni de 

dezvoltare. Prin același act normativ a fost preluat de la Ministerul Transporturilor, activitatea, structura şi 

personalul Direcţiei generale managementul fondurilor externe, care îndeplineşte funcţia de Autoritate de 

management pentru Programul operaţional sectorial Transport şi de Autoritate de implementare a proiectelor 

Ex-ISPA. 

De asemenea, prin HG nr. 35/2015 au fost ajustate o serie de atribuții ale ministerului și a fost adoptată o nouă 

structură organizatorică. Astfel, atribuțiile revizuite au vizat în special stabilirea unor atribuții mai clare ale 

ministerului în ceea ce privește coordonarea instrumentelor structurale, fiind evidențiate în mod special 

aspectele de coordonare si implementare aferente perioadei de programare 2014-2020. Tot prin această 

Hotărâre de Guvern a fost aprobată şi o nouă organigramă, în care sunt evidențiate şi cele două structuri de 

management preluate anterior (AM POAT şi AM POS Mediu). 

Nu în ultimul rând, la data de 30.07.2014 a fost adoptat Ordinul MFE nr. 819 prin care erau aprobate procedurile 

de sistem și documentele aferente implementării sistemului de management al calității ISO 9001/2008 (SMC) la 

nivelul Ministerului Fondurilor Europene. 

Documentele aprobate prin acest Ordin au vizat: 

a) Declarația de politică și angajamentul managementului în domeniul calității 

b) Programul de management al calității la nivelul Ministerului Fondurilor Europene 

c) Manualul de management al calității  

d) PS-01 Controlul documentelor 

e) PS 02 – Controlul înregistrărilor 

f) PS 03 – Audit intern calitate 

g) PS 04 – Controlul neconformităților  

h) PS 05 – Acțiuni corective 

i) PS 06 – Acțiuni preventive 

2.5. Modificări importante în sensul Articolului 57 din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006  

Nu se aplică. 
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2.6. Complementaritatea cu alte instrumente 

2.6.1. Stabilirea unui mecanism de evitare a dublei finanţări şi de verificare a 

complementarităţii între diferite mecanisme de finanţare publică a proiectelor  

În perioada septembrie 2013 – februarie 2014, Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a derulat un studiu 

finanțat din Facilitatea de Asistență Tehnică, în cadrul POAT, pentru a analiza aspectele complementarităţii și a 

propune mecanisme mai eficiente prin care autoritățile implicate în gestionarea programelor operaționale să 

evite suprapunerile în finanţarea proiectelor și să verifice complementaritatea cu alte proiecte cu finanţare 

publică națională/internațională, rambursabilă/nerambursabilă. 

Printre măsurile actuale de asigurare a complementarității intervențiilor și evitare a dublei finanțări, studiul 

menționează: 

a) Asigurarea complementarității intervențiilor: 

- Organizarea de ședințe de coordonare (finanțare sector apă POR – POS Mediu); 

- Înființarea Grupului de lucru interministerial (coordonare intervenții MDRAP și MADR); 

- Semnarea protocolului de informare reciprocă între AM POS Mediu și AM PNDR; 

- Analiza comparativă pe baza datelor din SMIS (proiecte cu finanțare UE). 

b) Evitarea dublei finanțări: 

- Realizarea de verificări în SMIS/baze de date proprii; 

- Marcarea facturilor decontate în cadrul diferitelor programe operaționale, cu referințele acelui 

program; 

- Solicitarea de declarații pe propria răspundere. 

Pentru îmbunătățirea măsurilor actuale de asigurare a complementarității finanțărilor și evitării suprapunerii 

acestora se au în vedere, printre altele: 

a) Asigurarea complementarității finanțărilor: 

- O informare mai bună a factorilor responsabili asupra informațiilor publice disponibile; 

- O coordonare mai bună a finanțărilor naționale cu cele ale IFI prin realizarea de întâlniri 

comune și schimbarea de informații relevante; 

- Crearea unei baze de date pentru investițiile publice în valoare de peste 100 milioane lei.  

Pentru realizarea acestui demers a fost aprobată finanțarea din POAT a unui proiect la nivelul 

MFP ce vizează îmbunătățirea managementului investițiilor publice și care se află în derulare 

cu sprijin din partea Băncii Mondiale. Acest proiect trebuie să fie coordonat cu proiectele aflate 

în derulare în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, privind organizarea unei Delivery Unit, 

evaluarea impactului de reglementare și înființarea Strategy Unit, finanțate de asemenea, din 

POAT. Acest grup de proiecte urmăresc crearea în centrul guvernării a unui număr de organe 

centrale importante în cadrul administrației românești care să aibă o abordare unitară față de 

planificarea și monitorizarea strategică. Detalierea mai concretă a intervențiilor din cadrul PO. 

b) Evitarea dublei finanțări/suprafinanțării: 

- Crearea unei baze de date cu ajutoarele de stat acordate diverselor categorii de beneficiari. 

Pentru acest demers a fost aprobat un proiect în cadrul POAT în vederea creării unui 

mecanism care să asigure o mai bună monitorizare și control al ajutoarelor de stat acordate în 

România, al cărui beneficiar este Consiliul Concurenței;  

- Crearea unei baze de date unitare cu toate proiectele finanțate la nivel național din fonduri 

publice; 
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- Îmbunătățirea aplicațiilor informatice SMIS și MySMIS pentru realizarea de verificări privind 

existența unor finanțări multiple (plată facturi, grup țintă, etc.). 

MFE va continua eforturile de îmbunătățire a acestor măsuri de asigurare a complementarității finanțărilor și 

evitării dublei finanțări, luând în considerare și faptul că acest demers trebuie sprijinit și de alte instituții publice 

naționale, precum și de IFI.  

2.6.2. Coordonarea între AT POAT şi axele de AT din cadrul altor Programe Operaţionale 

Mecanismul de coordonare a asistenţei tehnice a continuat să funcţioneze şi pe parcursul anului 2014, prin 

organizarea reuniunilor Comitetului de Coordonare a Asistenţei Tehnice (CC AT) în data de 10 aprilie și 18 

septembrie 2014.  

Subiectele de pe ordinea de zi a primei reuniuni a CC AT au vizat stadiul utilizării asistenței tehnice (POAT și 

Axe prioritare de asistență tehnică din cadrul celorlalte PO), stadiul proiectelor de asistență tehnică care vin în 

sprijinul pregătirii perioadei de programare 2014-2020, prezentarea documentului consultativ POAT 2014-2020, 

precum și stadiul implementării expertizei primite din partea instituțiilor financiare internaționale (Banca 

Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții).  

Subiectele de pe ordinea de zi a celei de-a doua reuniuni a CC AT au vizat stadiul utilizării asistenței tehnice 

(POAT și Axe prioritare de asistență tehnică din cadrul celorlalte PO), planificarea AT pe perioada rămasă de 

implementare din perioada de programare 2007-2013 (septembrie 2014 – decembrie 2015), pregătirea 

portofoliului de proiecte pentru exercițiul financiar 2014-2020, coordonarea AT în perioada de programare 2014-

2020, stadiul implementării expertizei primite din partea instituțiilor financiare internaționale (BM, BERD și BEI), 

prezentarea evaluării realizate de Unitatea Centrală de Evaluare din cadrul MFE privind relevanța și 

performanța proiectelor implementate cu sprijin IFI, precum și perspective privind utilizarea expertizei IFI în 

perioada de programare 2014-2020.  
Grafic 5 

 În ceea ce privește 

indicatorii financiari aferenți 

asistenței tehnice, așa cum 

se poate vedea în graficul 

alăturat, la 31 decembrie 

2014 nivelul de contractare 

se situează la 82%, în timp 

ce plățile reprezintă 30% din 

alocarea 2007-2013 (POAT 

și Axe prioritare de asistență 

tehnică POS Mediu, POS 

DRU, POR, POS T, POS 

CCE și PO DCA).  

 

Acest nivel de utilizare a rezultat ca o medie a asistenței tehnice contractate pe toate programele operaționale, 

însă gradul de utilizare al asistenței este foarte diferit de la un program operațional la altul, așa cum se poate 

observa în graficul de mai jos.  
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Grafic 6 

 

 

În conformitate cu sinteza deciziilor acestor reuniuni, principalele hotărâri au vizat necesitatea realizării 

următoarelor acțiuni: 

- Înaintarea către șefii Autorităților de Management a propunerii de suplimentare a numărului de personal 

care se ocupă de pregătirea, contractarea și implementarea atât a proiectelor de AT, cât și a 

contractelor de achiziție de AT; 

- Planificarea realistă a AT în perioada rămasă de implementare din perioada de programare 2007-2013;  

- Instruirea personalului structurilor suport din cadrul ministerelor care intervin pe ciclul de avizare a 

proiectelor și a contractelor de achiziție de AT, cu privire la aspecte ce țin de implementarea IS;  

- Evaluarea impactului pe care expertiza IFI o are în absorbția IS și în pregătirea următoarei perioade de 

programare; 

- Coordonarea AT în perioada 2014-2020. 

Alte măsuri de coordonare a asistenței tehnice au vizat: 

- Transmiterea către secretariatul CC AT, de fiecare dată când se identifică un nou contract cu o valoare 

mai mare de 30.000 euro, a fișei contractului, înainte de lansarea procedurilor de achiziție publică, 

aceasta fiind necesară pentru urmărirea complementarității și sinergiei dintre proiecte; 

- Identificarea proiectelor relevante pentru sistem și lansarea de urgență a procedurilor de achiziție 

publică aferente.  

De asemenea, în anul 2014 au avut loc evoluții importante privind utilizarea expertizei instituțiilor financiare 

internaționale pentru îmbunătățirea absorbției IS sau pregătirea perioadei de programare 2014-2020, după cum 

urmează: 

- au fost semnate 24 de acorduri de servicii cu Banca Mondială, în valoare de 32,2 milioane euro, dintre 

acestea 10 fiind finalizate; 
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- au fost semnate 3 acorduri de servicii cu BEI, în valoare de 7,9 milioane euro, 2 fiind finalizate; 

- au fost semnate 6 acorduri de servicii cu BERD, în valoare de 5,8 milioane euro, 1 fiind finalizat.  

În ceea ce privește planificarea asistenței tehnice pentru perioada de programare 2014-2020, în data de 18 

septembrie 2014, la reuniunea CC AT au fost dezbătute mai multe aspecte legate de acest subiect printre care 

cele mai importante au vizat asigurarea complementarității proiectelor de AT respectiv capacitatea de pregătire 

si implementare a acestora.  

Referitor la coordonarea AT în următoarea perioadă de programare, au fost făcute următoarele precizări: 

- POAT va asigura asistența tehnică pentru POC și POIM, acestea nemaiavând axe proprii de asistență 

tehnică; 

- Va continua organizarea unui astfel de comitet de coordonare, în cadrul căruia să fie dezbătute 

probleme și identificate soluții pentru coordonarea cât mai eficientă a asistenței tehnice, prin prisma 

lecțiilor învățate din perioada de programare 2007-2013. 

Totodată, în vederea fundamentării mai riguroase a pregătirii perioadei de programare 2014-2020, Ministerul 

Fondurilor Europene, în cadrul proiectului finanțat din POAT „Îmbunătăţirea utilizării evaluării în procesul de 

formulare a politicilor şi de luare a deciziilor în domeniul instrumentelor structurale în România”, a finalizat în 

luna martie 2014 documentul privind lecțiile învățate din utilizarea asistenței tehnice în perioada de programare 

2007-2013. Acest document, cuprinde atât prezentarea generală a logicii de intervenție a asistenței tehnice; 

analiza și sinteza recomandărilor emise de evaluatorii independenți privind asistența tehnică, cât și concluzii și 

recomandări cu privire la relevanța și eficacitatea intervențiilor de asistență tehnică și, de asemenea, posibile 

intervenții pentru POAT 2014-2020. 

2.6.3. Utilizarea expertizei instituţiilor financiare internaţionale în scopul îmbunătăţirii 

absorbţiei IS 

În anul 2014 a fost continuat procesul de utilizare a expertizei financiare internaționale pentru creșterea 

capacității de absorbție a Instrumentelor Structurale și pregătirea următoarei perioade de programare. 

Astfel, până la sfârşitul anului 2014 a fost finalizată implementarea unui număr de 13 acorduri de servicii, 21 de 

acorduri fiind în implementare. Valoarea totală a acordurilor semnate, la sfârşitul anului 2014, însumează 

47.555.561 milioane euro, din care 5.671.554 milioane euro - proiecte finalizate şi 41.884.007 milioane euro - 

proiecte în derulare. 

Acordurile semnate cu Banca Mondială însumează 32,2 milioane euro (POAT și Axe de AT) situația acestora 

fiind după cum urmează: 

 Acorduri finalizate (10): 

- Analizarea cadrului naţional privind investiţiile din perspectiva impactului asupra pregătirii şi 

implementării proiectelor finanţate din IS (MFE) – finanțare POAT; 

- Servicii pentru consolidarea capacităţii de amenajare a teritoriului ca o condiţie prealabilă 

pentru dezvoltare urbană (MDRAP) – finanțare POAT; 

- Servicii pentru creșterea competitivității și specializare inteligentă în Regiunea Vest (ADR Vest) 

– finanțare POAT; 

- Creşterea capacităţii de planificare strategică şi a impactului economic pentru polii de creştere 

(AM POR) – finanțare AT POR; 

- Propunerea unor viitoare modele de selecţie a proiectelor, orientate pe strategiile de dezvoltare, 

obiectivele şi indicatorii de program în implementare (AM POR) – finanțare AT POR; 

- Facilitarea comunicării şi colaborării între Autoritatea de Management şi Organismele 

Intermediare şi încurajarea sprijinului direct şi proactiv pentru beneficiari (AM POR) – finanțare 

AT POR; 

http://192.168.4.2/DAT/Lists/List%20proiecte/DispForm.aspx?ID=110
http://192.168.4.2/DAT/Lists/List%20proiecte/DispForm.aspx?ID=110
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- Elaborarea strategiilor de integrare pentru zonele de sărăcie şi comunităţile defavorizate, 

inclusiv comunitatea de romi (AM POR) – finanțare AT POR; 

- Îmbunătățirea sistemelor bazate pe risc pentru POS DRU (AM POS DRU) – finanțare AT POS 

DRU; 

- Studiu privind diagnosticare și consultanță pentru politici de susținere a integrării romilor în 

România (Ministerul Muncii) – finanțare AT POS DRU; 

- Sprijin pentru fundamentarea operațiunilor de întărire a capacității administrative din perioada 

de programare 2014-2020 (AM PO DCA) – finanțare AT PO DCA; 

 Acorduri in implementare (14):  

- Actualizarea sistemului de înregistrare a terenurilor (ANCPI) - finanțare POAT; 

- Schimbările climatice și programul de creștere verde cu emisii reduse de carbon (MMSC) – 

finanțare POAT; 

- Strategia de dezvoltare durabilă integrată a Deltei Dunării (MDRAP) - finanțare POAT; 

- Crearea unui sistem de management al performanței pentru fondurile UE în România (MFE) – 

finanțare POAT; 

- Consolidarea cadrului de evaluare a impactului din România (Cancelaria PM) – finanțare 

POAT; 

- Sprijin pentru înființarea Delivery Unit în cadrul Cancelariei Primului-Ministru (Cancelaria PM) – 

finanțare POAT; 

- Armonizarea proiectelor finanțate de la bugetul de Stat și din fondurile UE (MDRAP) – finanțare 

POAT; 

- Sprijin pentru îmbunătățirea managementului investițiilor publice (MFP) – finanțare POAT; 

- Elaborarea strategiei de reducere a părăsirii timpurii a școlii (MEN) – finanțare AT POS DRU; 

- Elaborarea strategiei de educație terțiară (MEN) – finanțare AT POS DRU; 

- Pregătirea cadrului strategic pentru învățarea pe tot parcursul vieții (MEN) – finanțare AT POS 

DRU; 

- Strategia Națională pentru persoanele în vârstă și îmbătrânirea activă (AM POS DRU, 

beneficiar final MMFPSPV) – finanțare AT POS DRU; 

- Strategia Națională pentru promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei (AM POS 

DRU, beneficiar final MMFPSPV) – finanțare AT POS DRU; 

- Asistenţă pentru dezvoltarea capacităţii operaţionale a Asociației pentru Dezvoltare 

Intercomunitară ITI Delta Dunării – finanţare POAT. 

Acordurile semnate cu Banca Europeană de Investiții însumează 7,9 milioane euro (POAT și Axe de AT), 

situația acestora fiind următoarea: 

 Acorduri finalizate (2): 

- Sprijin instituțional pentru Autoritatea de Management POS Transport, orientat în principal către 

revizuirea sistemului de management și organizării interne (MT) – finanțare AT POS T 

- Evaluarea inițială a sectoarelor țintă potențiale și tipurile de proiecte pentru utilizarea și 

operarea de instrumente financiare ale UE pentru dezvoltarea urbană în România în perioada 

2014-2020 (MDRAP) – finanțare AT POR. 

 Acorduri in implementare (1):  
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- Asistenţă pentru implementarea proiectelor în sectoarele transport și mediu (beneficiar MFE; 

beneficiari finali: MT, MMSC, CNADNR) – finanțare POAT. 

Acordurile semnate cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare însumează 5,8 milioane euro 

(POAT și Axe de AT), situația acestora fiind după cum urmează: 

 Acorduri finalizate (5): 

- Planurile naționale de acțiune pentru sectorul eficienței energetice în România - analiza SWOT 

a rezultatelor (ANRE) – finanțare POAT; 

- Transport în comun – Strategia de finanţare şi management al transportului urban în comun 

(MDRAP) – finanțare AT POR;  

- Asistenţă acordată Operatorilor Regionali de Apă pentru a îmbunătăţi calitatea şi gradul de 

acoperire cu servicii precum şi maximizarea rezultatelor activităţii Operatorilor Regionali prin 

implicarea sectorului privat şi utilizarea unor mecanisme financiare alternative (AM POS M) – 

finanțare AT POS M; 

- Eficienţa energetică în sectorul public – Elaborarea unei strategii privind cofinanţarea din 

fonduri structurale a investiţiilor în eficienţa energetică în sectorul public în perioada 2014-2020 

(MDRAP) – finanțare AT POR; 

- Eficienţa energetică a locuinţelor – Elaborarea unei strategii de finanţare a eficientizării 

energetice în sectorul locuinţelor (MDRAP) – finanțare AT POR. 

 Acorduri în implementare (1):  

- Planuri de Mobilitate Urbană pentru Polii de Creştere din România – finanţare AT POR. 

Totodată, se află în pregătire, urmând a fi semnate în anul 2015, următoarele acorduri de servicii:  

- Cu Banca Mondială: Dezvoltarea capacității de planificare strategică prin operaționalizarea 

Strategy Unit la nivelul central al Guvernului (Cancelaria PM) – finanțare POAT şi Actualizarea 

Planului de Dezvoltare Integrată şi îmbunătăţirea cadrului instituţional pentru Polul de Creştere 

Ploieşti (ADR Sud Muntenia) –finanţare POAT; 

- Cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare: Asistență pentru cartografierea și 

evaluarea infrastructurii educaționale existente și pregătirea viitorului portofoliului de proiecte 

(MEN) – finanțare POAT; Asistenţă acordată Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară în 

vederea întăririi capacităţii de monitorizare a contractelor de delegare şi Extinderea sistemului 

de benchmarking la nivelul tuturor Operatorilor Regionali (AM POS M) – finanțare AT POS M. 

2.7. Monitorizare şi evaluare 

2.7.1. Monitorizare 

Sistemul de monitorizare POAT  

În anul 2014 nu s-au înregistrat modificări în sistemul de monitorizare POAT, informaţiile înregistrate în SMIS 

pentru POAT fiind actualizate în proporţie de 100%, atât în ceea ce priveşte colectarea datelor privind proiectele 

(cereri de finanţare, proiecte aprobate şi contracte semnate), cât şi cu privire la cererile de rambursare şi 

declaraţiile de cheltuieli trimise la ACP.  

Comitetul de Monitorizare POAT 

Pe parcursul anului 2014 au avut loc două întâlniri ale Comitetului de Monitorizare POAT, în 27 iunie, respectiv 

24 octombrie.  

 În cadrul reuniunii CM din luna iunie 2014 au fost analizate aspecte legate de stadiul 

implementării POAT, coordonarea asistenței tehnice financiare internaționale și stadiul utilizării 
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acesteia, stadiul pregătirilor şi evaluarea ex-ante pentru POAT 2014-2020, precum și activitățile 

de comunicare privind IS.  

Totodată, a fost aprobat Raportul anual de implementare pentru anul 2013 și modificarea POAT ce a vizat 

realocarea către Axa prioritară 1 a sumei de 55.830.233 euro FEDR de la Axele prioritare 2 și 3, precum și 

modificarea indicatorilor POAT. În cadrul analizei efectuate la nivelul AM POAT pentru propunerea de realocare, 

au fost avute în vedere cererea mare de activități finanțate în cadrul Axei prioritare 1, dar și perspectivele de 

realizare a indicatorilor aferenți axelor prioritare 2 și 3. 

Un alt aspect important adus în discuție în cadrul reuniunii CM din iunie 2014 a vizat eficiența personalului care 

gestionează fonduri europene. Prin intermediul proiectului derulat cu sprijin din partea Băncii Mondiale, al cărui 

beneficiar este MFE, se intenționează stabilirea unui sistem de management a performanțelor, care să poată fi 

aplicat de către toate autoritățile de management și organismele intermediare, și care să îmbunătățească 

politica actuală de resurse umane. S-a agreat faptul că aplicarea unui astfel de sistem creează premisele unei 

absorbții mai eficiente în exercițiul financiar 2014-2020.  

Pentru accelerarea absorbției în perioada 2007-2013, a fost formulată recomandarea de a semna toate 

acordurile de servicii aflate în pregătire cu IFI și accelerarea proiectelor aflate deja în implementare.  

 În cadrul reuniunii CM din luna octombrie 2014, au fost analizate aspecte privind stadiul 

implementării programului, coordonarea asistenței tehnice financiare internaționale și stadiul 

utilizării acesteia, precum și evaluarea POAT. Totodată, au fost prezentate proiectele finanțate 

din POAT care vizează planificarea strategică la nivelul Guvernului, precum și abordarea 

generală a finanțării în cadrul POAT 2014-2020. 

Ca element distinct pe ordinea de zi a reuniunii CM din octombrie 2014, este de menționat propunerea de 

modificare a planului de evaluare a POAT, pentru includerea temei privind evaluarea proiectelor implementate 

cu sprijin IFI. Această solicitare a fost formulată în cadrul Comitetului de Coordonare a AT, membrii acestuia 

considerând că este un moment oportun pentru a avea o opinie independentă și bine fundamentată asupra 

acestui instrument privind sprijinul IFI, sau la calitatea și relevanța proiectelor sprijinite de către instituțiile 

financiare internaționale. 

În urma celor două reuniuni ale CM, s-a considerat necesară luarea unei decizii cu privire la proiectele care 

înregistrează depășiri mari ale termenelor asumate prin contracte, în sensul posibilității rezilierii acestora pentru 

a evita pierderea de fonduri din POAT 2007-2013. 

De asemenea, a fost vizată atenția deosebită ce trebuie acordată gestionării în paralel, în anul 2015, a celor 

două programe de AT, atât în ceea ce privește încheierea exercițiului financiar 2007-2013, cât și demararea 

implementării POAT 2014-2020. 

Modificarea POAT  

În urma cererilor transmise de statul român, la data de 11.09.2014 respectiv 23.11.2014, au fost adoptate 

Deciziile Comisiei de modificare a Deciziei CE(2007) 3431 de adoptare a programului operațional „Asistenţă 

Tehnică” de ajutor comunitar din partea Fondului European de Dezvoltare Regională, în conformitate cu 

obiectivul de convergență în regiunea România.  

Prima modificare, aprobată în reuniunea CM POAT din iunie 2014, a vizat realocarea unor sume între axele 

prioritare ale programului, respectiv de la axele 2 și 3 către axa 1, în scopul consolidării capacității de 

coordonare a implementării fondurilor și al dezvoltării unui sistem administrativ corespunzător pentru 

gestionarea IS, precum și modificarea indicatorilor programului la nivel de axă prioritară. 

Motivele care au condus la propunerea acestor modificări au constat în principal în existența unui necesar mult 

mai mare de finanțare în cadrul Axei prioritare 1 cu scopul rezolvării unor probleme apărute în implementarea 

instrumentelor structurale 2007- 2013 dar și pregătirii cadrului de implementare pentru perioada de programare 

2014-2020, precum și utilizarea insuficientă a fondurilor alocate Axelor prioritare 2 și 3 în urma unor 

supraestimări a necesităților dar și a capacității reduse de gestionare a unui număr mare de proiecte.  
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Propunerile de realocare au fost în concordanță cu obiectivul general al programului de a asigura sprijinul 

necesar procesului de coordonare și de a contribui la implementarea și absorbția eficace, eficientă și 

transparentă a instrumentelor structurale în România. 

A doua modificare, aprobată de CM POAT în urma unei proceduri scrise derulată în octombrie 2014, a vizat 

ajustarea unor condiții de implementare a DMI 1.1 pentru asigurarea unei motivări financiare mai adecvate a 

personalului majorității autorităților de management și organismelor intermediare care înregistrau un nivel 

scăzut de salarizare. 

Astfel, pentru a asigura resursele necesare uniformizării salariilor în sistemul de gestionare al fondurilor 

europene care să conducă la stabilitatea personalului din sistem, s-a agreat rambursarea în întregime a 

salariilor pentru personalul din sistemul de coordonare, gestionare și control al IS, condiționat însă de 

îndeplinirea unor cerințe, respectiv: 

1. Introducerea în Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020 a acțiunii referitoare la 

sistemul de management al performanței pentru personalul din cadrul sistemului de gestionare a 

instrumentelor structurale și aprobarea acestei strategii de către Guvernul României; 

2. Evaluarea personalului din cadrul sistemului de gestionare a Instrumentelor Structurale, pe baza unor 

criterii de performanță. 

Nu în ultimul rând, având în vedere noile regulamente și necesitatea asigurării unei abordări unitare de către 

Ministerul Fondurilor Europene a exercițiului de programare 2014-2020, inclusiv în ceea ce privește evaluarea 

ex-ante a documentelor programatice, s-a propus ajustarea referințelor la DMI 1.2 prin eliminarea referinței 

exclusivă la PND, CSNR şi POAT, care a fost considerată foarte restrictivă. 

2.7.2. Evaluare 

Evaluarea Programului Operațional Asistență Tehnică 2007-2013 

În luna octombrie 2014, Comitetul de Monitorizare a aprobat modificarea Planului multianual de evaluare a 

Programului Operațional Asistență Tehnică pentru perioada 2013-2015, prin introducerea unei noi teme 

privitoare la evaluarea unui eșantion de proiecte implementate cu sprijinul instituțiilor financiare internaționale 

(Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții). 

Pentru realizarea acestei evaluări, a fost constituit un Grup de Lucru la Nivel Înalt format din reprezentanți ai 

Ministerului Fondurilor Europene, Cancelariei Primului Ministru, Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Comisiei Europene. Grupul de Lucru la Nivel Înalt a agreat în 

luna decembrie 2014 termenii de referință ai acestei evaluări, care cuprind întrebările evaluative, grupate în 

cinci criterii de evaluare (relevanță, eficiență, eficacitate, impact și durabilitate), precum și principalele elemente 

metodologice. Conform planului multianual de evaluare și termenilor de referință, această evaluare va fi 

realizată cu resursele interne ale Unității Centrale de Evaluare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, 

prima versiune a raportului de evaluare urmând a fi livrată în luna aprilie 2015. 

Pe baza aceluiași plan, au fost elaborate documentațiile de atribuire pentru trei evaluări de impact al POAT, 

respectiv: 

 Evaluarea impactului asistenței tehnice dedicate managementului și implementării instrumentelor 

structurale, aferentă DMI 1.1; 

 Evaluarea impactului acțiunilor de formare în domeniul instrumentelor structurale, aferentă DMI 1.3; 

 Evaluarea impactului diseminării informaţiei şi promovării instrumentelor structurale, aferentă AP 3. 

Rezultatele acestor evaluări de impact sunt așteptate la sfârșitul anului 2015. 

A fost finalizat și diseminat ultimul raport anual de evaluare a impactului DMI 1.2, intitulat Examinarea culturii de 

evaluare. Acesta a identificat nivelul de atingere a unei culturi de evaluare în cadrul structurilor care gestionează 

fondurile europene, precum și măsura în care acest nivel a fost influențat de proiectele finanțate în cadrul 

POAT. Potrivit concluziilor acestui raport, nivelul culturii de evaluare este adecvat, cu o medie de realizare a 
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indicelui de măsurare a culturii de evaluare de 59% din 100%, contribuția POAT reprezentând 16% în anul 

2014, respectiv 19% în 2013. 

Activități orizontale de evaluare, inclusiv evaluarea aferentă perioadei 2014-2020  

La nivelul Unității Centrale de Evaluare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene au fost finalizate sau sunt în 

desfășurare următoarele studii/proiecte: 

 Evaluarea ex-ante a Acordului de Parteneriat 2014-2020; 

 Evaluare ex-ante a PO Capacitate Administrativa 2014-2020;  

 Evaluare ex-ante a Programului Operațional Regional 2014-2020; 

 Evaluare ex-ante a PO Competitivitate 2014-2020;  

 Evaluare ex-ante a PO Asistenta Tehnica 2014-2020;  

 Evaluare ex-ante a PO Capital Uman 2014-2020;  

 Evaluare ex-ante a PO Infrastructura Mare 2014-2020;  

 Evaluarea ex-ante a Programului Operațional Ajutor pentru Persoanele Defavorizate 2014-2020;  

 Evaluarea Ex-ante a PDR 2014-2020, regiuni V-VIII;  

 Evaluarea Ex-ante a PDR 2014-2020, regiuni I-IV;  

 Evaluarea contribuției instrumentelor structurale la asigurarea conformității cu Acquis-ul Comunitar;  

 Examinarea ratei de pre-finanţare aplicate proiectelor finanţate din Instrumentele Structurale;  

 Evaluarea sarcinilor administrative asupra beneficiarilor Fondurilor Europene Structurale si de Investiții;  

 Îmbunătățirea utilizării evaluării în procesul de formulare a politicilor și de luare a deciziilor în domeniul 

IS; 

 Studiu de cercetare privind calcularea si utilizarea costurilor unitare pentru perioada de programare 

2014-2020. 

Detalii cu privire la aceste evaluări și proiecte sunt oferite în cadrul capitolului 3.1.1. 

De asemenea, sub coordonarea Unității Centrale de Evaluare, a fost elaborat Modulul I - Proiectarea Cadrului 

de Performanță al Ghidului Național privind Cadrul de Performanță 2014-2020, care cuprinde linii directoare 

privind selectarea indicatorilor pentru cadrul de performanță, stabilirea definițiilor explicative a unităților de 

măsură, a țintelor pentru sfârșitul anului 2023 și a obiectivelor de etapă pentru sfârșitul anului 2018. 

A fost demarat, totodată, procesul de elaborare a planurilor de evaluare aferente programelor operaționale 

2014-2020, iar prima versiune a planului de evaluare a Acordului de Parteneriat a fost transmisă CE pentru 

observații. 

În vederea îndeplinirii condiționalității generale G7 privind sistemele statistice și indicatorii de rezultat, sub 

coordonarea Unității Centrale de Evaluare și cu sprijinul evaluatorilor ex-ante, sunt în curs de elaborare pentru 

fiecare program operațional, ghiduri privind indicatorii de monitorizare, cu scopul de a oferi o imagine completă 

și clară asupra indicatorilor incluși în sistemele de monitorizare ale programelor operaționale și de a avea o 

înțelegere comună asupra datelor care trebuie colectate, procesate și raportate de către diverși actori. 

2.8. Rezerva naţională de performanţă 

Nu se aplică.  
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CCC OOO NNN CCC LLL UUU ZZZ III III    

Din analiza stadiului POAT la 31.12.2014, se remarcă faptul că rata de contractare
5
 este de 103%, în timp ce 

rata de absorbţie
6
 este de 55%. În ceea ce privește stadiul pe axe prioritare, decalajul Axei prioritare 1 față de 

Axele prioritare 2 și 3, s-a păstrat și în anul 2014. 

Ca o imagine globală, Axa prioritară 1 are cel mai mare grad de utilizare, fiind explicabil nu numai din punctul 

de vedere al rambursării cheltuielilor cu majorarea salarială, ci și prin faptul că prin ea se finanțează toate 

nevoile de studii, analize, rezolvarea unor probleme orizontale întâmpinate în implementarea IS și pregătirea 

pentru viitoarea perioadă de programare. 

Astfel, în cadrul Axei prioritare 1, proiectele aflate în derulare vizează formarea personalului din cadrul 

autorităților de management și de la nivelul beneficiarilor IS, asistență pentru implementarea cu succes a 

proiectelor în derulare și maximizarea absorbției fondurilor UE, îmbunătățirea capacității de evaluare și 

asigurarea funcționării AM POAT, ACP, AA, MFE. În plus, modificarea POAT din cursul anului 2014 în vederea 

rambursării integrale a cheltuielilor salariale a contribuit totodată la înregistrarea unei rate mai mari de 

absorbție. 

Referitor la Axa prioritară 2, progresul în anul 2014 a fost relativ scăzut, în implementare fiind proiectele care 

vizează extinderea nodului central SMIS și asigurarea serviciilor de comunicații necesare accesării SMIS de 

către instituțiile implicate în gestionarea IS. Cu toate acestea, gradul de absorbție a crescut față de anul 2013 în 

special ca urmare a realocării de sume către AP 1. 

În ceea ce privește Axa prioritară 3, evoluțiile din anul 2014 au fost destul de limitate din punct de vedere 

financiar si operațional, cele două proiecte aflate în derulare fiind finalizate în lunile aprilie şi mai 2014. 

Evoluţiile înregistrate la nivelul Axei prioritare 3 au vizat în special organizarea de evenimente, monitorizarea 

presei on line,dezvoltarea site-urilor MFE, elaborarea şi distribuirea de materiale informative şi promoționale, 

asigurarea sprijinului pentru funcționarea Centrului de Informare pentru IS. 

Din punct de vedere financiar, în 2014 a fost accelerat procesul de implementare și contractare a proiectelor. 

Riscul de dezangajare automată a fost evitat la finalul anului 2014, la această situație contribuind progresul 

semnificativ înregistrat în implementarea proiectelor.  

 

 

                                                 
5
 Procentul valorii eligibile a proiectelor contractate din alocarea totală POAT. 

6
 Procentul sumelor FEDR solicitate de la CE (care reprezintă 85% din valoarea eligibilă solicitată și top-up) din alocarea totală POAT.  
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3. Implementarea pe Axe Prioritare 

3.1. Axa Prioritară 1 – Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale şi 
coordonarea programelor 

3.1.1. Realizarea obiectivelor şi analiza progreselor înregistrate 

• Informaţii privind progresele fizice înregistrate la nivelul axei prioritare 

Tabel 7 

 

Indicatori   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

%  

realizare 

Indicator 1: 
Studii, analize, 
rapoarte, 
strategii (nr.) 

  
  

Realizare
(●)

– 
cu valoarea 
de bază 43 43 45 51 120 157 192 327 - 327 80,15% 

Realizare
(●) 

– 
fără 
valoarea de 
bază - - 2 8 77 114 149 284 - 284 

 Ţintă
(●●)

 - - - - - - - - 408 408 
 Valoare de 

bază 43 - - - - - - - - - 
 Indicator 2: Realizare

(●)
 - - 1 1 10 17 46 50 - 50 52,63% 

Ghiduri şi alte 
documente 
metodologice 
(nr.) 

Ţintă
(●●)

  - - - - - - - - 95 95 
 

Valoare de 
bază - - - - - - - - - - 

 Indicator 3: 
Evenimente 
axate pe 
schimbul de 
experienţă cu 
privire la 
implementarea 
fondurilor şi 
aspecte 
tematice (nr.) 

Realizare
(●)

 - - - 16 24 24 29 43 - 43 34,13% 

Ţintă
(●●)

  - - - - - - - - 126 126 
 

Valoare de 
bază - - - - - - - - - - 

 

Indicator 4: 
Reuniuni ale 
comitetelor şi 
grupurilor de 
lucru relevante 
(nr.) 

  
  

Realizare
(●)

– 
cu valoarea 
de bază 25 33 54 70 89 109 142 186 - 186 72,94% 

Realizare
(●) 

– 
fără 
valoarea de 
bază - 8 29 45 64 84 117 161 - 161 

 
Ţintă

(●●)
  - - - - - - - - 255 255 

 
Valoare de 
bază 25 - - - - - - - - - 

 Indicator 5: 
Zile participant 
la instruire – 
beneficiari 
(nr.) 

Realizare
(●)

 - - - - 4.705 5.569 5.569 7.722 - 7.722 26,28% 

Ţintă
(●●)

  - - - - - - - - 29.381 29.381 
 

Valoare de 
bază - - - - - - - - - - 

 

Indicator 6: 
Zile participant 
la instruire – 
structuri de 
gestionare 
(nr.) 

  
  

Realizare
(●)

– 
cu valoarea 
de bază 6.000 6.000 7.500 12.047 14.502 15.080 16.185 23.568 - 23.568 62,99% 

Realizare
(●) 

– 
fără 
valoarea de 
bază - - 1.500 6.047 8.502 9.080 10.185 17.568 - 17.568 

 
Ţintă

(●●)
  - - - - - - - - 37.415 37.415 

 Valoare de 
bază 6.000 - - - - - - - - - 

 (●) 
Realizarea este exprimată cumulativ – valoarea indicatorului este valoarea totală înregistrată până la finalul anului de raportare.  

(●●) 
Ținta include valoarea de bază. 
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Având în vedere că ținta indicatorilor stabilită pentru anul 2015 cuprinde valoarea de bază, pentru urmărirea 

progresului în implementarea programului, în tabelul de mai sus, realizările sunt prezentate atât cu valoarea de 

bază inclusă, cât și fără aceasta. Valoarea de bază reprezintă realizările anterioare la nivelul anului 2006. 

În consecință, realizările declarate în perioada menționată trebuie să fie citite ca ”realizare – fără valoarea de 

bază”.  

În anul 2014, cele mai mari creşteri au fost înregistrate la nivelul indicatorilor: “Studii, analize, rapoarte, 

strategii”,“Evenimente axate pe schimbul de experienţă cu privire la implementarea fondurilor şi aspecte tematice 

(nr.)” și „Zile participant la instruire – structuri de gestionare (nr.)”, în timp ce pentru ceilalți indicatori a avut loc o 

creștere mai puțin semnificativă.  

Având în vedere obiectivele stabilite pentru proiectele aflate în derulare, putem concluziona că există premisele 

pentru realizarea peste 75% a indicatorilor aferenți axei prioritare 1, chiar dacă stadiul unora dintre ei este sub 

50%, contractele de finanțare aflate în implementare asigură realizarea țintei. Excepția este indicatorul ”Zile 

participant la instruire – structuri de gestionare” care nu poate fi atins și nici perioada rămasă de implementare nu 

mai permite realizarea lui în întregime. 

 Analiza calitativă la nivelul axei prioritare 1 

Obiectivul acestei axe prioritare constă în consolidarea capacităţii de coordonare a implementării IS şi dezvoltarea 

unui sistem administrativ corespunzător prin acţiuni ce au ca obiectiv asigurarea unui nivel comun de experienţă şi 

cunoştinţe printre actorii implicaţi. 

Beneficiari eligibili: MFE, AM, OI, ACP, AA, DLAF, ANFP și instituţii care pot sprijini rezolvarea unor aspecte 

orizontale întâmpinate în implementarea IS și pregătirea pentru perioada de programare 2014-2020 (ANRMAP, 

UCVAP, CNSC, ANCPI, SGG, MDRAP, MAI, MMSC, MEN, Consiliul Concurenței, MSI, IGSU, MS, MFP, ANRE, 

CNCD, ADI ITI Delta Dunării). 

 

Progresul general în implementarea axei prioritare 1 este reflectat de datele prezentate în tabelul 8 de mai jos: 

Tabel 8 

  

Numarul de proiecte/cereri de 
rambursare/solicitări de plată Valoare eligibilă 

Realizat în 
2013 

Realizat în 
2014 

Cumulat până la 
31 dec. 2014 

Realizat în 
2013 

Realizat în 
2014 

Cumulat până la 
31 dec. 2014 

Proiecte depuse 39 17 163 85.988.200 24.111.764 271.521.550 

Proiecte aprobate 37 14 143 82.017.921 20.470.724 237.182.321 

Proiecte contractate 35 16 135 72.700.097 29.321.402 195.242.919 

Cereri de rambursare 
aprobate 148 236 761 22.036.999 41.454.722 94.593.744 

Plăți efectuate către 
beneficiari

5
 N/A N/A N/A 13.794.999 35.970.620 78.836.240 

Cheltuieli eligibile declarate 
la CE N/A N/A N/A 25.110.270 37.973.243 91.558.941  

*Diferențele valorice față de RAI 2013 se datorează cursului de schimb la care s-a efectuat transformarea în euro (decembrie 2013 – curs 4,4361 lei/euro, 
decembrie 2014 – curs 4,4205 lei/euro). 
 

În privinţa proiectelor respinse, pe parcursul anului 2014 a fost înregistrat un singur caz, și anume: proiectul 

Consiliului Concurenței ce viza „Asigurarea prevalentei principiilor de concurenta si ajutor de stat in administrația 

românească”, din motive adminisrtative. În urma respingerii acestui proiect, Consiliul Concurenței a redepus un 

altul în luna aprilie 2014, acesta din urmă rămânând a fi finanțat din PO Capacitate Administrativă 2014-2020, 

astfel cum s-a decis în cadrul unor discuții bilaterale între beneficiar și AM. 

În anul 2014, deși rata de contractare aferentă Axei prioritare 1 a scăzut comparativ cu cea înregistrată în anul 

2013, astfel cum se poate vedea în tabelul 8 de mai sus, valoarea eligibilă a proiectelor contractate până la sfârșitul 

anului 2014 a depășit alocarea aferentă Axei prioritare 1 pentru perioada 2007-2013În ceea ce privește plățile, 

acestea au înregistrat o creștere de 160% față de cele efectuate în anul 2013. 

Stadiul implementării Axei prioritare 1 pe domenii majore de intervenţie este prezentat în graficul 6 de mai jos: 
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Grafic 7 

 

Progresul activităţilor desfăşurate în cadrul fiecărui DMI şi contribuţia acestora la realizarea obiectivelor Axei 

prioritare 1, sunt descrise în continuare. 

DMI 1.1 Sprijin pentru managementul şi implementarea Instrumentelor Structurale  

Obiectivul acestui domeniu major de intervenție este sprijinirea asigurării de standarde comune, instrumente şi 

informaţii necesare pentru gestionarea şi implementarea eficientă a IS.  

Beneficiari eligibili: MFE, ACP, AA, AM, OI, instituţiile în care funcţionează AM/OI (pentru rambursarea cheltuielilor 

salariale), precum şi instituţii cu responsabilităţi în domeniul achiziţiilor publice (ANRMAP, UCVAP, CNSC) sau 

instituţii care pot sprijini rezolvarea unor aspecte orizontale întâmpinate în implementarea IS și pregătirea pentru 

perioada de programare 2014-2020 (ANCPI, SGG, MDRAP, MMSC, DLAF, MS, MSI, IGSU, Consiliul Concurenței, 

MAI, ANRE, MFP, ADI ITI Delta Dunării). 

La 31.12.2014, rata de contractare în cadrul acestui domeniu major de intervenţie este de 125%, în timp ce rata 

cheltuielilor aprobate este de 63%. 

Această evoluție este datorată atât proiectelor prin care se acordă sprijin pentru pregătirea perioadei de 

programare 2014-2020 și a celor care vizează sprijin pentru coordonarea și implementarea programelor 

operaționale 2007-2013, cât și proiectelor prin care se rambursează cheltuielile salariale pentru personalul 

responsabil de coordonarea, gestionarea şi controlul IS.  

Trebuie menționat că în termeni procentuali gradul de implementare al DMI 1.1 a fost mai scăzut în anul 2014 faţă 

de anul 2013 datorită realocării de sume suplimentare către acest DMI, urmare Deciziei Comisiei nr. 6346 din 

11.09.2014 de modificare a POAT.  

Proiectele aflate în implementare în anul 2014 
Dată 

finalizare 

Titlul 

proiectului 1 
Facilitatea de Asistenţă Tehnică  31.10.2015 

Titlul grupului 

de proiecte 2  

Sprijin privind coordonarea implementării Planurilor Integrate de Dezvoltare a 

Polilor de Creştere (7 proiecte)  
31.12.2015 



 

Raportul Anual de Implementare 2014 pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013  

 

 

40 

 

Proiectele aflate în implementare în anul 2014 
Dată 

finalizare 

Titlul grupului 

de proiecte 3 

Sprijin pentru pregătirea următoarei perioade de programare 2014-2020 (15 

proiecte) 

2013-2015 

 

Titlul grupului 

de proiecte 4 

Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și implementarea programelor 

operaționale 2007-2013 (10 proiecte) 

2013-2015 

 

Titlul grupului 

de proiecte 5 

Finanţarea din POAT a cheltuielilor salariale pentru personalul implicat în 

coordonarea, gestionarea și controlul IS aferente perioadei 2012-2015 (43) 
31.12.2015 

1. Facilitatea de Asistență Tehnică 

În cadrul “Facilității de Asistenţă Tehnică”, un acord cadru aflat în implementare pentru acoperirea nevoilor urgente 

şi justificate care apar în procesul de implementare a IS, precum şi sprijinirea schimburilor de experienţă şi a 

multiplicării bunelor practici, pe parcursul anului 2014 a continuat implementarea și au fost finalizate următoarele 

contracte aflate în implementare din 2013:  

- Îmbunătățirea sistemului de audit intern și elaborarea unei metodologii pentru abordarea misiunilor de audit 

intern în ceea ce privește implementarea proiectelor cu finanțare europeană la nivelul MAI - beneficiar MAI; 

- Revizuirea cadrului strategic privind buna reglementare prin definirea unui set coerent și structurat de 

direcții de acțiune și indicatori de monitorizare și evaluare – beneficiar MFE: 

- Studiu asupra oportunității introducerii Ministerului Apărării Naționale ca beneficiar eligibil în cadrul 

programelor operaționale, pentru perioada de programare 2014-2020 – beneficiar MApN; 

- Analiză privind gradul de îndeplinire a funcţiilor delegate OI la nivelul POR şi elaborarea unui ghid privind 

stabilirea naturii și nivelurilor indicatorilor de performanță pentru funcții delegate – beneficiar AM POR; 

- Dezvoltarea unui mecanism de asigurare a evitării suprapunerilor în finanțarea publică a proiectelor și de 

verificare a complementarității diverselor mecanisme de finanțare publică a proiectelor – beneficiar MFE;  

- Studiu privind comunicarea în domeniul IS la nivel local și regional – regiunile de dezvoltare Nord-Est și 

Sud-Est – beneficiar SGG; 

- Asistenţă tehnică pentru întărirea capacității administrative a MFE pentru gestionarea Fondurilor Europene 

Structurale şi de Investiţii (FESI) 2014-2020 – beneficiar MFE; 

- Asistenţă tehnică pentru pregătirea Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 – 

beneficiar MFE; 

- Asistenţă tehnică pentru pregătirea Programului Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020 – 

beneficiar MFE; 

- Definirea de documentaţii de atribuire standard pentru servicii de supervizare, de pregătire aplicaţie și 

proiectare lucrări aferente şi servicii de asistenţă tehnică – beneficiar MFE; 

- Întocmirea de documentație standard de sprijin a autorităților locale în vederea programării eficiente a 

intervențiilor din IS – beneficiar Primăria Brăila. 

Alte contracte aflate în implementare în anul 2014 din Anexa 2 urmează a fi finalizate în anul 2015. 

2. Sprijin pentru coordonarea polilor de creștere 

Sprijinul pentru coordonarea implementării planurilor integrate de dezvoltare a polilor de creștere (Iași, Brașov, 

Ploiești, Constanta, Craiova, Timișoara si Cluj-Napoca) a continuat şi în anul 2014, prin asigurarea cheltuielilor 

salariale și de deplasare ale coordonatorilor și personalului de sprijin, precum și prin asigurarea condițiilor logistice. 

În cadrul acestor contracte au fost desfășurate mai multe activități printre care enumerăm: 
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a) Participarea la reuniuni cu reprezentanți atât ai autorităților locale, cât și ai autorităților de management și 

experți ai Instituțiilor Financiare Internaționale  

b) Acordarea de sprijin pentru promovarea/implementarea proiectelor prin: 

⁻ participarea la procesul de pregătire a cererilor de finanțare şi a documentațiilor tehnico-economice 

pentru proiectele individuale care fac parte din PID; 

⁻ analizarea documentațiilor tehnico-economice ale proiectelor și formularea punctelor de vedere cu 

privire la eligibilitatea activităților și/sau cheltuielilor; 

⁻ monitorizarea stadiului de evaluare și implementare a proiectelor PID (vizite de precontractare, progres 

fizic, cereri de rambursare, cash flow, etc.) 

c) Acțiuni de informare și promovare prin organizare de evenimente de prezentare a Polilor de creștere, 

elaborare de articole cu privire la proiectele PID, precum și prin intermediul actualizării paginilor web 

aferente. 

d) Alte activități:  

⁻ Participarea la sesiuni externe de instruire; 

⁻ Realizarea de instruiri din partea coordonatorilor de poli. 

3. Sprijin pentru pregătirea perioadei de programare 2014-2020 

Pentru sprijinirea pregătirii următoarei perioade de programare 2014-2020, în anul 2014 se aflau în implementare 

următoarele proiecte: 

- Dezvoltarea de instrumente şi modele de planificare strategică teritorială pentru sprijinirea perioadei de 

programare post 2013 

- Consolidarea capacității de planificare spațială, precondiție pentru dezvoltarea urbană 

- Identificarea nevoilor de dezvoltare post 2013 

- Strategia integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării şi implementarea acesteia printr-o Investiție 

Teritorială Integrată 

- Operaționalizarea strategiei naționale privind schimbările climatice si dezvoltarea componentei climatice a 

programelor operaționale 2014-2020 

- Sprijin pentru îndeplinirea condiționalității ex-ante 5.1. - evaluarea riscurilor la nivel național (RO-RISK) 

- Planurile naționale de acțiune în domeniul eficienţei energetice - analiza SWOT a rezultatelor 

- Coordonarea şi selecția eficientă si transparentă a proiectelor de infrastructură finanțate din IS şi de la 

bugetul de stat pentru perioada 2014-2020 

- Analiza la nivel național a Sectorului Societatea Informațională și planificarea pentru cadrul financiar 2014-

2020 

- Pregătirea implementării si definirea cadrului de monitorizare şi evaluare a Strategiei Naționale de 

Sănătate 

- Îmbunătățirea managementului investițiilor publice  

- Gestionarea Instrumentelor Structurale prin intermediul evenimentelor privind aspecte tematice relevante, 

din perspectiva lecțiilor învățate in perioada de programare 2007-2013  

- Dezvoltarea unui mecanism on-line de accesare a unor documente de autorizare şi certificare, de raportare 

şi plată, în sprijinul accesării fondurilor europene de către operatorii economici  

- Dezvoltarea capacității de programare strategică prin operaționalizarea, la nivelul Centrului Guvernului, a 

unei structuri tip Strategy Unit  
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- Asistenţa tehnică pentru dezvoltarea capacității operaționale a ADI ITI DD în vederea coordonării 

implementării instrumentului Investiții Teritoriale Integrate (ITI) din cadrul strategiei integrate de dezvoltare 

durabilă a Deltei Dunării 

În cele ce urmează este prezentat progresul în implementare pentru cele mai relevate dintre proiectele menționate 

mai sus. 

În cadrul proiectului „Dezvoltarea de instrumente şi modele de planificare strategică teritorială pentru 

sprijinirea perioadei de programare post 2013” in cursul anului 2014 a fost realizată o versiune preliminară a 

Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României însoțită de o bază de date, precum şi a unui pachet de reprezentări 

cartografice. Totodată, au fost organizate ateliere de lucru pentru dezbaterea strategiei şi a fost realizată o 

propunere de act normativ privind aprobarea strategiei. Nu în ultimul rând a fost realizată o platformă web a 

strategiei și au fost elaborate materiale promoționale aferente proiectului.  

Pe parcursul anului 2014 a continuat implementarea proiectului “Consolidarea capacității de planificare 

spațială, precondiție pentru dezvoltarea urbană” prin realizarea de evaluări ale dezvoltării urbane la nivel 

național și ale sistemului de planificare din România. De asemenea, a fost organizată o vizită de studiu în 

Germania pentru schimb de experiență. 

Pentru implementarea ITI Delta Dunării în perioada de programare 2014-2020, în cadrul proiectului “Strategie 

integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării și implementarea acesteia printr-o Investiție teritorială 

Integrată”, în cursul anului 2014, au fost realizate următoarele:  

- Raportul de diagnostic pentru strategia de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării; 

- Raportul privind viziunea de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării; 

- Raportul privind analiza de nevoi sectoriale pe teritoriul Deltei Dunării; 

- proiectul de Strategie integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării;  

- Metodologiei naționale de implementare a Investițiilor Teritoriale Integrate; 

- Organizarea a două ateliere de lucru, pentru discutarea și dezbaterea livrabilelor proiectului cu autoritățile 

locale și părțile interesate din regiune; 

- Inițierea etapei de încadrare a Strategiei integrate de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării în procedura 

evaluării de mediu pentru planuri și programe. 

Proiectul “Operaționalizarea strategiei naționale privind schimbările climatice și dezvoltarea componentei 

climatice a Programelor Operaționale 2014-2020” implementat cu ajutorul Băncii Mondiale, ce are ca scop 

îndeplinirea obiectivelor naționale ale României si a cerințelor Uniunii Europene în domeniul schimbărilor climatice 

este structurat în patru componente, și anume:  

- Prima componentă a proiectului vizează acordarea de sprijin MMAP în vederea operaţionalizării strategiei 

naţionale privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon, precum 

şi a elaborării planului naţional de acţiune în domeniul schimbărilor climatice. În cadrul acestei componente 

au fost finalizate o serie de rapoarte (inventarierea schimbărilor climatice, evaluarea tehnică a inventarului 

naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră al României, analiza riscurilor şi modalitatea de selectare a 

opţiunilor de adaptare şi atenuare a schimbărilor climatice), precum și versiunea preliminară a strategiei 

privind schimbările climatice. 

- Componenta B vizează acordarea de Sprijin pentru identificarea acţiunilor legate de schimbările climatice, 

care vor fi prevăzute în Programele Operaţionale (PO) 2014-2020. În cadrul acestei componente au fost 

elaborate variantele finale ale celor 6 rapoarte aferente sectoarelor: Energie, Urban, Transport, Silvicultură, 

Agricultură şi Dezvoltare Rurală şi Apă. De asemenea, un document ce sintetizează cele 6 rapoarte a fost 

transmis către MMAP.  

- Componenta C vizează acordarea de Sprijin Guvernului României pentru dezvoltarea unei capacităţi 

analitice solide şi a bazei de cunoştinţe necesare pentru construirea unei economii competitive, cu emisii 

reduse de carbon şi rezistentă la schimbările climatice. Pe această componentă s-au înregistrat progrese 
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semnificative în procesul de constituire a unei baze analitice solide pentru evaluarea impactului politicilor şi 

măsurilor climatice și s-au făcut pregătirile necesare constituirii unui model pentru România - Computable 

General Equilibrium (CGE).  

- Ultima componentă a proiectului - Sprijinirea instituţiilor guvernamentale pentru implementarea şi 

evaluarea acţiunilor privind schimbările climatice, este in curs de derulare, purtând-se numeroase discuții 

între experții Băncii Mondiale și reprezentanții MMAP în vederea stabilirii elementelor ce vor trebui să fie 

cuprinse în rapoartele livrate în cadrul acestei componente. Pentru implementarea acestei componente a 

fost realizat atât un e-group „găzduit” pe serverul Băncii Mondiale, cât și o pagină web și un material video.  

În vederea îndeplinirii unei condiționalități ex- ante, Inspectoratul general pentru situații de urgență din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne implementează proiectul „Sprijin pentru îndeplinirea condiționalității ex-ante 5.1 - 

evaluarea riscurilor la nivel național (RO-RISK)”. În anul 2014, în cadrul acestui proiect au fost efectuate două 

vizite de lucru și au fost efectuate/demarate proceduri de achiziţii pentru o serie de servicii, printre care: „Studiul 

privind riscul acceptabil în România”, „Elaborare şi implementare metodologie de integrare”, „Pachete evaluare 

scenarii de risc – 9 loturi”, precum şi pentru materiale de informare și publicitate, mobilier și produse de birotică. Pe 

parcursul anului 2015 sunt vizate, cu precădere, realizarea studiului privind cadrul legal, de reglementare şi 

instituțional al managementului riscurilor, elaborarea şi implementarea metodologie de integrare, dezvoltarea bazei 

de date şi a portalului GIS, asigurarea echipamentelor IT şi a produselor software necesare proiectului, precum și 

realizarea pachetelor pentru evaluarea scenariilor de risc (9 loturi). Având în vedere complexitatea acestui proiect, 

există riscul ca acesta să nu poată fi implementat până la sfârșitul anului 2015, fiind necesarăo atenție deosebită în 

monitorizarea acestui proiect și identificarea de soluții alternative pentru finalizarea proiectului.  

În cadrul proiectului privind coordonarea și selecția eficientă și transparentă a proiectelor de infrastructură 

finanțate din instrumente structurale și de la bugetul de stat pentru perioada 2014-2020, care are ca scop 

asigurarea asistenței și instrumentelor adecvate necesare MDRAP în procesul de coordonare și implementare a 

proiectelor de infrastructură finanțate din Programe Europene și Programe Guvernamentale, în anul 2014 a fost 

realizat Raportul final privind criteriile de prioritizare a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii locale și a fost 

elaborat Raportul intermediar privind Strategia Locuirii. 

Ministerul pentru Societatea Informațională are in implementare proiectul “Analiza la nivel naţional a sectorului 

societatea informaţională şi planificarea pentru cadrul financiar 2014-2020”, în cadrul căruia, pe parcursul 

anului 2014 au fost realizate următoarele: 

- Studiu privind dinamica implementării programelor finanţate prin instrumente structurale 2007-2013 in 

domeniul TI&C;  

- Raport privind analiza stadiului de pregătire pentru perioada de programare 2014-2020 şi propuneri de 

eficientizare a implementării intervenţiilor în domeniul TI&C. 

Totodată, în august 2014 a fost demarată procedura de achiziție publică aferentă serviciilor de consultanţă pentru 

analiza instituțională şi operațională în vedere implementării Acordului de Parteneriat şi a Programelor 

Operaționale 2014-2020 în sectorul Comunicațiilor, Tehnologia şi Societatea Informaţională. 

”Pregătirea implementării și definirea cadrului de monitorizare și evaluare a Strategiei Naționale de 

Sănătate”, proiect ce are ca beneficiar Ministerul Sănătății, a fost demarat în octombrie 2014, activitățile derulate 

vizând lansarea proiectului, informarea cu privire la implementarea proiectului și rezultatele aşteptate, precum şi 

asigurarea managementului de proiect. Totodată, au fost elaborate specificații tehnice pentru realizarea de achiziții 

publice pentru implementarea componentei “Realizarea unei analize privind costurile reale ale serviciilor spitaliceşti 

la nivel de caz utilizabile pentru decontarea serviciilor”. Obiectivul general al acestei componente este evaluarea 

costurilor reale a serviciilor medicale spitaliceşti şi ajustarea finanţării serviciilor de sănătate spitaliceşti, astfel încât, 

în perioada 2016-2020, finanţarea să devină unitară, transparentă şi eficientă la nivel naţional. Nu în ultimul rând, a 

fost elaborată prima versiune a specificaţiilor tehnice pentru definirea celor 8 planuri regionale de servicii de 

sănătate. 

Proiectul “Îmbunătățirea managementului investițiilor publice” implementat cu ajutorul Băncii Mondiale, 

asigură sprijin MFP în identificarea si crearea unor instrumente în procesul de utilizare mai eficientă a resurselor 
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bugetare, contribuind astfel la decongestionarea spatiului fiscal care ar putea fi folosit și pentru finanțarea 

investițiilor publice prioritare, precum și cofinanțarea proiectelor de investiții susținute din fonduri UE. Contractul a 

fost demarat în luna septembrie 2014 şi a debutat cu o serie de întâlniri cu reprezentanții ministerelor pilot 

(Ministerul Transporturilor și Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice), în scopul colectării informațiilor 

necesare pentru realizarea activităților. În cadrul proiectului a fost realizată o matrice a informațiilor necesare şi 

anexele privind date ale proiectelor selectate care vor fi folosite pentru evaluarea ex-post.  

Proiectul „Gestionarea instrumentelor structurale prin intermediul evenimentelor privind aspecte tematice 

relevante, din perspectiva lecțiilor învățate în perioada de programare 2007 – 2013” a avut ca obiectiv 

schimbul de experiență privind finanțarea externă acordată de Uniunea Europeană, din perspectiva lecțiilor 

învățate în perioada de programare 2007-2013 şi în contextul noilor regulamente pentru utilizarea fondurilor 

europene structurale şi de investiții pentru perioada 2014 - 2020. Contractul s-a încheiat în data de 31 iulie 2014. 

In cadrul proiectului „Dezvoltarea capacității de programare strategică prin operaționalizarea, Ia nivelul 

Centrului Guvernului, a unei structuri tip Strategy Unit” au fost derulate procedurile de achiziție publică 

pentru echipamentele IT. 

Din cauza perioadei necesare procesului de evaluare administrativă ş i  tehnico-financiară a cererii de finanțare, 

mai mare decât cea estimată inițial, implementarea proiectului a început în 15 octombrie 2014, deși data 

estimată în cererea de finanțare a fost 1 august 2014. În u r m a  discuțiilor cu reprezentanții Băncii Mondiale s-a 

ajuns la concluzia că acest decalaj poate fi recuperat pe parcursul derulării activităților proiectului, fără a fi 

afectate obiectivele şi indicatorii acestuia. 

Având în vedere orientările pentru actuala perioadă de programare, România a decis implementarea instrumentului 

ITI în zona Deltei Dunării. Astfel, a fost aprobat proiectul de Asistență tehnică pentru coordonarea 

implementării instrumentului teritorial integrat (IT.I) din cadrul „Strategiei integrate de dezvoltare durabilă a 

Deltei Dunării” al cărei beneficiar este Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară - ITI Delta Dunării. Proiectul a 

fost demarat în septembrie 2014, fiind realizate achiziții de furnizare şi de servicii (carburant, mobilier, comunicații, 

echipamente IT, etc.). Totodată, au fost inițiate procedurile de achiziție pentru studii de asistență socială, servicii de 

organizare evenimente, achiziționare benzină, închiriere autovehicule şi a fost semnat contractul de servicii pentru 

managementul de proiect cu Banca Mondială.  

În ceea ce privește proiectele „Dezvoltarea unui mecanism on-line de accesare a unor documente de 

autorizare şi certificare, de raportare şi plată, în sprijinul accesării fondurilor europene de către operatorii 

economici” și „Dezvoltarea capacității de programare strategică prin operaționalizarea, la nivelul Centrului 

Guvernului, a unei structuri tip Strategy Unit”, contractele de finanțare au fost semnate în anul 2014, demararea 

implementării tehnice înregistrând întârzieri necesitând o monitorizare foarte atentă în anul 2015.  

4. Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și implementarea programelor operaționale 2007-2013 

Pentru asigurarea coordonării, gestionarii si implementării corespunzătoare a programelor operaționale 2007-2013 

au fost demarate mai multe proiecte, în anul 2014 fiind în implementare următoarele:  

- Sprijin pentru factorii implicați în gestionarea instrumentelor structurale în vederea optimizării sistemului de 

achiziții publice 

- Dezvoltarea capacității ministerelor de a elabora analize economice şi financiare în vederea sprijinirii 

procesului de formulare a politicilor publice relevante pentru programarea şi implementarea instrumentelor 

structurale 

- Proprietatea imobiliară - fundament pentru politici naționale şi europene 

- Upgradarea sistemului E-Terra 3 în vederea asigurării suportului compatibil cu directiva INSPIRE pentru 

implementarea instrumentelor structurale 

- Îmbunătățirea managementului la nivelul Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor, aferent 

competenţelor specifice legate de implementarea cu succes a proiectelor susținute din instrumente 

structurale, bazată pe eficientizarea procesului de achiziție publică  
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- Asistenţa BEI pentru implementarea cu succes a proiectelor în derulare şi maximizarea absorbției 

fondurilor UE 

- Gestionarea instrumentelor structurale prin intermediul evenimentelor privind aspecte tematice relevante 

- Servicii de informare şi consultanţă oferite de Banca Mondială în sprijinul înființării unui Sistem de 

Implementare a Priorităților  

- Asigurarea de experți în sprijinul autorităților din sistemul de management al instrumentelor structurale 

- Crearea unui mecanism care să asigure o mai bună monitorizare şi control al ajutoarelor de stat acordate 

în România 

Pentru a avea o imagine calitativă asupra acestei componente, în cele ce urmează sunt prezentate câteva date 

generale de progres.  

Activitățile proiectului „Sprijin pentru factorii implicați în gestionarea instrumentelor structurale în vederea 

optimizării sistemului de achiziții publice” au fost continuate si în anul 2014, fiind derulate următoarele activități: 

- 2 seminarii pentru schimb de experiență cu privire la cele mai bune practici în domeniul achizițiilor publice; 

- două schimburi de experiență cu alte instituții de monitorizare și reglementare a achizițiilor publice din state 

membre UE; 

- realizarea unei platforme de comunicare națională și elaborarea și tipărirea unui pachet informativ pentru 

diseminare la nivelul consultanților naționali care activează în domeniul achizițiilor publice; 

- elaborarea a 15 instrucțiuni/ghiduri cu privire la modul de interpretare unitară a prevederilor legislației 

naționale și a directivelor europene în domeniul achizițiilor publice. 

Pentru activitatea 6 care presupune organizarea unui punct help-desk permanent cu acces pentru toate autoritățile 

contractante la nivel central sau local, care beneficiază de finanțare din instrumente structurale, procedura de 

atribuire este în curs de derulare, urmând a fi finalizată la începutul anului 2015. 

În cadrul proiectului “Dezvoltarea capacităţii ministerelor de a elabora analize economice şi financiare în 

vederea sprijinirii procesului de formulare a politicilor publice relevante pentru programarea şi 

implementarea instrumentelor structurale” au fost dezvoltate mai multe rapoarte care sa susțină activitatea de 

formulare de politici publice, respectiv: 

- Raport privind evaluarea implementării legislației și a instrumentelor metodologice în domeniul evaluării 

impactului reglementărilor; 

- Raport de recomandări privind îmbunătățirea sistemului de evaluare a impactului reglementărilor; 

- Raport asupra nevoilor cu privire la consolidarea capacității ministerelor în domeniul evaluării impactului; 

- Raport privind capacitatea de a coordona, corela și implementa procesul de elaborare a politicilor 

sectoriale cu nevoile de finanțare ale UE. 

În cursul lunii septembrie 2014 au fost organizate șase ateliere de lucru pentru prezentarea materialelor realizate, 

urmând a fi organizate încă patru pe parcursul anului 2015. În cadrul celor 6 ateliere de lucru organizate au 

participat 120 de reprezentanți ai ministerelor de linie și ai Centrului Guvernului. De asemenea, în anul 2014 a fost 

organizat și un schimb de experiență cu alte state membre (Marea Britanie).  

Implementarea proiectului “Proprietatea imobiliară – fundament pentru politici naţionale şi europene”, a 

continuat şi în anul 2014 la nivelul tuturor activităților. Astfel, în cadrul activității 1 ce vizează elaborarea Strategiei 

Naționale au fost finalizate cinci studii de caz, au fost organizate vizite de studiu și workshop-uri si a fost realizată 

versiunea finală a Strategiei privind înregistrarea sistematică si sporadică a proprietăților imobiliare la nivel național.  

În cadrul activității 2 – Cadrul instituțional și legislativ, au fost organizate workshop-uri pentru analiza cadrului 

legislativ existent, a fost realizată o analiză instituțională a ANCPI, în urma cărora au fost făcute propuneri de 

îmbunătățire a cadrului instituțional si organizațional al ANCPI şi a fost realizat un proiect de lege privind cadastrul 

şi cartea funciară.  
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În cadrul Activității 3 a proiectului a fost realizată o versiune preliminară a Planului de implementare a Programului 

National de Cadastru şi Carte Funciară, urmând ca versiunea finală să fie livrată la începutul anului 2015.  

Agenția Națională de Cadastru si Publicitate Imobiliara are în implementare şi proiectul privind ”upgradarea 

sistemului E-Terra 3 în vederea asigurării suportului compatibil cu Directiva INSPIRE pentru implementarea 

instrumentelor structurale”. Datorită unor întârzieri în implementare, proiectul a fost prelungit până în decembrie 

2015. În anul 2014, în cadrul proiectului a fost organizată conferința de deschidere, precum și 4 reuniuni de lucru în 

București, Iași, Cluj și Constanta, în urma cărora a fost întocmit un studiu la nivelul ANCPI. La sfârșitul anului 2014 

a fost semnat contractul de prestări servicii de analiză, proiectare și realizare a sistemului E-Terra 3, în urma unei 

proceduri de licitație deschisă, derulată integral electronic. 

În vederea îmbunătățirii cadrului de realizare a achizițiilor publice a fost aprobat proiectul „Îmbunătăţirea 

managementului la nivelul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, aferent competenţelor 

specifice legate de implementarea cu succes a proiectelor susţinute din instrumente structurale, bazată pe 

eficientizarea procesului de achiziţie publică”, al cărui beneficiar este Consiliul Național de Soluționare a 

Contestațiilor. Au fost demarate toate procedurile de achiziție iar în decembrie 2014 a fost organizat primul seminar 

de bune practici, dintre cele prevăzute de proiect cu participarea a peste 40 de persoane. În cadrul evenimentului, 

au fost prezentate speţe diverse din partea instituţiilor implicate la nivel central în desfăşurarea achiziţiilor publice, 

dar şi din partea unor judecători de la Curtea de Apel Bucureşti şi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.  

Totodată, a fost dezvoltat şi pus în funcţiune site-ul dedicat proiectului, la adresa de internet www.proiecte-cnsc.ro, 

unde pot fi găsite informaţii cu privire la acesta, ce se actualizează în mod constant. Acest site a înregistrat peste 

2.600 de accesări. 

În cadrul proiectului „Asistenta BEl pentru implementarea cu succes a proiectelor în derularea şi 

maximizarea absorbției fondurilor UE”, implementarea propriu-zisă a activităţilor a început în luna ianuarie 

2014. Astfel în primul trimestru al anului 2014 a fost realizată o listă a proiectelor de mediu şi transport aflate în 

situație de risc, ulterior fiind implementate următoarele activităţi: 

- s-a realizat evaluarea stadiului implementării proiectelor de mediu şi transport la nivel individual, pentru a 

se vedea contribuţia acestora la creşterea gradului de absorbţie în perioada rămasă de implementare din 

2007-2013; 

- au fost realizate planul de acţiune şi analiza de risc şi au fost dezvoltate fişe de proiect detaliate; 

- în cazul proiectelor de mediu a fost realizată o listă de acţiuni specifice, bazate inclusiv pe constatările şi 

recomandările formulate în cadrul vizitelor de monitorizare la faţa locului efectuate la aceste proiecte (au 

fost întâmpinate dificultăţi în finalizarea fişelor de proiect, motiv pentru care a fost necesară revizuirea 

termenelor pentru livrarea output-urilor, respectiv decalarea acestora pentru sfârşitul lunii octombrie 2014); 

- a fost realizată o analiză privind fazarea proiectelor de transport în cele două perioade 2007-2013, 

respectiv 2014-2020; 

- la nivelul AMPOS Transport au fost organizate 3 workshop-uri care au vizat discutarea aspectelor legate 

de modificarea FIDIC şi modificarea contractelor (a avut loc o modificare de contract), precum şi oferirea 

de sprijin şi consultanţă pentru proiectele fazate; în acest sens, a fost elaborat Raportul privind 

metodologia de fazare a proiectelor de transport şi au fost elaborate draft-uri ale rapoartelor privind 

dezvoltarea unui sistem de monitorizare IT şi a unor liste de verificare aferente solicitărilor de plată 

intermediare  

- la nivelul POS Mediu au fost organizate 2 workshop-uri care au vizat discutarea aspectelor legate de 

modificarea contractelor şi s-au efectuat vizite de monitorizare la faţa locului (Satu Mare, Baia Mare, Caras 

Severin şi Vaslui). 

În ceea ce priveşte sprijinul acordat MFE, acesta s-a concretizat în emiterea de instrucţiuni pentru beneficiarii 

proiectelor de mediu şi transport în vederea modificării contractelor şi întocmirea unei liste cu cerințe cheie care 

definesc rolul viitoarei Autorități de Management pentru POIM. De asemenea, au fost înaintate către beneficiari 

http://www.proiecte-cnsc.ro/
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pentru aprobare propuneri privind arhitectura unui sistem de monitorizare a proiectelor şi definirea nevoilor de 

expertiză din bugetul alocat terțelor părți. 

În cadrul proiectului MFE „Gestionarea Instrumentelor Structurale prin intermediul evenimentelor privind 

aspecte tematice relevante”, în data de 09 decembrie 2013 a fost organizat în București seminarul privind 

procesul de închidere a programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013. S-a creat astfel un cadru 

oportun pentru realizarea unui schimb de experienţă în vederea valorificării informaţiilor şi cunoştinţelor acumulate 

în perioada 2007-2013 şi diseminării lecţiilor învăţate în vederea unei mai bune gestionări a IS în perioada de 

programare 2014-2020.  

Proiectul „Servicii de informare şi consultanţă oferite de Banca Mondială în sprijinul înființării unui Sistem de 

implementare a Priorităților „Delivery System”” se desfășoară conform graficului, neînregistrându-se întârzieri 

care pot afecta obiectivele sau indicatorii acestuia. Stadiul implementării proiectului a fost pe larg analizat în 

cadrul întâlnirii echipei de experți cu Primulministru, eveniment petrecut în cursul lunii decembrie 2014. 

În cadrul acestui proiect: 

- au fost semnate Acordurile de Implementare a priorităților pentru toate cele 4 domenii prioritare 

(fiscalitate, achiziții publice, energie, locuri de munca pentru tineri) și a început implementarea 

planurilor de acțiune conținute de aceste documente; 

- au avut loc întâlniri periodice ale grupurilor de lucru tehnice Ia nivelul fiecărei instituții coordonatoare 

pentru fiecare din cele 4 domenii prioritare, precum si întâlniri si ședințe tehnice cu celelalte instituții 

implicate; 

- au fost organizate 2 ateliere de lucru la sediul Secretariatului General al Guvernului, urmând ca alte 2 

ateliere de lucru să fie organizate în afara Municipiului București, pe o perioadă de 3 zile; 

- a fost organizată o vizită de studiu în Estonia. 

În cadrul proiectului „Asigurarea de experți în sprijinul autorităților din sistemul de management al 

instrumentelor structurale” au fost obținute următoarele rezultate pe parcursul anului 2014: 

- Asigurarea de personal pentru evaluarea din punct de vedere al admisibilității şi din punct de vedere 

tehnic şi financiar a cererilor de finanțare pentru proiecte depuse în cadrul diferitelor programe 

operaționale; 

- Asigurarea de personal pentru verificarea cererilor de rambursare şi a cheltuielilor efectuate în cadrul 

proiectelor aprobate spre finanțare; 

- Asigurarea de personal pentru verificări suplimentare în scopul certificării cheltuielilor POS DRU rezultate 

din proceduri de evaluare şi selecție, solicitate de către reprezentanții Comisiei Europene; 

- Asigurarea de personal pentru alte tipuri de activități care să vină în sprijinul autorităților din sistemul de 

management al IS care să răspundă unor necesități punctuale (în domenii precum: achiziții publice, 

consultanţă juridică, marketing, eficienţă energetică). 

Unul dintre proiectele importante pentru derularea finanțărilor publice îl reprezintă proiectul „Crearea unui 

mecanism care să asigure o mai bună monitorizare și control al ajutoarelor de stat acordate în România” 

derulat de Consiliul Concurenței. Elementul central al proiectului este proiectarea, dezvoltarea și exploatarea unei 

baze de date interactive unice a măsurilor de ajutor de stat şi de minimis din România care va permite: 

- verificarea ex-ante a eligibilității potențialilor beneficiari de ajutor de stat/de minimis, indiferent de sursa de 

finanțare a alocărilor de către autoritățile care acordă ajutoare de stat;  

- identificarea și remedierea rapidă a eventualelor încălcări ale legislației naționale și comunitare în 

domeniul ajutorului de stat (regula de cumul); 

- generarea de rapoarte rapide, complexe și cu o structură flexibilă, referitoare la măsurile de ajutor de 

stat/de minimis implementate, finanțările contractate, corecțiile ulterioare etc. 



 

Raportul Anual de Implementare 2014 pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013  

 

 

48 

 

Până în momentul de faţă, a fost demarată o analiză funcțională pentru proiectarea bazei de date (descriere 

structuri de date necesare a fi incluse în baza de date, nomenclatoare pentru sistemul informatic) şi a fost 

promovată și adoptată OUG nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat. Dispozițiile 

actului normativ mai sus menționat prevăd extinderea atribuțiilor Consiliului Concurenței în ceea ce privește 

controlul și monitorizarea ajutoarelor de stat/de minimis acordate în România în vederea creșterii absorbției 

fondurilor structurale şi evitarea recuperării acestora. Proiectul va fi implementat şi pe parcursul anului 2015, fiind 

vizată, în principal, activitatea de proiectare a bazei de date. 

5. Rambursarea cheltuielilor salariale pentru personalul implicat în coordonarea, gestionarea și controlul 

IS 

În anul 2014, numărul proiectelor pentru rambursarea cheltuielilor salariale aferente perioadei 2012-2015 aflate în 

implementare a ajuns la 43.  

Urmare amendării POAT prin Decizia Comisiei nr. 8865 din 23.11.2014, rambursarea cheltuielilor salariale se va 

realiza integral din POAT, fiind anticipată o implementare fără dificultăți a acestor proiecte. Având în vedere rata de 

contractare a POAT, fondurile disponibile nu vor putea asigura rambursarea costurilor până la sfârșitul anului 2015 

pentru toate instituțiile, necesitând o analiză periodică și realistă a stadiului tuturor proiectelor în vederea stabilirii 

perioadei optime de implementare pentru aceste proiecte.  

 

DMI 1.2 Evaluare  

Obiectivul acestui domeniu major de intervenție este dezvoltarea unei “culturi de evaluare” comune în sistemul de 

gestionare a fondurilor UE.  

Beneficiari eligibili: MFE prin Direcția Generală Analiză, Programare și Evaluare 

La 31.12.2014, rata de contractare în cadrul acestui domeniu major de intervenţie este de 99%, în timp ce rata 

cheltuielilor aprobate este de 51%.  

Proiectele aflate în curs de implementare în anul 2014 Dată finalizare 

Titlul proiectului 1 Acordul Cadru în domeniul Evaluării  30.09.2015 

Titlul proiectului 2 Susţinerea dezvoltării capacităţii de evaluare a personalului Unităţii 

Centrale de Evaluare prin participarea la conferinţe, seminarii şi cursuri 

în domeniul evaluării 

31.03.2015 

Titlul proiectului 3 Îmbunătăţirea utilizării evaluării în procesul de formulare a politicilor şi 

de luare a deciziilor în domeniul instrumentelor structurale în România 

30.06.2015 

Titlul proiectului 4 Examinarea culturii de evaluare 28.02.2015 

Titlul proiectului 5 Studiu de cercetare privind calcularea si utilizarea costurilor unitare 

pentru perioada de programare 2014-2020 

12.03.2015 

 

Ultimul raport anual de evaluare a impactului DMI 1.2, intitulat Examinarea culturii de evaluare, a măsurat gradul de 

atingere a obiectivului acestui DMI, precum și influența proiectelor finanțate în cadrul domeniului asupra acestui 

obiectiv. Potrivit concluziilor raportului, nivelul culturii de evaluare este adecvat, cu o medie de realizare a indicelui 

de măsurare a culturii de evaluare de 59% din 100%, contribuția POAT reprezentând 16% în anul 2014. 

Proiectele aflate în implementare în anul 2014 s-au concentrat asupra sprijinirii elaborării Acordului de Parteneriat 

și programelor operaționale 2014-2020. În acest sens, proiectele au asigurat efectuarea evaluărilor ex-ante ale 

Acordului de Parteneriat, POC, POIM, POCU, POAT, POCA și POR, precum și cele ale planurilor de dezvoltare 

regională 2014-2020. Au fost realizate, de asemenea, evaluări privind capacitatea autorităților și beneficiarilor, 

sistemele electronice pentru schimbul de date și sarcinile administrative asupra beneficiarilor FESI. De asemenea, 

pe baza rapoartelor de evaluare efectuate până în prezent, au fost elaborate analize și sinteze privind tinerii, 

http://sharesrv/DAT/Lists/List%20proiecte/DispForm.aspx?ID=95
http://sharesrv/DAT/Lists/List%20proiecte/DispForm.aspx?ID=95
http://sharesrv/DAT/Lists/List%20proiecte/DispForm.aspx?ID=95
http://sharesrv/DAT/Lists/List%20proiecte/DispForm.aspx?ID=110
http://sharesrv/DAT/Lists/List%20proiecte/DispForm.aspx?ID=110
http://sharesrv/DAT/Lists/List%20proiecte/DispForm.aspx?ID=127
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incluziunea socială și instrumentele pentru facilitarea dezvoltării IMM-urilor. Nu în ultimul rând, Studiul de cercetare 

privind calcularea şi utilizarea costurilor unitare în perioada de programare 2014-2020 a urmărit furnizarea unei 

liste de costuri unitare de referință aferente indicatorilor de realizare imediată, analizarea posibilităților de aplicare a 

costurilor de referință ca bareme standard de costuri unitare în implementarea programelor operaționale 2014-2020 

și formularea de recomandări privind aplicarea opțiunilor simplificate privind costurile în finanţarea operaţiunilor. 

Detalii cu privire la aceste evaluări sunt prezentate în cadrul Anexei 3. 

Dezvoltarea capacității de evaluare 

În cadrul proiectului Îmbunătățirea utilizării evaluării în procesul de formulare a politicilor și de luare a 

deciziilor în domeniul instrumentelor structurale în România s-au realizat în cursul anului 2014 analize ale 

politicilor relevante pentru perioada de programare actuală, precum și pentru perioada 2014-2020, pe baza 

rezultatelor evaluărilor realizate până în prezent, a documentelor de programare și monitorizare și a altor date 

relevante: 

 Reintegrarea tinerilor pe piața muncii sau în domeniul educației; 

 Incluziunea socială: un proces de combatere a sărăciei și incluziunii; 

 Instrumente pentru facilitatea dezvoltării IMM-urilor: clustere, canale de valori, rețele, incubatoare de 

afaceri. 

Aceste analize au fost dezbătute în cadrul unor reuniuni cu factorii de decizie și de formulare a politicilor.  

În cadrul proiectului Examinarea Culturii de Evaluare, a fost realizat cel de-al treilea ciclu de măsurare a culturii 

de evaluare în cadrul Sistemului Instrumentelor Structurale din România şi a fost măsurat impactul DMI 1.2 

“Evaluare” al Programului Operaţional Asistență Tehnică în acest domeniu. 

În luna martie a anului 2015 a fost finalizat proiectul Studiul de cercetare privind calcularea şi utilizarea 

costurilor unitare în perioada de programare 2014-2020 care a avut ca obiectiv dezvoltarea capacităţii de 

evaluare prin oferirea de instrumente operaționale pentru perioada de programare 2014-2020. Studiul realizat în 

cadrul proiectului este structurat în două părţi şi cuprinde informaţii referitoare la: (I) furnizarea unei liste de costuri 

unitare de referință aferente indicatorilor de realizare imediată, calculate pe baza datelor istorice privind operațiuni 

similare finanțate în perioada 2007-2013, (II) posibilitățile de aplicare a costurilor de referință ca bareme standard 

de costuri unitare în implementarea programelor operaționale 2014-2020 și formularea de recomandări privind 

aplicarea opțiunilor simplificate privind costurile în finanţarea operaţiunilor.  

Activități de evaluare la nivel orizontal 

Reducerea sarcinilor administrative ale beneficiarilor de fonduri europene este una din solicitările exprese ale 

regulamentelor europene, iar principalele acțiuni pentru reducerea acestora au fot înglobate în Acordul de 

parteneriat și în Programele Operaționale. Pentru a putea respecta aceste solicitări, s-a desfășurat, în perioada 

ianuarie-noiembrie 2014, proiectul Evaluarea sarcinilor administrative asupra beneficiarilor FESI care a avut 

ca obiectiv identificarea și măsurarea sarcinilor administrative folosind o variantă simplificată a Metodei Costului 

Standard (MCS) precum și emiterea de recomandări pentru reducerea sarcinilor administrative. Principalele 

recomandări ale raportului au fost încorporate în cap. 10 al fiecărui Program Operațional din perioada de 

programare 2014-2020, ca măsuri de întreprins pentru reducerea sarcinilor administrative asupra beneficiarilor 

FESI. 

DMI 1.3 Formare orizontală în domeniul gestionării programelor/proiectelor  

Obiectivul acestui domeniu major de intervenție este oferirea de instruire pe probleme orizontale pentru personalul 

implicat în managementul şi implementarea IS  

Beneficiari eligibili: MFE, ACP, AA, ANRMAP, UCVAP, CNCD și ANFP 

La 31.12.2014, rata de contractare în cadrul acestui domeniu major de intervenţie este de 111%, în timp ce rata 

cheltuielilor aprobate este de 29%.  
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Gradul scăzut de cheltuieli aprobate este dat și de utilizarea foarte scăzută a acordului cadru de formare semnat de 

MFE în decembrie 2013 care reprezintă peste 10% din alocarea DMI, precum și întârzierile acumulate în 

contractarea serviciilor în cadrul proiectului destinat formării beneficiarilor din administrația publică a cărui valoare 

reprezintă aproximativ 30% din alocarea DMI. 

Proiectele aflate în curs de implementare în anul 2014 Dată finalizare 

Titlul proiectului 1  Formarea continua a personalului Autorității de Certificare si Plata in 

vederea gestionarii eficiente a Fondurilor Structurale si de Coeziune 

31.12.2015 

Titlul proiectului 2 Sprijin pentru Autoritatea de Audit pentru derularea activității de 

formare 

30.11.2015 

Titlul proiectului 3 

Formare pentru sistemul de coordonare, gestionare si control al 

Instrumentelor Structurale in managementul programelor 

operaționale 

31.10.2015 

Titlul proiectului 4 

Creșterea eficacității aplicării legislației Uniunii Europene in ceea ce 

privește ajutoarele de stat, prin formarea aplicata a experților implicați 

in gestionarea fondurilor europene 

30.04.2015 

Titlul proiectului 5 

Instruire aplicata pentru continuarea întăririi capacității instituționale a 

administrației publice din Romania pentru o gestionare eficienta a 

fondurilor structurale 

31.12.2015 

Titlul proiectului 6 
Îmbunătățirea capacității beneficiarilor de a implementa proiecte 

finanțate din Instrumente Structurale 

30.04.2015 

Titlul proiectului 7 
Formare in domeniul antidiscriminării, egalității de gen și al drepturilor 

persoanelor cu dizabilități 

31.10.2015 

 

Proiectele implementate in cursul anului 2014 au înregistrat următoarele evoluții:  

Prin proiectul ’’Formare continuă a personalului Autorităţii de Certificare şi Plată în vederea gestionării 

eficiente a Fondurilor Structurale şi de Coeziune’’ a fost continuată activitatea de formare a personalului ACP. 

Astfel, în anul 2014 personalul ACP a participat la sesiuni de instruire pe următoarele teme „Risk Management in 

the Public Sector”, „Intensive summer course on financial instruments(FIs)”, „Best practice & problem solving in 

state aid-Master Class”, “Intensive Workshop: Fraud & Corruption in Public Procurement”. 

În cadrul proiectului „Sprijin pentru Autoritatea de Audit pentru derularea de activităţi de formare” în anul 

2014 au fost realizate o serie de sesiuni de instruire fiind organizate opt cursuri pe teme precum: managementul 

strategic decizonal pentru institutiile care  auditeaza fonduri comunitare, sustenabilitatea și durabilitatea proiectelor 

finantate din fonduri UE, îmbunătățirea tehnicilor/practicilor privind comunicarea/negocierea cu entitățile auditate, 

auditul extern Ia închiderea programelor operaționale finantate în cadrul perioadei de programare 2007-2013 și 

aspecte specifice proiectelor generatoare de venituri și proiectelor majore de investiții și trei vizite de studiu. 

Formarea personalului s-a realizat şi în cadrul proiectului ANFP “Creşterea eficacităţii aplicării legislaţiei 

Uniunii Europene în ceea ce priveşte ajutoarele de stat, prin formarea aplicată a experţilor implicaţi în 

gestionarea fondurilor europene”. În cursul anului 2014 au fost organizate trei module de formare: Principii 

generale şi definirea ajutorului de stat (395 participanţi), Concepte folosite în domeniul ajutorului de stat, tipuri de 

măsuri de ajutoare de stat şi procedura naţională şi comunitară aplicabilă (392 participanţi) și Monitorizarea, 

controlul şi raportarea ajutoarelor de stat (393 participanți).  

Întrucât domeniul achizițiilor publice este unul de mare interes, în cadrul proiectului „Instruire aplicată pentru 

continuarea întăririi capacității instituționale a administrației publice din România pentru o gestionare 

eficientă a fondurilor structurale” au continuat sesiunile de formare specifică. În cursul anului 2014 au fost 

derulate 25 sesiuni de formare din cadrul Modulului 1 - Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune 2014-
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2020 (495 cursanți) şi s-a derulat Programul de formare specifică organizat în domeniul achizițiilor publice, în 

cadrul căruia au fost organizate 41 sesiuni de formare (747 cursanți).  

De la semnarea contractului de servicii de instruire vizând îmbunătățirea capacității beneficiarilor de a 

implementa proiecte finanțate din IS până la sfârșitul anului 2014, au fost formate 1.289 de persoane pe tema 

managementului de proiect și achizițiilor publice. 

În cadrul proiectului „Formare pentru sistemul de coordonare, gestionare şi control al Instrumentelor 

Structurale în managementul programelor operaționale”, pe parcursul anului 2014 au continuat sesiunile de 

formare la care au participat 24 de angajați din cadrul MFE. Astfel, au fost organizate în diferite state membre ale 

Uniunii Europene seminarii, cursuri şi workshop-uri care au abordat diverse teme, precum: ajutorul de stat,  achiziţii 

publice, analiza cost-beneficiu pentru proiectele finanțate din fonduri europene, dezangajarea fondurilor, corecţii 

financiare, măsurarea atingerii rezultatelor, relevante pentru finalizarea proiectelor şi închiderea programelor din 

perioada de programare 2007-2013. De asemenea, au avut loc prezentări ale noilor regulamente în domeniul 

managementului financiar si auditului şi au fost dezbătute măsuri de simplificare pentru perioada 2014-2020 în 

ceea ce priveşte lansarea de cereri de propuneri de proiecte, proceduri de evaluare, selecţia proiectelor, procesul 

de contractare, măsuri de monitorizare, verificări şi alerte. Totodată, în contextul Proiectului consultativ al 

Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 au fost discutate aspecte legate de problematica integrării pe 

piața muncii a persoanelor fără loc de muncă, inclusiv cei aparținând comunităţilor defavorizate din România, 

printre care şi cele de origine romă. 

În cadrul proiectului “Formare în domeniul antidiscriminării, egalităţii de gen şi al drepturilor persoanelor cu 

dizabilităţi" în cursul anului 2014 a fost realizată o conferință de deschidere cu participarea a 100 persoane și au 

fost organizate 9 sesiuni de formare în cadrul Modulului I – Antidiscriminare, la care au participat 318 persoane.  

DMI 1.4 Funcţionarea AM POAT, MFE, ACP şi AA 

Obiectul acestui domeniu major de intervenție este asigurarea sprijinului necesar pentru funcţionarea instituţiilor 

implicate în gestionarea, implementarea şi controlul IS, care nu sunt sprijinite din alte surse de AT. 

Beneficiari eligibili: MFE, ACP și AA 

La 31.12.2014, rata de contractare în cadrul acestui domeniu major de intervenţie este de 83%, în timp ce rata 

plăților este de 33%. În cadrul acestui DMI, mai sunt de primit două cereri de finanțare pentru sprijinirea funcționării 

MFE care cuprind cheltuieli curente cu deplasări, organizare de reuniuni și consultanță aflată în derulare, 

estimându-se o rată de aproximativ 95%. Rata plăților este relativ scăzută întrucât cererile de rambursare se 

primesc cu întâriere, deși cheltuielile sunt efectuate.  

Proiectele aflate în curs de implementare în anul 2014 Dată finalizare 

Titlul proiectului 2 Dezvoltarea capacității autorității de Certificare şi Plată în vederea 

gestionării eficiente a Fondurilor Structurale şi a Fondurilor de 

Coeziune 

31.12.2015 

Titlul proiectului 3 
Sprijin pentru dezvoltarea unei Autorități de Audit la standarde 

europene 

30.11.2015 

Titlul proiectului 5 Dezvoltarea capacității Autorității de Certificare şi Plată în vederea 

implementării recomandărilor Comisiei Europene cu privire la 

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

31.12.2015 

Titlul proiectului 6 Sprijin pentru asigurarea condițiilor logistice ale Ministerului 

Fondurilor Europene (structurile de coordonare a instrumentelor 

structurale şi Autoritatea de Management pentru POAT) 

31.12.2015 

 

Proiectele implementate in cursul anului 2014 au înregistrat următoarele evoluții:  
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Implementarea proiectului „Dezvoltarea capacităţii Autorităţii de Certificare şi Plată (ACP) în vederea 

gestionării eficiente a instrumentelor structurale şi de coeziune’’ a înregistrat progrese în anul 2014, prin 

încheierea unor contracte de achiziție de produse, semnarea contractului de consultanță acordată personalului 

ACP în vederea gestionării eficiente a instrumentelor structurale în domeniul achizițiilor publice şi lansarea 

procedurii de achiziție publică pentru contractul de consultanţă acordată personalului ACP în vederea închiderii 

perioadei de programare 2007-2013 şi pregătirii noii perioade de programare 2014-2020.  

Totodată, a fost asigurată participarea personalului ACP la 8 reuniuni/conferinţe organizate la nivel naţional şi 

european. 

În cadrul proiectului „Sprijin pentru dezvoltarea unei Autorităţi de Audit la standarde europene”, în anul 2014, 

au fost asigurate deplasările personalului Autorităţii de Audit în scopul auditului Instrumentelor Structurale și în 

vederea participării la evenimente sau reuniuni organizate de către instituții cu atribuții în domeniul Instrumentelor 

Structurale, atât din țară, cât și din străinătate.  

De asemenea, a fost organizată o reuniune de lucru privind derularea și planificarea acțiunilor de audit ce vizează 

auditul Instrumentelor Structurale, în contextul închiderii perioadei de programare 2007-2013 și demarării 

procesului de desemnare a autorităților la nivelul statului membru pentru perioada de programare 2014-2020. 

Pe parcursul anului 2014, ACP a încheiat în cadrul proiectului ’’Dezvoltarea capacității Autorității de Certificare 

și Plată în vederea implementări recomandărilor Comisiei Europene cu privire la Programul Operațional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane’’ un contract de servicii de AT pentru verificările suplimentare realizate 

ex-ante. De asemenea, au fost achiziționate licențe pentru software-ul de analiză de date și eșantionare.  

În anul 2014, a fost contractat un nou proiect pentru asigurarea condițiilor logistice ale Ministerului Fondurilor 

Europene (structurile de coordonare a instrumentelor structurale şi Autoritatea de Management pentru 

POAT) în cadrul căruia sunt prevăzute cheltuieli privind asigurarea spațiului necesar funcționării MFE și a dotărilor 

necesare acestuia. 

Concluzii privind evoluţia axei prioritare 1   

În ceea ce priveşte Axa prioritară 1, în anul 2014 au fost înregistrate evoluţii atât în ceea ce priveşte proiectele 

contractate, cât şi în ceea ce priveşte plăţile. Proiectele aflate în implementare au contribuit la atingerea 

obiectivului acestei axe prioritare prin asigurarea coordonării, gestionarii si implementării PO din perioada de 

programare 2007-2013, pregătirea următoarei perioade de programare 2014-2020, sprijinirea coordonării 

implementării Planurilor Integrate de Dezvoltare aferente celor 7 poli de creştere și rambursarea cheltuielilor 

salariale pentru personalul implicat în implementarea IS care a contribuit la asigurarea stabilității acestuia.  

Așa cum se observă din graficul 7 (stadiul implementării pe DMI), rata de contractare depăşeşte alocarea în cazul 

DMI 1.1 şi 1.3, în timp ce pentru celelalte domenii de intervenţie, aceasta se apropie de 100%. În plus, pe parcursul 

anului 2015 este prevăzută depunerea și a altor proiecte privind asigurarea deplasărilor personalului MFE în 

perioada 2014-2015 și asigurarea sprijinului necesar în derularea activităților de coordonare și gestionare POAT, 

creând astfel premisele pentru utilizarea în întregime a alocării acestei axe, precum și pentru atingerea indicatorilor 

țintă stabiliți.  

Această concluzie se bazează și pe nivelul cheltuielilor aprobate la rambursare, care depășește 50% în cazul DMI 

1.1 şi DMI 1.2. În cazul DMI 1.3 şi 1.4, se înregistrează întârzieri în depunerea cererilor de finanțare/rambursare 

care vor fi recuperate în anul 2015. 
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3.1.2 Probleme importante întâlnite şi măsuri adoptate pentru rezolvarea lor 

Descrierea problemei 

importante întâlnite la nivelul 

Axei prioritare 1 

(altele decât cele orizontale 

menționate la pct.2.3) 

 

1. Întârzieri în demararea procedurilor de achiziție publică cu dezvoltarea 

riscului de a nu rămâne suficient timp pentru derularea procedurii de 

atribuire, contractare și implementare până la sfârșitul lunii decembrie 

2015 

Măsuri adoptate pentru 

rezolvarea problemei 

Monitorizarea strictă a implementării proiectelor la nivel de procedură de 

atribuire și identificarea tuturor economiilor posibile pentru realocarea către alte 

proiecte care pot genera cheltuieli până la sfârșitul anului 2015.  

Stadiul la 31 decembrie 2014 Se înregistrează întârzieri mari în lansarea procedurilor de atribuire în cadrul 

următoarelor proiecte: 

- Pregătirea implementării și definirea cadrului de monitorizare și evaluare 

a Strategiei Naționale de Sănătate   

- Sprijin pentru îndeplinirea condiționalității ex-ante 5.1 - evaluarea 

riscurilor la nivel național (RO-RISK) 

Măsuri planificate pentru 2015  Monitorizarea strictă a derulării procedurilor de atribuire în continuare, 

rezilierea proiectelor care nu se pot realiza până la 31.12.2015 și realocarea 

economiilor potențiale; 

 Declararea la ACP a unui nivel de cheltuieli peste valoarea alocată a POAT 

astfel încât să permită o utilizare de 100% a fondurilor POAT chiar și după 

verificările ulterioare de către ACP și AA. În acest scop, este necesară 

crearea bazei legale  pentru semnarea de contracte/decizii de finanțare 

peste valoarea alocată POAT cu un procent mai mare decât economiile 

identificate, precum și asigurarea resurselor financiare de la bugetul de stat 

în vederea rambursării în totalitate a cererilor de rambursare. 

Descrierea problemei 

importante întâlnite la nivelul 

Axei prioritare 1 

(altele decât cele orizontale 

menționate la pct.2.3) 

 

2. Întârzieri în depunerea de către MFE a cererilor de finanțare/rambursare 

din cauza capacității scăzute a Serviciului de Implementare proiecte din 

MFE 

Măsuri adoptate pentru 

rezolvarea problemei 

Deşi aceasta a fost o problemă constantă, nu au fost identificate măsuri la 

nivelul MFE. Acest aspect urmează să fie tratat odată cu reorganizarea MFE 

care va avea loc pe parcursul anului 2015.   

Stadiul la 31 decembrie 2014 Se înregistrează întârzieri în depunerea cererilor de finanțare/rambursare pentru 

cheltuieli efectuate și contracte de achiziție lansate. 

Măsuri planificate pentru 2015 Reorganizarea funcției de beneficiar a MFE în cadrul Direcției de Management 

Contracte prin preluarea personalului responsabil de implementarea axelor de 

asistență tehnică din cadrul programelor operaționale gestionate de MFE. 

Descrierea problemei 

importante întâlnite 

3. Lipsa resurselor financiare în bugetul de stat pentru beneficiarii care au 

semnat contracte de finanțare în 2014 

Măsuri adoptate pentru 

rezolvarea problemei 

Suplimentarea bugetului instituțiilor respective cu ocazia rectificării bugetare 

(CNCD, CNSC) 

Stadiul la 31 decembrie 2014 Urmare asigurării resurselor necesare în bugetele instituțiilor respective, acestea 

au demarat achizițiile publice prevăzute în proiecte finanțate din POAT. 

Măsuri planificate pentru 2015 Nu este cazul 
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3.2. Axa Prioritară 2 – Dezvoltarea în continuare şi sprijin pentru funcţionarea Sistemului 
Unic de Management al Informaţiei  

3.2.1. Realizarea obiectivelor şi analiza progreselor înregistrate 

• Informaţii privind progresele fizice înregistrate la nivelul axei prioritare 

Tabel 9 

Indicatori   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

%  

realizare 

Indicator 1: 
Studii, analize, 
rapoarte, 
strategii (nr.) 

Realizare
(●)

 - - - 1 2 2 2 2 - 2 50,00% 

Ţintă
(●●)

  - - - - - - - - 4 4  

Valoare de 
bază 

- - - - - - - - -   

Indicator 2: 
Ghiduri şi alte 
documente 
metodologice 
(nr.) 

  
  

Realizare
(●) 

– 
cu valoarea 
de bază 

5 5 5 8 8 8 10 10 - 10 83,33% 

Realizare
(●) 

– 
fără valoarea 
de bază 

- - - 3 3 3 5 5 - 5  

Ţintă
(●●)

  - - - - - - - - 12 12  

Valoare de 
bază 

5 - - - - - - - -   

Indicator 3: 
Evenimente 
axate pe 
schimbul de 
experienţă cu 
privire la 
implementarea 
fondurilor şi 
aspecte 
tematice (nr.) 

Realizare
(●)

 - - - 5 5 5 5 5 - 5 100,00% 

Ţintă
(●●)

  - - - - - - - - 5 5  

Valoare de 
bază 

- - - - - - - - -   

Indicator 4: 
Reuniuni ale 
comitetelor şi 
grupurilor de 
lucru relevante 
(nr.) 

Realizare
(●)

 - - - - - - - - - - 0 

Ţintă
(●●)

  - - - - - - - - 18 18  

Valoare de 
bază 

- - - - - - - - -   

Indicator 5: 
Zile participant 
la instruire – 
structuri de 
gestionare (nr.) 

Realizare
(●)

 - - 2.424 6237 6.237 6.237 6.237 6.237 - 6.237 62,37% 

Ţintă
(●●)

  - - - - - - - - 10.000 10.000  

Valoare de 
bază 

- - - - - - - - - -  

Indicator 6: 
Versiuni ale 
SMIS (nr.) 

  
  

Realizare
(●) 

– 
cu valoarea 
de bază 

1 1 1 2 4 4 4 4 - 4 80,00% 

Realizare
(●) 

– 
fără valoarea 
de bază 

- - - 1 3 3 3 3 - 3  

Ţintă
(●●)

  - - - - - - - - 5 5  

Valoare de 
bază 

1 - - - - - - - - -  

Indicator 7: 
Aplicaţii conexe 
SMIS (nr.) 

Realizare
(●)

 - - - - - - 1 1 - 1 50,00% 

Ţintă
(●●)

  - - - - - - - - 2 2  

Valoare de 
bază 

- - - - - - - - - -  

Indicator 8: 
Solicitări primite 
la helpdesk (nr.) 

Realizare
(●)

 - - - - - - - - - - 0 

Ţintă
(●●)

  - - - - - - - - 420 420  

Valoare de 
bază 

- - - - - - - - - -  

(●)
Realizarea este exprimată cumulativ – valoarea indicatorului este valoarea totală înregistrată până la finalul anului de raportare. 

(●●) 
Ținta include valoarea de bază. 
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Având în vedere că ținta indicatorilor stabilită pentru anul 2015 cuprinde valoarea de bază, pentru urmărirea 

progresului în implementarea programului, în tabelul de mai sus, realizările sunt prezentate atât cu valoarea de 

bază inclusă, cât și fără aceasta. Valoarea de bază reprezintă realizările anterioare la nivelul anului 2006. 

În consecință, realizările declarate în perioada menționată trebuie să fie citite ca ”realizare – fără valoarea de 

bază”.  

În anul 2014 nu au fost înregistrate evoluții pe indicatorii axei prioritare 2, acest aspect datorându-se, în mare parte, 

faptului că indicatorii aferenți proiectelor prin care se asigură servicii de comunicații pentru SMIS sau se sprijină 

introducerea de date în SMIS nu sunt indicatori de program. 

Cu toate acestea, procentul de realizare a crescut față de anul 2013 datorită reducerii țintelor acestor indicatori în 

urma realocării de fonduri de la Axa prioritară 2 la Axa prioritară 1. 

Așa cum s-a prezentat și în rapoartele anterioare, pentru o serie de indicatori nu au fost depuse proiecte și nu s-au 

rambursat cheltuieli din POAT, aceștia fiind realizați parțial cu resurse interne, ca în cazul reuniunilor comitetelor și 

grupurilor de lucru relevante, sau prin soluționarea de către personalul Serviciului Coordonare SMIS (beneficiar), în 

cazul solicitărilor primite din partea utilizatorilor SMIS. 

 Analiza calitativă la nivelul axei prioritare 2 

Obiectivul acestei axe prioritare este de a asigura o bună funcţionare a SMIS, dezvoltarea organizaţională şi 

funcţională a acestuia, precum şi extinderea continuă a sistemului pentru a permite un acces rapid la informaţii la 

nivelul tuturor instituţiilor implicate în procesul de gestionare a instrumentelor structurale şi pentru realizarea unui 

management corect şi eficient al programelor operaţionale. 

Beneficiari eligibili: MFE prin Serviciul Coordonare SMIS (DMI 2.1, 2.2, 2.3 şi 2.4) și AM, OI, ACP, AA (DMI 2.4) 

 

Progresul general înregistrat în implementarea axei prioritare 2 este reflectat de cifrele prezentate în tabelul de mai 

jos: 

Tabel 10 

  

Numărul de proiecte/cereri de rambursare/solicitări 
de plată 

Valoare eligibilă 

Realizat în 
2013 

Realizat în 
2014 

Cumulat până la 
31 dec. 2014 

Realizat în 
2013 

Realizat în 
2014 

Cumulat până la 
31 dec. 2014 

Proiecte depuse 1 3 26 738.497 2.781.869 9.818.208 

Proiecte aprobate - 2 22 - 1.255.947 7.526.869 

Proiecte contractate - 2 16 - 1.255.947 7.050.514 

Cereri de rambursare 
aprobate 10 3 56 449.198 115.706 4.255.720 

Plăti efectuate către 
beneficiari

5
 N/A N/A N/A 327.872 137.568 3.274.014 

Cheltuieli eligibile 
declarate la CE N/A N/A N/A 452.436 115.935 4.103.125 
*Diferențele valorice față de RAI 2013 se datorează cursului de schimb la care s-a efectuat transformarea în euro (decembrie 2013 – curs 4,4361 lei/euro, 
decembrie 2014 – curs 4,4205 lei/euro). 

Așa cum se poate observa din tabelul privind progresul înregistrat în implementarea axei prioritare 2, în anul 2014 

au fost contractate două noi proiecte, în timp ce plățile au înregistrat o scădere semnificativă de 58% față de cele 

raportate pe anul 2013.  

Proiectele în implementare au vizat sprijin în continuare pentru actualizarea informaţiilor în SMIS, asigurarea 

serviciilor de comunicaţii necesare accesării SMIS de către instituţiile implicate în gestionarea IS și dezvoltarea 

infrastructurii software SMIS și a aplicațiilor sale conexe. 

Stadiul implementării la nivel de domenii majore de intervenţie se prezintă astfel: 

 

 

http://sharesrv/DAT/Lists/List%20proiecte/DispForm.aspx?ID=104
http://sharesrv/DAT/Lists/List%20proiecte/DispForm.aspx?ID=41
http://sharesrv/DAT/Lists/List%20proiecte/DispForm.aspx?ID=41
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Grafic 8 

 

Progresul activităţilor desfăşurate în cadrul fiecărui DMI şi contribuţia acestora la realizarea obiectivelor axei 

prioritare 2, sunt descrise mai jos.  

 

DMI 2.1. Dezvoltarea şi mentenanţa SMIS şi a reţelei sale digitale  

Obiectivul acestui domeniu major de intervenție este oferirea de asistenţă Unităţii Centrale SMIS din cadrul MFE 

pentru dezvoltarea SMIS, inclusiv sprijin pentru dezvoltarea şi actualizarea manualelor de utilizare şi de proceduri 

şi mentenanţă a sistemului.  

Beneficiari eligibili: MFE prin Serviciul Coordonare SMIS  

La 31.12.2014, rata de contractare în cadrul acestui domeniu major de intervenţie este de 17%, în timp ce rata 

plăților este de 14%. În anul 2015, este necesară reanalizarea posibilităților de utilizare a alocării acestui DMI și 

redirecționarea sumelor disponibile în cadrul POAT către domenii care au o cerere mai mare.  

Proiecte aflate în curs de implementare în anul 2014 Dată finalizare 

Titlul proiectului 1  MYSMIS - Extinderea SMIS-CSNR catre beneficiari 30.11.2013 

 

Proiectul meníonat a fost finalizat tehnic în anul 2013, iar cererea de rambursare finală a fost depusă și declarată în 

anul 2013, fiind plătită ulterior în anul 2014.  

Având în vedere faptul că, pe parcursul anului 2014, pe acest DMI nu a mai fost depus niciun proiect, stadiul a 

stagnat la nivelul anului 2013. Astfel, Serviciul Coordonare SMIS din cadrul MFE a adresat nevoile de mentenanță 
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SMIS prin resurse interne proprii şi nu a apelat la asistenţă tehnică, aceasta şi datorită întârzierilor înregistrate în 

general la nivel procedurilor de atribuire dar şi a consultanţei de calitate scăzută care poate fi pusă în practică ca 

urmare a utilizării criteriului preţul cel mai scăzut la atribuire.  

Pentru anul 2015, beneficiarul își propune achiziția de servicii ce vor avea ca scop stabilizarea aplicației MySMIS.  

 

DMI 2.2. Funcţionarea Unităţii Centrale SMIS şi a reţelei de coordonare  

Obiectivul acestui domeniu major de intervenție este oferirea de sprijin pentru funcţionarea Unităţii Centrale SMIS 

şi a reţelei de coordonatori SMIS şi pentru a asigura funcţionarea unui help-desk în cadrul Unităţii Centrale SMIS. 

Beneficiari eligibili: MFE prin Serviciul Coordonare SMIS  

La 31.12.2014, rata de contractare în cadrul acestui domeniu major de intervenţie este de 124%, în timp ce rata 

plăților este de 53%. În urma finalizării în anul 2014 a acestui proiect, este necesară reanalizarea în anul 2015 

posibilităților de utilizare a alocării acestu DMI și redirecționarea sumelor disponibile în cadrul POAT către domenii 

care au o cerere mai mare. 

Proiecte aflate în curs de implementare în anul 2014 Dată finalizare 

Titlul proiectului 1  Sprijin în continuare pentru actualizarea informaţiilor în SMIS-CSNR 31.05.2014 

În anul 2013, a fost semnat contractul de prestări servicii privind sprijin în continuare pentru actualizarea 

informaţiilor în SMIS-CSNR. În anul 2014 s-a continuat acordarea de sprijin pentru activitatea de introducere de 

date în SMIS, la solicitarea următoarelor instituţii: AM POS CCE, OI pentru Promovarea Societății Informaționale 

(OI PSI), OI Educație, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT) și OI 

Turism. În acest sens s-au emis 11 ordine administrative pentru introducerea de cereri de finanţare, cereri de 

rambursare, rapoarte tehnice/de control, conform tabelului de mai jos: 

Instituția Date introduse    Nr. 

OI PSI 

Cereri de finanțare (proiecte aflate în diferite stadii de evaluare, proiecte 

contractate) 
360 

Cereri de rambursare 75 

AM POS CCE 
Cereri de finanțare 420 

Rapoarte de progres tehnic 157 

OI Educație 
Cereri de rambursare 67 

Cereri de finanțare 132 

CNDIPT 
Cereri de rambursare 64 

Proces verbal de constatare 180 

OI Turism Cereri de finanțare 110 

Astfel, așa cum se observă din tabelul de mai sus, prin intermediul acestui proiect a fost sprijinită, în principal, 

activitatea de introducere de date pe programele care au întâmpinat dificultăți justificate prin resursa umană 

insuficientă în comparație cu volumul de proiecte/cereri de rambursare, respectiv POS CCE și POS DRU, la nivelul 

cărora gradul de introducere în SMIS a crescut până la finalizarea proiectului pe parcursul anului 2014.  

În urma finalizării în anul 2014 a acestui proiect, este necesară reanalizarea în anul 2015 posibilităților de utilizare a 

alocării acestui DMI și redirecționarea sumelor disponibile către domenii care au o cerere mai mare, precum DMI 

1.1. 

http://sharesrv/DAT/Lists/List%20proiecte/DispForm.aspx?ID=104
http://sharesrv/DAT/Lists/List%20proiecte/DispForm.aspx?ID=104
http://sharesrv/DAT/Lists/List%20proiecte/DispForm.aspx?ID=104
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DMI 2.3. Formarea utilizatorilor, distribuirea ghidurilor de proceduri şi a manualelor de utilizator, 

precum şi activităţi de informare privind SMIS 

Obiectivul acestui domeniu major de intervenție este formarea utilizatorilor SMIS şi distribuirea manualelor şi a altor 

ghiduri privind utilizarea sistemului. 

Beneficiari eligibili: MFE prin Serviciul Coordonare SMIS  

La 31.12.2014, rata de contractare în cadrul acestui domeniu major de intervenţie este de 65%, în timp ce rata 

plăților este de 62%.  

Proiecte aflate în curs de implementare în anul 2014 Dată finalizare 

Titlul proiectului 1  Nici un proiect în implementare N/A 

Cu toate că pe acest DMI nu a fost în implementare niciun proiect și stadiul valoric atât al indicatorilor fizici cât și 

financiari a stagnat, în termeni procentuali, stadiul s-a îmbunătățit față de anul 2013 datorită realocării de sume 

între axele prioritare și reducerii aferente a indicatorilor de program, aprobate de CE în data de 11.09.2014.  

În anul 2015, este necesară reanalizarea posibilităților de utilizare a alocării acestui DMI și redirecționarea sumelor 

disponibile în cadrul POAT către domenii care au o cerere mai mare. 

DMI 2.4. Achiziţia de echipamente şi servicii TI&C  

Obiectivul acestui domeniu major de intervenție este formarea utilizatorilor SMIS şi distribuirea manualelor şi a altor 

ghiduri privind utilizarea sistemului. 

Beneficiari eligibili: MFE prin Serviciul Coordonare SMIS, AM, OI, ACP, AA. 

La 31.12.2014, rata de contractare în cadrul acestui domeniu major de intervenţie este de 68%, în timp ce rata 

plăților este de 33%. În anul 2015 urmează să se mai depună un proiect pe acest DMI care vizează asugurarea 

suportului pentru produsele software IBM utilizate de aplicatia MySMIS și care va duce la o rată de contractare 

estimată de 85%, fiind necesară reanalizarea posibilităților de utilizare a alocării acestui DMI și redirecționarea 

sumelor disponibile în cadrul POAT către domenii care au o cerere mai mare. 

Proiecte aflate în curs de implementare în anul 2014 Dată finalizare 

Titlul proiectului 1  Asigurarea serviciilor de comunicaţii necesare accesării SMIS-CSNR 

de către instituţiile implicate în gestionarea IS 

31.03.2014 

Titlul proiectului 2  Extindere a nodului central SMIS 01.08.2015 

Titlul proiectului 3 Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii software SMIS și a aplicațiilor 

sale conexe mereu la zi și în concordanță cu nevoile ACIS 

31.08.2015 

Titlul proiectului 4 Asigurarea serviciilor de comunicaţii necesare accesării SMIS-CSNR 

de către instituţiile implicate în gestionarea IS pentru perioada 2014-

2015 

31.12.2015 

Pe parcursul anului 2014, proiectele care au fost în implementare au vizat asigurarea serviciilor de comunicaţii 

necesare accesării SMIS-CSNR de către instituţiile implicate în gestionarea IS și sprijin în vederea dezvoltării 

infrastructurii software SMIS și a aplicațiilor conexe, respectiv MySMIS, fiind asigurată infrastructura necesară 

pentru realizarea conexiunii la SMIS-CSNR pentru aproximativ 103 instituții.  

În luna august 2014 a fost semnat proiectul prin care serviciile de comunicaţii necesare accesării SMIS se asigură 

pentru perioada 2014-2015. 

În ceea ce privește Extinderea nodului central SMIS, acest proiect a fost contractat în anul 2014 și vizează 

consolidarea hardware la nivelul centrului de date prin dotarea maximală a echipamentelor astfel asigurându-se 

necesarul de resurse IT cât și crearea unei rezerve de putere de calcul și stocare astfel încât nodul central SMIS să 

poată suporta încărcările ce sunt previzionate pentru perioada imediat următoare. 
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Concluzii privind evoluţia axei prioritare 2 

Implementarea acţiunilor în cadrul Axei prioritare 2 a continuat să fie relativ scăzută în 2014, în ciuda contractării a 

două noi proiecte, plățile înregistrând de asemenea o scădere semnificativă de 58% față de cele raportate la nivelul 

anului 2013. 

Progresul înregistrat în anul 2014 s-a datorat contractării și demarării proiectelor care au vizat extinderea nodului 

central SMIS și asigurarea serviciilor de comunicații necesare accesării SMIS de către instituțiile implicate în 

gestionarea IS. 

Serviciul Coordonare SMIS din cadrul MFE a adresat nevoile de mentenanță SMIS prin resurse interne proprii şi nu 

a apelat la asistenţă tehnică, aceasta şi datorită întârzierilor înregistrate în general la nivel procedurilor de atribuire 

dar şi a consultanţei de calitate scăzută care poate fi pusă în practică ca urmare a utilizării criteriului preţul cel mai 

scăzut la atribuire. 

Pe parcursul anului 2015, beneficiarul își propune: achiziționarea de suport specific aferent atât licențelor IBM și 

Oracle care constituie infrastructura software primară a aplicațiilor SMIS și MySMIS, cât și echipamentelor de 

securitate informatică, stabilizarea aplicației MySMIS, asigurarea de asistență tehnică pentru dezvoltarea 

SMIS2014 și MySMIS2014+. 

3.2.2. Probleme importante întâlnite şi măsuri adoptate pentru soluţionarea lor 

Descrierea 

problemei întâlnite 

la nivelul axei 

prioritare 2 

Număr redus al personalului Unității SMIS din cadrul MFE, beneficiar unic al acestei axe 

prioritare 

Stadiul la 31 

decembrie 2014 

Atribuțiile serviciului vizează: 

- pregătirea documentațiilor de achiziții publice, 

- implementarea tehnică ulterioară a contractelor, 

- asigurarea Help-desk-ului pentru sistemul SMIS-CSNR și a aplicațiilor sale conexe, 

- asigurarea bunei funcţionări a sistemului SMIS-CSNR și a aplicațiilor sale conexe, 

- asigurarea bunei funcționări a infrastructurii TI&C pentru întregul personal al MFE, 

- administrarea rețelei TI&C proprii a ministerului independentă de rețeaua SMIS. 

Serviciul are alocate 9 persoane (din care o persoană are funcția de referent și asigură 

secretariatul direcției generale), acestea trebuind să asigure funcționarea unei rețele tot mai 

extinse (infrastructură logică și fizică a ministerului și a aplicațiilor acestuia) și help-desk 

(referitor la aplicații și echipamente) pentru un număr tot mai mare de utilizatori care, după 

preluarea de către MFE a AM POS Meidu și AM POS Transport, ajungea la 900 de 

utilizatori.  

În contextul celor sus-menționate, se impune suplimentarea personalului existent.  

Măsuri planificate 

pentru 2015 

 Asigurarea în continuare de sprijin pentru Unitatea Centrală SMIS în cadrul contractului 

de servicii semnat în decembrie 2013 care vizează sprijin pentru MFE în realizarea 

funcțiilor de coordonare. 

 Suplimentarea numărului de personal al Unității Centrale SMIS cu cel puțin 7 persoane, 

pentru a putea îndeplini în bune condiții atribuțiile menționate mai sus. 
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3.3. Axa Prioritară 3 – Diseminarea informaţiei şi promovarea instrumentelor structurale 

3.3.1. Realizarea obiectivelor şi analiza progreselor înregistrate  

• Informaţii privind progresele fizice înregistrate la nivelul axei prioritare 

Tabel 11 

Indicatori   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 
%  

realizare 

Indicator 1: 
Studii, 
analize, 
rapoarte, 
strategii (nr.) 

  
  

Realizare
(●)

– 
cu valoarea 
de bază 

1 1 1 1 1 3 4 4 - 4 100,00% 

Realizare
 (●) 

– 
fără valoarea 
de bază 

- - - - - 2 3 3 - 3  

Ţintă
(●●) 

 - - - - - - - - 4 4  

Valoare de 
bază 

1 - - - - - - - - -  

Indicator 2: 
Evenimente 
de 
comunicare 
şi 
promovare 
(nr.) 
 

Realizare
(●)

– 
cu valoarea 
de bază 

10 10 11 12 13 18 25 36 - 36 36,73% 

Realizare
 (●) 

– 
fără valoarea 
de bază 

- - 1 2 3 8 15 26 - 26  

Ţintă
(●●) 

 - - - - - - - - 98 98  

Valoare de 
bază 

10 - - - - - - - - -  

Indicator 3: 
Materiale de 
informare şi 
publicitate 
(nr.) 

  
  

Realizare
(●)

– 
cu valoarea 
de bază 

3 3 4 7 9 18 24 29 - 29 80,56% 

Realizare
 (●) 

– 
fără valoarea 
de bază 

- - 1 4 6 15 21 26 - 26  

Ţintă
(●●) 

 - - - - - - - - 36 36  

Valoare de 
bază 

3 - - - - - - - - -  

Indicator 4: 
Campanii 
mass-media 
(nr.) 

Realizare - - - 1 1 2 3 3 - 3 75,00% 

Ţintă
(●●) 

 - - - - - - - - 4 4  

Valoare de 
bază 

- - - - - - - - - -  

Indicator 5: 
Accesări 
pagina de 
web (nr.) 

  

Realizare - - 499.165 770.353 1.028.262 1.207.450 1.824.845 2.128.313 - 2.128.313 120,67% 

Ţintă
(●●) 

 - - - - - - - - 1.763.732 1.763.732  

Valoare de 
bază 

- - - - - - - - - -  

Indicator 6: 
Solicitări de 
informaţii 
primite la 
Centrul de 
Informare 
(nr.) 

Realizare - - - - - 2.367 5.059 5.647 - 5.647 14,12% 

Ţintă
(●●) 

 - - - - - - - - 40.000 40.000  

Valoare de 
bază 

- - - - - - - - - -  

Indicator 7: 
Nivel de 
conştientizare 
a populaţiei 
(%) 

  
  

Realizare
(●)

– 
cu valoarea 
de bază 

5 5 5 38 45 45 53 53 - 53 106,00% 

Realizare
 (●) 

– 
fără valoarea 
de bază 

- - - 33 40 40 48 48 - 48  

Ţintă
(●●) 

 - - - - - - - - 50 50  

Valoare de 
bază 

5 - - - - - - - - -  

(●) 
Realizarea este exprimată cumulativ – valoarea indicatorului este valoarea totală înregistrată până la finalul anului de raportare. 

(●●) 
Ținta include valoarea de bază. 
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Având în vedere că ținta indicatorilor stabilită pentru anul 2015 cuprinde valoarea de bază, pentru urmărirea 

progresului în implementarea programului, în tabelul de mai sus, realizările sunt prezentate atât cu valoarea de 

bază inclusă cât și fără aceasta. Valoarea de bază reprezintă realizările anterioare la nivelul anului 2006. 

În consecință, realizările declarate în perioada menționată trebuie să fie citite ca ”realizare – fără valoarea de 

bază”.  

Din tabelul de mai sus, se poate observa că anul 2014 a adus o creștere a realizării pentru toți indicatorii, mai puțin 

”Studii, analize, rapoarte, strategii”, ”Campanii mass-media” și “Nivel de conştientizare a populaţiei”. În ceea ce 

privește gradul de conștientizare, pe parcursul anului 2014 nu s-a realizat niciun sondaj de opinie, astfel încât 

valoarea indicatorului „Nivel de conștientizare a populației” a rămas la nivelul celei raportate la sfârșitul anului 2013. 

Având în vedere țintele stabilite pentru indicatorii proiectelor în derulare, putem concluziona că, în cazul în care nu 

vor mai fi depuse și alte proiecte pe această axă prioritară, indicatorii acesteia se vor realiza parțial, cu excepția 

indicatorilor „Studii, analize, rapoarte, strategii” și „Accesări pagina de web”, ale căror ținte au fost atinse încă din 

anul 2013. 

 

 Analiza calitativă la nivelul axei prioritare 3 

Obiectivul acestei axe prioritare este de a asigura o diseminare coordonată la nivel naţional a mesajelor generale 

cu privire la instrumentele structurale şi implementarea Planului de Acţiuni al ACIS pentru comunicare conform 

Strategiei Naţionale de Comunicare pentru IS. 

Beneficiari eligibili: MFE prin Unitatea de Comunicare Publică și Informare privind Instrumentele Structurale (DMI 

3.1-3.2) și Agențiile pentru Dezvoltare Regională pentru proiecte care vizează crearea unor puncte de informare la 

nivelul polilor de creștere sub egida biroului coordonatorului de pol (DMI 3.2) 

Progresul general înregistrat în implementarea axei prioritare 3 este reflectat de datele prezentate în tabelul 12 de 

mai jos: 

Tabel 12 

  

Numărul de proiecte/cereri de 
rambursare/solicitări de plată 

Valoare eligibilă 

Realizat în 
2013 

Realizat în 
2014 

Cumulat până la 
31 dec. 2014 

Realizat în 
2013 

Realizat în 
2014 

Cumulat până la 
31 dec. 2014 

Proiecte depuse - - 2 - - 6.529.206 

Proiecte aprobate - - 2 - - 6.529.206 

Proiecte contractate - - 2 - - 4.889.354 

Cereri de rambursare 
aprobate 7 2 23 2.482.714 268.543 3.641.828 

Plăti efectuate către 
beneficiari

5
 N/A N/A N/A 1.978.952 379.009 3.070.418 

Cheltuieli eligibile 
declarate la CE N/A N/A N/A 2.846.562 269.183 3.819.537 
*Diferențele valorice față de RAI 2013 se datorează cursului de schimb la care s-a efectuat transformarea în euro (decembrie 2013 – curs 4,4361 lei/euro, 
decembrie 2014 – curs 4,4205 lei/euro). 

 

 

Graficul de mai jos ilustrează stadiul implementării detaliat pe domenii majore de intervenţie: 
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Grafic 9 

DMI 3.1 DMI 3.2

Alocare 2007-2013 8.835.325 15.690.609 

Valoare eligibila proiecte depuse 4.148.927 2.380.278 

Valoare eligibila proicte aprobate 4.148.927 2.380.278 

Valoare eligibila proiecte contractate 2.509.076 2.380.278 

Cheltuieli eligibile aprobate de AM 2.151.075 1.490.753 

100%

100%

47%

15%

47%

15%28% 15%24%
10%

-

5 

10 

15 

20 

Stadiul implementarii axei prioritare 3 pe DMI la 31 

decembrie 2014 (euro)

 

Progresul activităţilor desfăşurate în cadrul fiecărui DMI şi contribuţia acestora la realizarea obiectivelor Axei 

prioritare 1, sunt descrise în continuare. 

DMI 3.1 Diseminarea informaţiilor generale şi derularea activităţilor de publicitate cu privire la IS 

alocate României 

Obiectivul acestui domeniu major de intervenție este oferirea de asistenţă pentru implementarea Planului de 

acţiune pentru Comunicare, elaborat de MFE. Această asistenţă include campanii de comunicare, sondaje de 

opinie publică, activităţi de publicitate, organizarea de evenimente, materiale de informare, evaluarea impactului şi 

analiza celor mai bune instrumente de promovare şi publicitate 

Beneficiari eligibili: MFE prin Unitatea de Comunicare Publică și Informare privind Instrumentele Structurale 

La 31.12.2014, rata de contractare în cadrul acestui domeniu major de intervenţie este de 28%, în timp ce rata 

plăților este de 24%.  

Proiecte aflate în curs de implementare în anul 2013 Dată finalizare 

Titlul proiectului 1  Sprijin pentru implementarea planului de comunicare ACIS 31.03.2014 

Cu o rată de contractare de 28% care a crescut datorită realocării de fonduri de la acest DMI către DMI 3.2 și către 

axa prioritară 1, evoluţia acestui DMI pe parcursul perioadei de raportare, rămâne scăzută. În anul 2015, este 

necesară reanalizarea posibilităților de utilizare a alocării acestui DMI și redirecționarea sumelor disponibile în 

cadrul POAT către domenii care au o cerere mai mare. 

În anul 2014, activitățile derulate s-au referit la:  

 Organizarea evenimentului de 9 mai ”Şi EU sunt cetățean european, aceasta este România mea!”, la care 

au participat aproximativ 300 de cetățeni (majoritatea copii); 

 Monitorizarea presei online, care s-a concretizat în alerte în timp real și 365 de rapoarte zilnice de presă; 

 Mentenanța și dezvoltarea site-urilor web gestionate de MFE, concretizat în 703,296 vizite (295,252 

vizitatori unici) în perioada contractului de asistenţă tehnică (mai-decembrie 2014); 

 Elaborarea și distribuirea de materiale promoționale pentru Instrumentele Structurale și POAT. 
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DMI 3.2 Funcţionarea Centrului de Informare pentru IS  

Obiectivul acestui domeniu major de intervenție este oferirea de resurse pentru dezvoltarea şi funcţionarea unui 

Centru de Informare pentru IS, resurse pentru dezvoltarea unei pagini web dedicate, a unui call center şi a unei 

reţele regionale şi locale de puncte de informare 

Beneficiari eligibili: MFE prin Unitatea de Comunicare Publică și Informare privind Instrumentele Structurale (DMI 

3.1-3.2) și Agențiile pentru Dezvoltare Regională pentru proiecte care vizează crearea unor puncte de informare la 

nivelul polilor de creștere sub egida biroului coordonatorului de pol (DMI 3.2) 

La 31.12.2014, rata de contractare în cadrul acestui domeniu major de intervenţie este de 15%, în timp ce rata 

plăților este de 10%.  

Proiecte aflate în curs de implementare în anul 2013 Dată finalizare 

Titlul proiectului 1  Organizarea Centrului de Informare pentru IS şi asigurarea sprijinului 

pentru funcţionarea acestuia 

30.04.2014 

Ratele de contractare și de plăți ale acestui DMI au scăzut față de anul 2013 au scăzut datorită realocării de fonduri 

la DMI 3.1 în contextul în care s-a estimat finanțarea unei continuări a proiectului menționat mai sus. În acest scop, 

o procedură de atribuire a achiziției publice pentru asigurarea în continuare a funcționării Centrului de informare și 

pentru dezvoltarea rețelei sale teritoriale a fost lansată în data de 27.02.2014. Procedura a fost anulată și relansată 

în data de 12.08.2014. La sfârșitul anului 2014, procedura se afla în faza finală de evaluare a ofertelor. Având în 

vedere perioada rămasă până la 31.12.2015, în anul 2015 este necesară o analiză cu privire la utilizarea acestor 

fonduri și realocarea sumelor disponibile în cadrul POAT. 

Centrul de Informare pentru IS (CIIS) a început să funcționeze în ianuarie 2012 și a fost lansat oficial în luna 

februarie 2012. Centrul avea câteva componente care asigurau distribuirea informaţiei privind IS: un front-desk, un 

Call center şi o adresă de email unde oricine poate solicita informaţii cu privire la accesarea şi implementarea IS. 

Proiectul cu privire la centrul de Informare s-a finalizat în luna aprilie 2014, însă contractul de asistență tehnică prin 

care a fost implementat acest proiect s-a finalizat în luna decembrie 2013. În anul 2014, activitățile specifice 

Centrului de Informare au fost preluate de personalul de comunicare al Ministerului Fondurilor Europene, până la 

semnarea unui nou contract de asistență tehnică și operaționalizarea Centrului la parterul MFE. 

Rezultatele obținute de CIIS în perioada contractului de asistență tehnică s-au concretizat în: 

- peste 1.000.000 de accesări ale paginii web (vizitatori/ vizite); 

- peste 600.000 accesări ale paginii web (vizitatori unici); 

- peste 6.200 de solicitări primite; 

- 5 evenimente desfăşurate (4 evenimente regionale si unul național); 

- 16 evenimente neprogramate organizate in afara CIIS (8 pe parcursul lui 2012 și 7 în 2013 până în 

perioada de referință) 

- 26 evenimente neprogramate organizate in incinta CIIS; 

- 21 materiale de comunicare şi publicitate editate (fluturași, afișe, notes cu antet, 8 broșuri, 8 buletine 

informative și un album cu proiecte de succes); 

- 30.096 produse promoționale realizate (pixuri, mape, roll-up-uri, banner, geanta, umbrela, calendar birou, 

set pix/creion, usb, semn de carte, suport agrafe, sacose, calendar perete, agende, planner, tricouri, șepci, 

pungi, steaguri, planner, pungi mari, pungi mici, cărți de vizita, suport planner); 

- 82 materiale procurate /achiziţionate; 

- 61.000 exemplare materiale tipărite. 
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Concluzii privind evoluţia Axei prioritare 3 

În anul 2014, evoluţiile înregistrate la nivelul Axei prioritare 3 au vizat în special organizarea de evenimente, 

monitorizarea presei on line, dezvoltarea site-urilor MFE, elaborarea şi distribuirea de materiale informative şi 

promoționale, precum și asigurarea sprijinului pentru funcționarea Centrului de Informare pentru IS.  

Gradul de absorbție pe această Axă Prioritară rămâne unul relativ mic, în special pe DMI 3.2. În acest context, sunt 

avute însă în vedere proiecte prin care să se organizeze evenimente de informare cu privire la instrumentele 

structurale, atât din perioada 2007-2013 cât și aferente perioadei 2014-2020, precum și un proiect de asigurare a 

funcționării Centrului de informare și dezvoltarea sa la nivel teritorial. 

Cu toate acestea, având în vedere perioada rămasă de implementare până la 31.12.2015, se estimează că 

fondurile alocate acestei axe prioritare nu vor fi utilizate în întregime, sumele rămase disponibile urmând a fi 

propuse pentru realocare către axa prioritară 1 în urma unei analize care va fi realizată în anul 2015.  

3.3.2. Probleme importante întâmpinate şi măsuri adoptate pentru soluţionarea lor 

Descrierea 

problemei 

întâlnite la nivelul 

axei prioritare 3 

Număr extrem de redus al personalului Compartimentului Comunicare IS din cadrul 

Ministerului Fondurilor Europene (beneficiar unic al acestei axe prioritare) 

Măsuri adoptate 

pentru rezolvarea 

problemei 

Unitatea de Comunicare Publică și Informare privind IS (UCPIIS) care funcționează în 

subordinea directă a ministrului fondurilor europene, are alocate 5 posturi din care, la sfârșitul 

anului 2014, erau active 4. 

Contractul de servicii ”Sprijin pentru Ministerul Fondurilor Europene în realizarea funcțiilor de 

coordonare a instrumentelor structurale și de gestionare a Programului Operațional Asistență 

Tehnică”, care a fost semnat în noiembrie 2013 a acordat sprijin specific pentru BCPIIS în 

vederea elaborării Strategiei de Comunicare pentru IS 2014-2020, identificarea tipurilor de 

materiale informative, alegerea celor mai adecvate metode de comunicare pentru atingerea 

obiectivelor Strategiei de comunicare penrtu IS 2007-2013.  

În plus, documentația pentru dezvoltarea în continuare a Centrului de Informare privind 

Instrumentele Structurale a fost pregătită în 2013, fiind lansată la începutul anului 2014. 

Stadiul la 31 

decembrie 2014 

La nivelul Unității de Comunicare IS există în continuare un mare deficit de personal în 

condițiile în care structura realizează activitatea de comunicare pentru un întreg minister. 

Astfel, din totalul de 5 posturi alocate acestui departament, doar 4 au fost activ ocupate (o 

persoană fiind în concediu îngrijire copil).  

Măsuri planificate 

pentru 2015 

 Acordarea de sprijin în continuare pentru Unitatea de Comunicare Publică și Informare 

privind IS, în cadrul contractului de servicii „Sprijin pentru Ministerul Fondurilor Europene 

în realizarea funcțiilor de coordonare a instrumentelor structurale și de gestionare a 

Programului Operațional Asistență Tehnică” 

 Gestionarea la nivel orizontal, prin intermediul UCPIIS, a funcției de comunicare pentru 

programele operaționale pentru care MFE este autoritate de management,implicând 

suplimentarea schemei de personal a acestei unități prin preluarea responsabililor de 

comunicare din cadrul AM-urilor din MFE 

 Contractarea achiziției de servicii pentru „Dezvoltarea în continuare a Centrului de 

Informare privind Instrumentele Structurale” 
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4. Programe FSE: Conformitate şi concentrare 

Nu se aplică. 

5. Programe FEDR/Fond de Coeziune: proiecte majore 

Nu se aplică. 

6. Asistenţă tehnică 

Având în vedere că întregul program este destinat asistenței tehnice, iar evoluțiile și aspectele calitative au fost 

prezentate în capitolele anterioare, această secțiune prezintă informații privind asistența tehnică de care a 

beneficiat AM POAT în anul 2014 în vederea îndeplinirii funcţiilor sale. 

Prin intermediul proiectului dedicat finanțării parțiale a cheltuielilor de personal efectuate pentru personalul 

Ministerului Fondurilor Europene s-a menținut stabilitatea personalului Autorității de Management, prin 

finanțarea acordării majorării salariale, la sfârșitul anului 2014 fiind agreată cu Comisia Europeană finanțarea 

integrală din POAT a cheltuielilor salariale. 

În cadrul contractului subsecvent al Facilității de Asistență Tehnică privind asistența tehnică pentru pregătirea 

Programului Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020 (semnat în 28 noiembrie 2013), a fost acordat 

sprijin pentru elaborarea Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 care a fost aprobat de CE în data 

de 18 decembrie 2014, pentru elaborarea Strategiei multi-anuale de Asistență Tehnică 2014-2020 și a Planului de 

Acțiune pentru implementarea acesteia. Plata facturii a fost realizată de beneficiar în data de 30.12.2014, urmând a 

fi solicitată la rambursare în anul 2015 și raportați indicatorii aferenți în cadrul Raportului Anual de Implementare 

pentru anul 2015. 

Proiectul privind asigurarea de experți în sprijinul autorităților din sistemul de management al instrumentelor 

structurale, semnat în luna decembrie 2013, a contribuit la sprijinirea directă a bunei funcționări a AM POAT prin 

asigurarea de experți pentru verificare cereri de rambursare, precum și pentru alte tipuri de activități care au 

răspuns unor necesități punctuale ale autorității de management, în domenii precum achizițiile publice. 

Sprijinirea organizării celor două reuniuni ale Comitetului de Monitorizare pentru POAT 2007-2013 pe parcursul 

anului 2014 (27 iunie, respectiv 24 octombrie) a fost asigurată prin intermediul proiectului „Sprijin pentru 

funcționarea Ministerului Fondurilor Europene (structurile de coordonare a instrumentelor structurale și 

Autoritatea de Management pentru POAT)”, asigurându-se atât servicii de interpretariat, cât și servicii de 

catering și multiplicare materiale. 
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7. Informare şi publicitate 

Planul de Comunicare finanţat din POAT 2007-2013, axa prioritară 3 “Diseminarea informaţiilor şi promovarea IS”, 

a fost elaborat în versiune finală în anul 2009 şi agreat de către CE în iunie 2009. Acest plan acoperă două tipuri 

de comunicare: comunicarea generală privind IS şi comunicarea la nivel de POAT.  

În anul 2014, nu au fost făcute modificări la Planul de Comunicare finanţat din POAT 2007-2013. 

În ceea ce privește activitățile de comunicare pentru POAT, la sfârșitul anului 2014 s-a constatat o creștere a 

numărului de accesări ale paginii oficiale de internet a POAT (www.poat.ro), de la 12.629 la nivelul anului 2013, la 

17.480 (11.957 vizitatori unici pe parcursul anului 2014).Site-ul a fost actualizat permanent cu informaţii privind 

implementarea programului, inclusiv cu lista beneficiarilor, denumirea proiectelor contractate în cadrul POAT şi a 

sumei contractate.  

În 2014, MFE a desfăşurat următoarele activităţi de comunicare generală privind IS:  

 Monitorizarea presei online, care s-a concretizat în alerte în timp real și 365 de rapoarte zilnice de presă; 

 Mentananța și dezvoltarea site-urilor web gestionate de MFE, concretizat în 703.296 vizite (295.252 

vizitatori unici) in perioada contractului de asistență tehnică (mai-decembrie 2014); 

 Elaborarea și distribuirea de materiale informative și promoționale privind IS și POAT. 

 În perioada mai-iunie 2014, MFE a derulat o campanie amplă de informare pe tematici europene. Aceasta 

s-a desfășurat în mediul online, în mai multe școli bucureștene, dar și în rândul locuitorilor din Capitală, 

astfel: 

- În perioada 1-9 mai 2014 a derulat o campanie de informare în mediul online, dedicată Zilei Europei (9 

Mai) și evenimentelor organizate cu acest prilej. Scopul acesteia a fost de creștere a gradului de 

cunoaștere al românilor cu privire la cultura și spiritul european. S-a postat, pe conturile MFE de 

Facebook și Twitter, afișe informative referitoare la simbolurile europene și la manifestările organizate 

în România și în străinătate de 9 Mai. 

- MFE a participat în calitate de partener în cadrul 

evenimentelor organizate de Ministerul Afacerilor 

Externe (MAE), Reprezentanța Comisiei Europene în 

România și Primăria Municipiului București, susţinând 

promovarea culturii și a tradițiilor românești în cadrul 

evenimentului organizat la stația de metrou Piața 

Iancului (M1), precum și în cadrul evenimentului „Piața 

statelor membre UE”, desfășurat în  data de 11 mai, în 

Parcul Cișmigiu, între orele 10:30-18:00, Timp de mai 

multe ore, cetățenii s-au putut informa cu privire la 

simbolurile UE și au asistat la manifestări culturale ale 

statelor membre. 

- Pentru a-i determina pe cei mici să descopere Uniunea Europeană (UE), MFE i-a invitat să participe la 

concursul de desen, pictură, grafică și fotografie cu tema ”Și eu sunt cetățean european! Aceasta este 

România mea!”, organizat în perioada 20-27 mai a.c., în școli primare și gimnaziale, dar și în licee din 

București. Peste 500 de creații au fost depuse, iar mai bine de 100 dintre ele au fost premiate. Copiii 

și-au primit diplomele și premiile chiar din mâna ministrului Eugen Teodorovici, în cadrul unei festivități 

speciale organizate duminică, 15 iunie, în Parcul Kiseleff, de Ministerul Fondurilor Europene, cu 

sprijinul Ministerului Afacerilor Externe, al Centrului Infoeuropa, al Primăriei Sectorului 1, al Muzeului 

Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”, al Muzeul Național de Geologie și al Muzeului Țăranului 

Român. Lucrările câștigătoare au fost expuse începând cu data de 1 iunie într-o expoziție găzduită la 

sediul MFE până la finalul lunii, celebrând astfel talentul și creativitatea tinerilor participanți. Tot în parc, 

pe 15 iunie, cei prezenți, copii și adulți, au aflat numeroase informații despre Uniunea Europeană, 

http://www.poat.ro/
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despre componența sa și despre importanța diversității culturale. Ziua a fost plină cu activități artistice 

susținute de personaje de poveste, mascote, magicieni și păpușari. Pentru cei mai îndemânatici, au 

fost organizate ateliere de creație, în cadrul cărora au învățat să facă steluțe din pâslă și mini-

aranjamente florale.  

Peste 3.000 de persoane au 

participat la evenimentul inițiat de 

Ministerul Fondurilor Europene în 

parcul Kiseleff, iar mai bine de 

25.000 au fost informate prin 

intermediul canalelor de 

comunicare online. Valoarea 

totală a campaniei (ce a inclus 

concursul de desen, manifestările 

artistice și culturale din Parcul 

Kiseleff și informarea online) a 

fost de 30.280 lei fără TVA. 

 

   

 

8. Lecții învățate  

Ca urmare a dificultăților/problemelor întâmpinate în implementarea POAT pentru perioada 2007-2013, la nivelul 

managementului POAT au fost trase câteva concluzii care au fost transpuse în lecții învățate. Sinteza acestora 

este prezentata în continuare, reprezentând informații valorare inclusiv pentru următoarea perioada de programare: 

1. Identificarea proiectelor necesită pe de-o parte o informare corespunzătoare asupra oportunităților de 

finanțare, dar si o viziune clară asupra dezvoltării/managementului organizației. Adoptarea unor planuri 

anuale de management ar facilita astfel clarificarea problemelor de rezolvat conducând implicit la 

identificarea mai ușoara a proiectelor.  

Această lecție a fost preluată de AM POAT în pregătirea implementării POAT 2014-2020, pentru care a fost 

propusă și aprobată ca parte din mecanismul de aprobare a proiectelor o planificare și prioritizare anuală a 

proiectelor finanțate, necesară și din prisma alocării reduse a POAT 2014-2020 în comparație cu nevoile 

identificate.Întrucât multe dificultăți in implementarea proiectelor se datorează procesului de achiziție publică, 

inclusiv aplicarea de corecții financiare, o atenție deosebită trebuie acordata acestui aspect. Astfel, pentru 

îmbunătățirea acestui proces, sunt avute în vedere măsuri atât la nivelul MFE în calitate de coordonator (așa 

cum au fost prezentate la punctul B de la secțiunea 2.1.6.2. Coordonarea instrumenelor structurale) cât și la 

nivelul AM POAT care urmărește asigurarea formării beneficiarilor și a personalului AM în domeniul 

achizițiilor publice, diseminarea rapidă a problemelor apărute în cadrul proceselor de achiziție publică, în 

vederea evitării pe viitor a acestora, etc.  

2. Având în vedere numărul restrâns de beneficiari ai POAT, precum și faptul că MFE reprezintă principalul 

beneficiar datorită naturii intervențiilor finanțate din POAT corelată cu responsabilitățile de coordonator ale 

MFE, capacitatea acestei instituții de a pregăti și implementa proiecte este un factor cheie care influențează 

absorbția și utilizarea eficientă a fondurilor alocate POAT.  

Responsabilitățile de beneficiar au fost gestionate în MFE atât prin intermediul structurilor specifice care 

inițiau proiectele (Unitatea SMIS, Unitatea de Comunicare, Unitatea de Analiză, Programare și Evaluare etc.) 

cât și prin: 
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a. Serviciul Management Contracte responsabil de managementul administrativ a tuturor contractelor de 

achiziție publică finanțate din POAT dar și de implementarea proiectelor orizontale de sprijin pentru MFE 

(asigurare condiții logistice, asigurare consultanță etc.) și efectuarea de plăți 

b. Direcția Achiziții Publice, IT și Administrativ responsabilă de derularea procedurilor de atribuire a 

achizițiilor pentru întreg ministerul.  

Urmare preluării de către MFE și a AM POS Mediu și AM POS Transport, care gestionează axe prioritare de 

asistență tehnică, funcția de beneficiar a MFE urmează a fi reorganizată în anul 2015 prin crearea Direcției 

Management Contracte, Investiții și Protocol care va prelua personalul responsabil de implementarea axelor 

de asistență tehnică, împreună cu atribuțiile aferente. 

3. Deși are cea mai mică alocare dintre programele operaționale, aceleași reguli și principii de gestionare se 

aplică și POAT. Astfel, personalul alocat AM POAT s-a dovedit insuficient pentru a asigura o monitorizare 

optimă a proiectelor și, în lipsa unor măsuri suplimentare, va fi extrem de dificilă gestionarea 

corespunzătoare a închiderii financiare a programului fără riscul de a pierde bani la sfârșitul perioadei de 

programare 2007-2013 și derularea în bune condiții a perioadei de programare 2014-2020.  

În acest scop, în anul 2015, se are în vedere înființarea unui nou serviciu în cadrul AM, dedicat pregătirii și 

monitorizării proiectelor și suplimentarea numărului de personal. 

4. Având în vedere volumul mare de informații gestionat la nivelul unui program operațional este necesară 

folosirea de sisteme informatice de gestiune. Pentru asigurarea unei funcționări corespunzătoare a acestor 

sisteme, este necesară alocarea unui timp suficient pentru introducerea continuă și completă a datelor și 

informațiilor necesare. Acest lucru implică pe de-o parte un proces de conștientizare la nivelul întregului 

personal dar și de calibrare corespunzătoare a analizei gradului de încărcare a personalului.  

În plus, la nivelul AM POAT, a început în anul 2014 utilizarea aplicației MySMIS prin intermediul căreia 

informațiile aferente proiectelor introduse de beneficiari sunt transferate automat în SMIS-CSNR, operațiile 

de evaluare, contractare și modificare a contractelor fiind derulate atât de beneficiari cât și de personalul AM 

în aplicația MySMIS. În ceea ce privește perioada de programare 2014-2020, se are în vedere de asemenea 

dezvoltarea unei aplicații destinate beneficiarilor MySMIS 2014. 

5. Nu în ultimul rând, având în vedere complexitatea și volumul activităților desfășurate în cadrul unei autorități 

de management este necesară îmbunătățirea culturii lucrului în echipă dar și un management corespunzător 

al timpului. În acest scop, se vor avea în vedere aceste teme în planificarea sesiunilor de formare a 

personalului AM POAT.  

 

 



 
 

 

69 

 

Listă anexe 

 

 Titlul anexei Secțiunile în care se face referire la 

anexă 

Anexa 1 Implementarea pe parcursul anului 2014 a recomandărilor 

rezultate în urma misiunilor de audit efectuate la AM POAT 

2.2. Informații privind conformitatea cu 

dreptul comunitar, pag.24 

Anexa 2 Lista contractelor subsecvente aflate în implementare pe 

parcursul anului 2014 în cadrul acordului cadru „Facilitatea 

de Asistență Tehnică” 

3.1.1. Realizare obiective și analiza 

progreselor înregistrate pe axa 

prioritară 1, pag.40 

Anexa 3 Evaluări ex-ante realizate în cadrul POAT pentru perioada 

de programare 2014-2020 – DMI 1.2 Evaluare 

3.1.1. Realizare obiective și analiza 

progreselor înregistrate pe axa 

prioritară 1, pag. 49 

Anexa 4 Lista proiectelor contractate din POAT la 31.12.2014  

Anexa 5 Lista graficelor   

 

 



 

Anexa 1  

 

 

70 

 

Anexa 1: Implementarea pe parcursul anului 2014 a recomandărilor rezultate în urma 
misiunilor de audit efectuate la AM POAT  

Recomandări în urma auditului de operațiuni pentru POAT efectuat în perioada 10 februarie 2014 – 30 mai 2014 

În urma desfășurării auditului de operațiuni, 

Autoritatea de Audit nu a evidențiat nici o constatare 

cu impact financiar. 

Au fost emise 2 constatări privind: 

1) Întârzieri în procesarea cererilor de 

rambursare (verificarea cererilor în vederea 

autorizării cheltuielilor solicitate și plata către 

beneficiari)  

Termenul limită: Recomandare cu caracter permanent 

 

Responsabil cu implementarea recomandării: AM POAT 

Acţiuni întreprinse: Suplimentarea numărului de personal 

responsabil cu verificarea cererilor de rambursare precum și 

mobilizarea experți externi în vederea sprijinirii activității de 

verificare cereri rambursare. 

 

2) Reflectarea în contabilitatea beneficiarilor a 

tranzacțiilor decontate din POAT 

Termenul limită:15.09.2014 

Responsabil cu implementarea recomandării: AM POAT 

Acțiuni întreprinse: Modificarea procedurii operaționale și a 

Ghidului Solicitantului în sensul introducerii obligativității 

transmiterii dovezii păstrării unei evidențe contabile distincte, 

folosind conturi analitice dedicate proiectului.  

Recomandări în urma auditului de sistem pentru POAT efectuat în perioada 15 septembrie – 07 noiembrie 2014 

În urma desfășurării auditului de sistem, Autoritatea de Audit a emis 4 recomandări fără impact financiar și 5 

recomandări cu impact financiar. 

Constatări fără impact financiar 

La nivelul MFE: 

1) Întărirea capacității structurii de audit intern 

din cadrul MFE; 

2) Asigurarea separării funcțiilor în ceea ce 

privește activitatea de contabilitate, autorizare 

a plăților și angajamentele bugetare; 

3) Respectarea prevederilor OMFP nr. 

1792/2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor 

publice, precum și organizarea evidenței și 

raportarea angajamentelor bugetare și legale 

La nivelul AM POAT: 

Respectarea prevederilor procedurii de lucru AM 

POAT cu privire la verificarea achizițiilor publice. 

Termen limită: 02.03.2015 

Responsabil cu implementarea recomandării: AM 

POAT/MFE 

Acțiuni întreprinse: pentru cele 3 constatări ce vizează 

organizarea/activitatea unor structuri suport pentru AM 

POAT, au fost luate măsuri în vedere implementării acestora 

odată cu procesul de reorganizare al MFE.  

Pentru cea de-a 4 a constatare, AM POAT va respecta 

prevederile procedurii operaționale B. 4 – Verificarea, 

autorizarea și plata cererilor de rambursare.  

 

Constatări cu impact financiar 

1) Pentru 3 proiecte finanțate din POAT au fost 

constatate abateri de la legislația privind 

achizițiile publice și au fost aplicate corecții 

financiare conform prevederilor OUG nr. 

66/2011, cu modificările și completările 

ulterioare 

2) Pentru 2 proiecte finanțate din POAT au fost 

emise constatări ce au vizat eligibilitatea unor 

cheltuieli rambursate. 

 

Termen limită: Conform prevederilor OUG nr. 66/2011, 

privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor 

apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a 

fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările 

și completările ulterioare. 

Responsabil cu implementarea recomandării: AM POAT 

Acțiuni întreprinse: pentru cele 5 constatări cu impact 

financiar AM POAT a declanșat procedura de constatare și 

recuperare a creanțelor bugetare, conform prevederilor OUG 

nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare. Pentru 

3 dintre constatări au fost emise titluri de creanță și transmise 

beneficiarului în vederea recuperării debitelor stabilite. 
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Anexa 2: Lista contractelor subsecvente aflate în implementare/în curs de contractare pe 
parcursul anului 2014 în cadrul acordului cadru „Facilitatea de Asistență Tehnică” 

 

A. Subproiecte în curs de contractare la sfârșitul anului 2014 în cadrul Acordului - cadru de prestări servicii 

„Facilitatea de Asistenţă Tehnică ” nr. 17/22.06.2011 - Lot 3 “Transfer de expertiză”: 

- Schimb de experiență și multiplicarea bunelor practici pentru instituțiile din regiunea SV Oltenia și instituții 

similare din statele membre UE implicate în procesul de coordonare și implementare a fondurilor 

structurale la nivel regional – beneficiar final ADR S-V Oltenia 

- Transfer de know-how pentru dezvoltarea integrata a zonelor metropolitane din regiunea Sud-Vest 

Oltenia cu privire la implementarea fondurilor structurale și de coeziune – beneficiar final ADR S-V 

Oltenia 

- Parteneriate între UAT (Ministerului Afacerilor Interne) pentru elaborarea şi implementarea de proiecte 

strategice şi prioritare pentru 2014-2020 – beneficiar final MAI 

- Schimb de bune practici în domeniul fondurilor europene pentru experţii Ministerului Afacerilor Interne în 

instituţii de profil din Statele Membre UE – beneficiar final MAI 

- Multiplicare de bune practici în implementarea fondurilor structurale şi de coeziune la nivelul Ministerului 

Afacerilor Interne – beneficiar final MAI 

- Procesul achiziţiilor publice în cadrul absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune-transfer de expertiză 

la nivelul Ministerului Afacerilor Interne – beneficiar final MAI 

- Consolidarea inițiativelor teritoriale integrate de la nivelul regiunii Sud Muntenia, prin organizarea unui 

seminar pentru factorii de decizie și instituțiile responsabile din regiune – beneficiar final ADR S-Muntenia 

- Implementarea fluentă şi eficace a instrumentelor structurale, de către angajații ADR Sud Muntenia, prin 

schimb de experiență și transfer de bune practici – beneficiar final ADR S-Muntenia 

- Transfer de know how de management integrat pentru Primăria Corabia (redepusă) – beneficiar final 

Primăria Corabia 

- Îmbunătățirea capacității instituționale a Camerei Deputaților de a accesa fonduri europene în perioada 

de programare 2014-2020 prin vizite de studiu organizate la instituții similare din Statele Membre pentru o 

gestionare mai eficientă a fondurilor structurale și de coeziune – beneficiar Camera Deputaților 

 

B. Subproiecte în curs de implementare sau care mai au de făcut plata finală la sfârșitul anului 2014 în 

cadrul Acordului - cadru de prestări servicii: 

 

Titlu proiect  Beneficiar  

Lot 1  

Studiu privind comunicarea în domeniul IS la nivel local și regional - regiunile de dezvoltare 

Centru, Vest, Nord Vest 

SGG 

Studiu privind comunicarea în domeniul IS la nivel local și regional - regiunile de dezvoltare 

Sud Muntenia, București-Ilfov și Sud-Vest Oltenia 

SGG 

Dezvoltarea unui mecanism de asigurare a evitării suprapunerilor în finanțarea publică a 

proiectelor și de verificare a complementarității diverselor mecanisme de finanțare publică a 

proiectelor 

MFE 

Întocmire de documentaţii standard pentru sprijinirea APL 
Primăria 

Brăila 

Asistenţă tehnică pentru întărirea capacităţii administrative a MFE în implementarea noului MFE  
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Titlu proiect  Beneficiar  

sistem de management şi control pentru gestionarea FESI 2014-2020 

Elaborarea Raportului Strategic Național 2012 privind implementarea FSC MFE 

Lot 2  

Elaborarea unei metodologii de eficientizare a activității de raportare a neregulilor ACP 

Revizuirea mecanismului instituțional din cadrul MAI pentru creșterea eficacității și eficienței 

implementării proiectelor finanțate din FSC 
MAI 

Elaborarea de documentații standard pentru armonizarea procedurilor de achiziții publice în 

cadrul structurilor instituționale din cadrul MAI care implementează proiecte finanțate din FSC 
MAI 

Asistență pentru îmbunătățirea cadrului de implementare a proiectelor finanțate din IS MFE 

Lot 3  

Schimb de experiență cu organismele omoloage de remedii din țările membre ale UE  CNSC 
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Anexa 3: Evaluări ex-ante realizate în cadrul POAT pentru perioada de programare 2014-
2020 – DMI 1.2 Evaluare 

 

Pe parcursul anului 2014 a continuat Evaluarea ex-ante a Acordului de Parteneriat 2014-2020, cele mai 

importante activități desfășurate în cadrul contractului fiind concentrate pe elaborarea celui de-al patrulea raport 

intermediar de evaluare privind coerența internă și externă a Acordului de Parteneriat 2014-2020, elaborarea 

versiunilor proiect ale celor două rapoarte intermediare de evaluare privind capacitatea administrativă și sistemele 

electronice pentru schimbul de date, dar și asupra raportului final de evaluare. În plus, au fost organizate reuniuni 

cu factorii interesați în cadrul cărora au fost discutate constatările și recomandările echipei de evaluatori în ceea ce 

privește logica intervenției, dar și pentru a analiza stadiul îndeplinirii condiționalităților ex-ante. 

În perioada septembrie 2013 – iunie 2014, prin intermediul a două contracte au fost realizate activitățile de 

evaluare ex-ante a planurilor de dezvoltare regională 2014-2020, fiecare dintre aceste contracte acoperind 

patru regiuni de dezvoltare. Evaluările au avut ca obiectiv furnizarea unor judecăţi de valoare și sprijinirea în 

identificarea unor priorităţi de dezvoltare economico-sociale şi teritoriale bine fundamentate, pe care să se bazeze 

procesul de programare a fondurilor Cadrului Strategic Comun 2014-2020. Prin procesul iterativ și interactiv al 

evaluării ex-ante s-a urmărit asigurarea coerenței interne și externe a Planurilor de Dezvoltare Regională 2014-

2020 cu documentele relevante la nivel european și național, concentrarea alocării resurselor financiare în acord 

cu obiectivele și prioritățile PDR, asigurarea relevanței și clarităţii indicatorilor propuși, îmbunătăţirea capacităţii 

administrative a autorităţilor şi beneficiarilor, precum și a evidențierii efectelor negative ale măsurilor de dezvoltare 

propuse asupra mediului.  

Evaluarea ex ante a Programului Operațional Regional 2014-2020, care a început în luna decembrie 2013, a 

analizat și emis recomandări în ceea ce privește contribuția programului operațional regional la strategia Europa 

2020, realizarea coerenței interne și externe a programului, a concentrării resurselor bugetare în funcție de 

obiectivele tematice selectate, prioritățile și obiectivele programului, a relevanței și clarităţii indicatorilor în 

concordanță cu realizările estimate și rezultatele aşteptate. De asemenea, au fost analizate procedurile de 

monitorizare, obiectivele de etapă pentru cadrul de performanță, precum și respectarea măsurilor orizontale 

aferente egalității de șanse între femei și bărbați și a prevenirii discriminării, promovarea dezvoltării durabile. O 

activitate distinctă a fost ceea referitoare la respectarea cerințelor privind evaluarea strategică de mediu stabilite în 

conformitate cu Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001. 

În cursul anului 2014 a fost implementat contractul Evaluare ex-ante a Programului Operaţional Capacitate 

Administrativă 2014-2020. Activităţile de evaluare s-au finalizat cu pregătirea a patru rapoarte de evaluare 

intermediare şi un raport de evaluare final, care au vizat furnizarea de răspunsurilor la un număr de 11 întrebări de 

evaluare. Raportul final de evaluare, disponibil în luna decembrie 2014, a însoțit transmiterea la CE a celei de a 2-a 

versiuni a POCA 2014-2020. Procesul de evaluare a fost unul participativ, cu organizarea de reuniuni cu 

responsabilii de pregătirea programului, ateliere de lucru şi focus grupuri. Principalele concluzii și recomandări sunt 

grupate în cinci teme principale de evaluare: (i) strategia programului, (ii) indicatori, (iii) capacitatea administrativă 

și măsuri pentru monitorizare și evaluare, (iv) coerența alocării financiare în raport cu obiectivele programului, și (v) 

contribuția la strategia Europa 2020.  

Evaluare ex-ante a Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 s-a derulat pe parcursul întregului proces 

de elaborare a programului din anul 2014 și a vizat aspecte legate de coerenţa externă şi contribuţia la Europa 

2020 şi la strategiile naţionale, coerenţa internă a programului, coerenţa alocării resurselor bugetare în raport cu 

obiectivele programului, relevanţa şi claritatea indicatorilor, cadrul de performanţă, resursele umane şi capacitatea 

administrativă pentru gestionarea programului, metodele de monitorizare şi colectare a datelor, precum şi 

respectarea principiilor orizontale. Procesul de evaluare s-a desfăşurat iterativ şi interactiv, şi a inclus interviuri şi 

ateliere de lucru cu actorii cheie relevanţi din ministerele de linie, paneluri de experţi şi focus grupuri regionale cu 

potenţialii beneficiari. Astfel, între lunile martie 2014 şi decembrie 2014, echipa de evaluare a furnizat cinci rapoarte 
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de evaluare pe baza versiunilor de lucru ale Programului Operaţional Capital Uman, precum şi o serie de rapoarte 

de evaluare ad-hoc. Aceste interacţiuni au fost completate cu întâlniri menite să clarifice concluziile şi 

recomandările evaluatorului ex-ante şi să stabilească un consens asupra modificărilor viitoare ale programului 

operaţional. Raportul final de evaluare, disponibil în luna decembrie 2014, a însoțit transmiterea la CE a celei de a 

3-a versiuni a POCU 2014-2020 la data de 12 ianuarie 2015.  

Evaluare ex-ante a Programului Operaţional Asistenţa Tehnică 2014-2020” s-a derulat pe parcursul anului 

2014 însoțind întreg procesul de elaborare al acestui program operațional. Obiectivul general al evaluării ex-ante a 

Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 a fost acela de a asigura valoare adăugată și de a 

îmbunătăți calitatea documentului de programare negociat cu Comisia Europeană, în conformitate cu noile 

reglementări privind fondurile cadrului strategic comun 2014-2020 și de a emite judecăți și recomandări privind 

aspecte ale procesului de programare. Principalele teme abordate de evaluare au fost (i) coerența externă, (ii) 

logica de intervenție a programului, (iii) performanța programului și (iii) contribuția strategică. Aceste teme au fost 

detaliate în unsprezece întrebări de evaluare care s-au regăsit în termenii de referință. Evaluarea ex-ante a arătat 

că POAT a fost rezultatul unui proces activ de parteneriat, în timpul căruia au fost consultate și informate toate 

părțile interesate în fiecare etapă de elaborare a programului. Prima versiune a POAT a fost disponibilă pentru 

consultare în martie 2014, iar reprezentanții altor ministere, instituții publice, dar și alte părți interesate din mediul 

privat au avut posibilitatea de a influența conținutul Programului Operațional Asistență Tehnică. Activităţile de 

evaluare s-au finalizat cu pregătirea a patru rapoarte de evaluare intermediare şi un raport de evaluare final, care 

au vizat furnizarea de răspunsurilor la un număr de 11 întrebări de evaluare. Raportul final de evaluare a însoțit 

transmiterea la CE în luna decembrie 2014 a celei de a 3-a versiuni a POAT 2014-2020. Procesul de evaluare a 

fost unul participativ, cu organizarea de reuniuni cu responsabilii de pregătirea programului, panel de experți, 

ateliere de lucru şi un focus grup. 

Activitățile aferente Evaluării ex-ante a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 au demarat în luna 

noiembrie 2013 și s-a desfășurat în paralel cu activitatea de programare. Consultanții din contract au fost implicați 

în mod activ în îmbunătățirea programului operațional, evaluarea având un caracter interactiv și iterativ. Au fost 

realizate mai multe variante ale acestei evaluări, pe măsura dezvoltării programului. O versiune a programului 

operațional a fost transmisă la Comisie în luna iulie 2014 în varianta draft, împreună cu evaluarea ex-ante a acelei 

versiuni. În urma comentariilor Comisiei programul operațional a fost îmbunătățit și re-transmis CE împreună cu 

versiunea actualizată a evaluării ex-ante la începutul lunii decembrie, programul fiind aprobat în cursul acelei luni. 

În ultima perioadă a anului 2014 au demarat activitățile pentru realizarea celorlalte două livrabile ale contractului, 

planul de evaluare și ghidul privind indicatorii.  

Evaluare ex-ante a Programului Operaţional Infrastructura Mare 2014-202” a demarat la începutul anului 

2014 și s-a desfășurat în paralel cu activitatea de programare. Prima versiune a PO a fost transmisă la CE în luna 

septembrie 2014 însoțită de evaluarea ex-ante. Au existat mai multe versiuni ale acestei evaluări pe măsura 

dezvoltării PO. Consultanții evaluatori au contribuit în mod activ la creionarea logicii intervenției, identificarea și 

definirea indicatorilor, la proiectarea activităților care să contribuie cel mai bine la atingerea obiectivelor strategice. 

Având în vedere că programul operațional nu va fi aprobat până la jumătatea anului 2015, contractul a fost 

prelungit cu șase luni pentru a asigura expertiza necesară pentru actualizarea evaluării ex-ante cu modificările 

apărute în program ca urmare a comentariilor Comisiei și pentru a finaliza și celelalte două livrabile, planul de 

evaluare și ghidul pe indicatori .  
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Anexa 4: Lista proiectelor contractate din POAT la 31.12.2014 

 

Referințe proiect Valoarea eligibilă a Proiectului (Euro) 

AP DMI Titlu proiect Beneficiar 
Stadiul 

proiectului la 
31.12.2014 

Total FEDR Buget național 
Contribuție 

proprie 

1 1.1 

Îmbunătățirea sistemului de indicatori utilizați in 
monitorizarea si evaluarea Programelor 

Operaționale si Cadrului Strategic National de 
Referința 

Unitatea Centrală de 
Evaluare 

Finalizat 129.683,57 103.746,86 

 

25.936,71 

1 1.1 Facilitatea de Asistenta Tehnica 
Direcţia Generală 

Coordonare de Sistem și 
Asistență Tehnică 

În implementare 3.651.424,50 2.921.139,60 - 730.284,90 

1 1.1 
Studiu privind identificarea direcțiilor prioritare 

de reforma a Politicii de Coeziune post-2013 din 
perspectiva României 

Direcţia de Analiză şi 
Programare 

Finalizat 28.746,89 22.997,51 

 

5.749,38 

1 1.1 
Sprijin pentru coordonarea implementării 

planului integrat de dezvoltare al polului de 
creștere Iași 

Agenția pentru Dezvoltare 
Regionala Nord-Est 

În implementare 621.316,03 497.052,82 124.263,21 - 

1 1.1 
Sprijin pentru coordonarea implementării 

Planului Integrat de Dezvoltare al polului de 
creștere Brașov 

Agenția pentru Dezvoltare 
Regionala Centru 

În implementare 672.141,75 537.713,40 134.428,35 - 

1 1.1 
Sprijin pentru coordonarea implementării 

planului integrat de dezvoltare al polului de 
creștere Constanta 

Agenția pentru Dezvoltare 
Regionala Sud-Est 

În implementare 873.380,68 698.704,54 174.676,13 - 

1 1.1 
Sprijin pentru coordonarea implementării 

planului integrat de dezvoltare al polului de 
creștere Ploiești 

Agenția pentru Dezvoltare 
Regionala Sud-Muntenia 

În implementare 905.645,63 724.516,50 181.129,13 - 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de Ministerul Finanțelor 

Publice pentru personalul implicat in 
coordonarea, managementul si controlul 

instrumentelor structurale 

Ministerul Finanţelor Publice Finalizat 1.404.914,89 1.404.914,89 

 

- 
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Referințe proiect Valoarea eligibilă a Proiectului (Euro) 

AP DMI Titlu proiect Beneficiar 
Stadiul 

proiectului la 
31.12.2014 

Total FEDR Buget național 
Contribuție 

proprie 

1 1.1 
Sprijin pentru coordonarea implementării 

Planului Integrat de Dezvoltare al polului de 
creștere Craiova 

Agenția pentru Dezvoltare 
Regionala Sud-Vest Oltenia 

În implementare 674.732,65 539.786,12 134.946,53 - 

1 1.1 
Sprijin pentru coordonarea implementării 

planului integrat de dezvoltare al polului de 
creștere Timișoara 

Agenția pentru Dezvoltare 
Regionala Vest 

În implementare 373.372,21 298.697,77 74.674,44 - 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de Organismul 

Intermediar Regional pentru Programul 
Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea 

Resurselor Umane - Regiunea Nord-Est pentru 
personalul implicat in gestionarea 

instrumentelor structurale 

Organismul Intermediar 
Regional POS DRU Nord - 

Est 
Finalizat 386.246,65 386.246,65 - - 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de CNDIPT-

OIRPOSDRU pentru personalul implicat in 
gestionarea instrumentelor structurale 

Centrul National de 
Dezvoltare a Învățământului 

Profesional si Tehnic 

 

Finalizat 550.306,87 550.306,87 - - 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de ANCS, pentru 

personalul implicat in gestionarea 
instrumentelor structurale 

Autoritatea Naţională pentru 
Cercetare Ştiinţifică 

Finalizat 665.334,01 665.334,01 - - 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de OIRPOSDRU Centru 

pentru personalul implicat in gestionarea 
instrumentelor structurale 

Organismul Intermediar 
Regional POS DRU Centru 

În implementare 446.127,03 446.127,03 - - 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de ANOFM pentru 

personalul implicat in gestionarea 
instrumentelor structurale 

Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 

Finalizat 241.715,63 241.715,63 - - 
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Referințe proiect Valoarea eligibilă a Proiectului (Euro) 

AP DMI Titlu proiect Beneficiar 
Stadiul 

proiectului la 
31.12.2014 

Total FEDR Buget național 
Contribuție 

proprie 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de MAI pentru personalul 

implicat in gestionarea instrumentelor 
structurale 

Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 

Finalizat 849.497,35 849.497,35 - - 

1 1.1 

sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de OIR POSDRU BI 
pentru personalul implicat in gestionarea 

instrumentelor structurale 

Organismul Intermediar 
Regional POSDRU - 

Bucuresti Ilfov 
Finalizat 239.874,98 239.874,98 - - 

1 1.1 
Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 

de personal efectuate de MDRT pentru 
personalul implicat in gestionarea POR 

Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Finalizat 3.141.725,35 3.141.725,35 - - 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de Ministerul 

Transporturilor si Infrastructurii pentru 
personalul implicat in gestionarea 

instrumentelor structurale 

Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 

Finalizat 976.272,21 976.272,21 - - 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de Curtea de Conturi a 

României pentru personalul Autorității de Audit 
implicat in controlul instrumentelor structurale 

Curtea de Conturi a 
României 

Finalizat 2.222.199,08 2.222.199,08 - - 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de ISMB pentru 

personalul implicat in gestionarea 
instrumentelor structurale 

Inspectoratul Școlar al 
Municipiului București 

Finalizat 56.386,98 56.386,98 - - 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de ISJ Timiș pentru 

personalul implicat in gestionarea 
instrumentelor structurale 

Inspectoratul Școlar al 
Județului Timiș 

Finalizat 66.184,66 66.184,66 - - 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de ISJ Cluj pentru 

personalul implicat in gestionarea 
instrumentelor structurale 

Inspectoratul Școlar al 
Județului Cluj 

Finalizat 50.514,03 50.514,03 - - 
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Referințe proiect Valoarea eligibilă a Proiectului (Euro) 

AP DMI Titlu proiect Beneficiar 
Stadiul 

proiectului la 
31.12.2014 

Total FEDR Buget național 
Contribuție 

proprie 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de ISJ Brăila pentru 

personalul implicat in gestionarea 
instrumentelor structurale 

Inspectoratul Școlar al 
Județului Brăila 

Finalizat 47.358,20 47.358,20 - - 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de ISJ Alba pentru 

personalul implicat in gestionarea 
instrumentelor structurale 

Inspectoratul Școlar al 
Județului Alba 

Finalizat 72.395,95 72.395,95 - - 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de Ministerul Mediului si 

Pădurilor pentru personalul implicat in 
gestionarea instrumentelor structurale 

Ministerul Mediului şi 
Pădurilor 

Finalizat 2.840.682,59 2.840.682,59 - - 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de ISJ NEAMT pentru 

personalul implicat in gestionarea 
instrumentelor structurale 

Inspectoratul Școlar 
Județean Neamț 

Finalizat 55.206,10 55.206,10 - - 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de Inspectoratul Școlar 

Județean Dolj pentru personalul implicat in 
gestionarea instrumentelor structurale 

Inspectoratul Școlar 
Județean Dolj 

Finalizat 35.939,38 35.939,38 - - 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de ISJ Calarasi pentru 

personalul implicat in gestionarea 
instrumentelor structurale 

Inspectoratul Școlar 
Județean Calarasi 

Finalizat 51.538,07 51.538,07 - - 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de OIR POSDRU 

Regiunea Sud Muntenia pentru personalul 
implicat un gestionarea instrumentelor 

structurale 

Organismul Intermediar 
Regional POS DRU - Sud 

Muntenia 
Finalizat 310.651,78 310.651,78 - - 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de OIR POSDRU 

Regiunea SV Oltenia pentru personalul implicat 
in gestionarea instrumentelor structurale 

Organismul Intermediar 
Regional POS DRU Sud-Vest 

Oltenia 
Finalizat 325.367,38 325.367,38 - - 
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Referințe proiect Valoarea eligibilă a Proiectului (Euro) 

AP DMI Titlu proiect Beneficiar 
Stadiul 

proiectului la 
31.12.2014 

Total FEDR Buget național 
Contribuție 

proprie 

1 1.1 
Sprijin pentru coordonarea implementării 

planului integrat de dezvoltare al Polului de 
Creștere Cluj - Napoca 

Agenția pentru Dezvoltare 
Regionala Nord-Vest 

În implementare 554.476,45 443.581,16 110.895,29 - 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
efectuate de OIR POSRDU Regiunea Vest 
pentru personalul implicat in gestionarea 

instrumentelor structurale 

Organismul Intermediar 
Regional POS DRU Vest 

Finalizat 323.443,49 323.443,49 - - 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de MCSI pentru 

personalul implicat in gestionarea 
Instrumentelor Structurale 

Ministerul Comunicaţiilor şi 
Societăţii Informaţionale 

În implementare 357.875,74 357.875,74 - - 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de Ministerul Economiei, 

Comerțului si Mediului de Afaceri pentru 
personalul implicat in gestionarea 

instrumentelor structurale 

Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de 

Afaceri 
Finalizat 1.599.636,92 1.599.636,92 - - 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de OIR POS DRU 

Regiunea S-E pentru personalul implicat in 
gestionarea Instrumentelor Structurale 

Organismul Intermediar 
Regional POS DRU Sud - Est 

Finalizat 335.973,18 335.973,18 - - 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de MECTS pentru 

personalul implicat in gestionarea 
instrumentelor structurale 

Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 

Sportului 
Finalizat 223.106,24 223.106,24 - - 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de MMFPS pentru 

personalul implicat in gestionarea 
instrumentelor structurale 

Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale 

Finalizat 500.704,80 500.704,80 - - 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de OIR POSDRU NV 

pentru personalul implicat in gestionarea 
instrumentelor structurale 

Organism Intermediar 
Regional POS DRU Nord-

Vest 
Finalizat 329.653,32 329.653,32 - - 
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Referințe proiect Valoarea eligibilă a Proiectului (Euro) 

AP DMI Titlu proiect Beneficiar 
Stadiul 

proiectului la 
31.12.2014 

Total FEDR Buget național 
Contribuție 

proprie 

1 1.1 

Sprijin pentru realizarea schimbului de 
experiență cu alte State Membre ale UE in 

vederea îmbunătățirii coordonării, gestionarii si 
controlului instrumentelor structurale 

Ministerul Fondurilor 
Europene 

Finalizat 39.737,89 31.790,31 - 7.947,58 

1 1.1 
Sprijin pentru factorii implicați in gestionarea 

instrumentelor structurale in vederea optimizării 
sistemului de achiziții publice 

Autoritatea naționala pentru 
Reglementarea si 

Monitorizarea Achizițiilor 
Publice 

În implementare 1.077.669,81 862.135,85 - 215.533,96 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de SGG pentru 
personalul implicat in coordonarea, 

managementul si controlul IS 

Ministerul Afacerilor 
Europene 

Finalizat 207.458,98 207.458,98 - - 

1 1.1 
Dezvoltarea de instrumente si modele de 

planificare strategica teritoriala pentru sprijinirea 
perioadei de programare post 2013 

Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 

Publice 
În implementare 572.998,80 458.399,04 - 114.599,76 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de OIR POS DRU 

Regiunea Vest, in perioada 2012-2015, pentru 
personalul implicat in gestionarea 

instrumentelor structurale 

Organismul Intermediar 
Regional POS DRU Vest 

În implementare 861.342,93 732.141,49 - 129.201,44 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de Organismul 

Intermediar Regional pentru Programul 
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane Regiunea Sud Vest Oltenia in perioada 
2012-2015, pentru personalul implicat in 
gestionarea instrumentelor structurale 

Organismul Intermediar 
Regional POS DRU Sud-Vest 

Oltenia 
În implementare 697.096,17 592.531,74 - 118.907,34 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de Organismul 

Intermediar Regional pentru Programul 
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane Regiunea Sud Est, in perioada 2012-

2015, pentru personalul implicat in gestionarea 
instrumentelor structurale 

Organismul Intermediar 
Regional POS DRU Sud - Est 

În implementare 863.660,13 734.111,11 - 129.549,02 



 

Anexa 4  

 

 

81 

 

Referințe proiect Valoarea eligibilă a Proiectului (Euro) 

AP DMI Titlu proiect Beneficiar 
Stadiul 

proiectului la 
31.12.2014 

Total FEDR Buget național 
Contribuție 

proprie 

1 1.1 
Studiu de potențial privind dezvoltarea axei 

Timișoara-Arad centrii de polarizare ai 
dezvoltării in Regiunea Vest 

Agenția pentru Dezvoltare 
Regionala Vest 

Finalizat 39.035,29 33.180,00 5.855,29 - 

1 1.1 
Creșterea impactului utilizării Fondurilor 

Structurale asupra calității vieții locuitorilor din 
Regiunea Vest 

Agenția pentru Dezvoltare 
Regionala Vest 

Finalizat 42.770,07 36.354,56 6.415,51 - 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de Organismul 

Intermediar Regional pentru Programul 
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane Regiunea ud Muntenia, in perioada 

2012-2015, pentru personalul implicat in 
gestionarea instrumentelor structurale 

Organismul Intermediar 
Regional POS DRU - Sud 

Muntenia 
În implementare 708.406,04 602.145,14 - 136.116,72 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de Organismul 

Intermediar Regional pentru Programul 
Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane Regiunea Nord Est, in 

perioada 2012-2015, pentru personalul implicat 
in gestionarea instrumentelor structurale 

Organismul Intermediar 
Regional POS DRU Nord - 

Est 
În implementare 812.136,14 690.315,72 - 121.820,42 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de Organismul 

Intermediar Regional pentru Programul 
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane Regiunea Centru, in perioada 2012-

2015, pentru personalul implicat in gestionarea 
instrumentelor structurale 

Organismul Intermediar 
Regional POS DRU Centru 

În implementare 783.399,15 665.889,28 - 117.509,87 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de Ministerul Mediului si 

Pădurilor, in perioada 2012-2015, pentru 
personalul implicat in gestionarea 

instrumentelor structurale 

Ministerul Mediului, Apelor si 
Pădurilor 

În implementare 5.570.233,12 4.734.698,15 - 835.534,97 
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Referințe proiect Valoarea eligibilă a Proiectului (Euro) 

AP DMI Titlu proiect Beneficiar 
Stadiul 

proiectului la 
31.12.2014 

Total FEDR Buget național 
Contribuție 

proprie 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de Ministerul Fondurilor 

Europene, in perioada 2012-2015, pentru 
personalul implicat in coordonarea, 

managementul si controlul Fondurilor 
Structurale si de Coeziune 

Ministerul Fondurilor 
Europene 

În implementare 8.720.124,04 7.412.105,44 - 1.308.018,61 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de Autoritatea Națională 

pentru Reglementarea si Monitorizarea 
Achizițiilor Publice, in perioada 2012-2015, 
pentru personalul implicat in gestionarea 

instrumentelor structurale 

Autoritatea naționala pentru 
Reglementarea si 

Monitorizarea Achizițiilor 
Publice 

În implementare 1.282.489,99 1.090.116,49 - 192.373,50 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de ministerul 

Transporturilor si Infrastructurii, in perioada 
2012-2015, pentru personalul implicat in 
gestionarea instrumentelor structurale 

Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 

În implementare 2.545.187,78 2.163.409,61 - 381.778,17 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de Autoritatea Națională 
pentru Cercetare Științifică, in perioada 2012-

2015, pentru personalul implicat in gestionarea 
instrumentelor structurale 

Autoritatea Națională pentru 
Cercetare Științifică 

În implementare 1.638.932,07 1.393.092,26 - 245.839,81 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de Ministerul pentru 

Societatea Informațională, in perioada 2012-
2015, pentru personalul implicat in gestionarea 

instrumentelor structurale 

Ministerul pentru Societatea 
Informaționala 

În implementare 937.834,65 797.159,45 - 140.675,20 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de Organismul 

Intermediar Regional pentru Programul 
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane Regiunea Nord Vest, in perioada 2012-
2015, pentru personalul implicat in gestionarea 

instrumentelor structurale 

Organism Intermediar 
Regional POS DRU Nord-

Vest 
În implementare 620.676,21 527.574,78 - 93.101,43 
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Referințe proiect Valoarea eligibilă a Proiectului (Euro) 

AP DMI Titlu proiect Beneficiar 
Stadiul 

proiectului la 
31.12.2014 

Total FEDR Buget național 
Contribuție 

proprie 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de Ministerul Finanțelor 

Publice, in perioada 2012-2015, pentru 
personalul implicat in gestionarea 

instrumentelor structurale 

Ministerul Finanțelor Publice În implementare 3.225.053,41 2.741.295,40 - 483.758,01 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de Agenția Națională 

pentru Ocuparea Forței de Munca, in perioada 
2012-2015, pentru personalul implicat in 
gestionarea instrumentelor structurale 

Autoritatea Naţională pentru 
Ocuparea Forței de Muncă 

În implementare 193.929,93 164.840,44 - 29.089,49 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de Ministerul Dezvoltării 

Regionale si Turismului, in perioada 2012-2015, 
pentru personalul implicat in gestionarea 

instrumentelor structurale 

Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 

Publice 
În implementare 3.612.192,02 3.070.363,22 - 541.828,80 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de Ministerul Economiei, 
Comerțului si Mediului de Afaceri, in perioada 

2012-2015, pentru personalul implicat in 
gestionarea instrumentelor structurale 

Ministerul Economiei, 
Comerțului si Mediului de 

Afaceri 
În implementare 2.835.287,22 2.409.994,14 - 425.293,08 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de Organismul 

Intermediar Regional pentru Programul 
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane Regiunea București-Ilfov, in perioada 

2012-2015, pentru personalul implicat in 
gestionarea instrumentelor structurale 

Organismul Intermediar 
Regional POSDRU - 

București Ilfov 
În implementare 792.804,64 673.883,94 - 118.920,69 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de Ministerul Muncii, 

Familiei si Protecției Sociale, in perioada 2012-
2015, pentru personalul implicat in gestionarea 

instrumentelor structurale 

Ministerul Muncii, Familiei și 
Protecției Sociale 

În implementare 1.147.089,85 975.026,38 - 172.063,48 
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Referințe proiect Valoarea eligibilă a Proiectului (Euro) 

AP DMI Titlu proiect Beneficiar 
Stadiul 

proiectului la 
31.12.2014 

Total FEDR Buget național 
Contribuție 

proprie 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de Centrul National de 

Dezvoltare a Învățământului Profesional si 
Tehnic, in perioada 2012-2015, pentru 

personalul implicat ]n gestionarea 
instrumentelor structurale 

 

Centrul Național de 
Dezvoltare a Învățământului 

Profesional și Tehnic 
În implementare 1.524.585,54 1.295.897,71 - 228.687,83 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de Ministerul 

Administrației si Internelor, in perioada 2012-
2015, pentru personalul implicat in gestionarea 

instrumentelor structurale 

Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 

Publice 
Finalizat 399.441,84 319.875,65 - 79.566,19 

1 1.1 Servicii pentru creșterea competitivității si 
specializare inteligenta in Regiunea Vest 

Agenția pentru Dezvoltare 
Regionala Vest 

Finalizat 742.875,82 631.444,45 111.431,37 - 

1 1.1 Consolidarea capacității de planificare spațială, 
precondiție pentru dezvoltarea urbana 

Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 

Publice 
În implementare 825.694,38 701.840,22 - 123.854,16 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de Inspectoratul școlar 

Județean Timiș, in perioada 2012-2015, pentru 
personalul implicat in gestionarea 

instrumentelor structurale 

Inspectoratul Școlar 
Județean Timiș 

În implementare 147.809,66 125.638,21 - 22.171,45 

1 1.1 

Dezvoltarea capacității ministerelor de a 
elabora analize economice si financiare in 
vederea sprijinirii procesului de formulare a 

politicilor publice relevante pentru programarea 
si implementarea instrumentelor structurale 

Secretariatul General al 
Guvernului 

În implementare 1.761.874,13 1.497.593,01 - 264.281,12 

1 1.1 Proprietatea imobiliara - fundament pentru 
politici naționale si europene 

Autoritatea Națională de 
Cadastru si Publicitate 

Imobiliara 
În implementare 3.077.630,07 2.615.985,56 - 461.644,51 
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Referințe proiect Valoarea eligibilă a Proiectului (Euro) 

AP DMI Titlu proiect Beneficiar 
Stadiul 

proiectului la 
31.12.2014 

Total FEDR Buget național 
Contribuție 

proprie 

1 1.1 
Îmbunătățirea cadrului național pentru 

pregătirea si implementarea proiectelor privind 
investițiile publice1148 

Direcția de Analiză și 
Programare 

În implementare 799.749,65 679.787,21 - 119.962,45 

1 1.1 

Strategia de specializare inteligenta a regiunii 
NE - instrument de orientare si coordonare a 
programelor de finanțare dedicate dezvoltării 

economice regionale 

Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Nord - Est 

Finalizat 17.124,10 14.555,49 2.568,62 - 

1 1.1 

Upgradarea sistemului E-Terra 3 in vederea 
asigurării suportului compatibil cu directiva 

INSPIRE pentru implementarea instrumentelor 
structurale 

Agenția Națională de 
Cadastru si Publicitate 

Imobiliara 
În implementare 10.027.441,49 8.523.325,26 - 1.504.116,22 

1 1.1 Identificarea nevoilor de dezvoltare post 2013 

Ministerul Fondurilor 
Europene - Direcția Generala 

Analiza, Programare si 
Evaluare 

În implementare 553.189,32 470.210,92 - 82.978,40 

1 1.1 
Strategia integrata de dezvoltare durabila a 

Deltei Dunării si implementarea acesteia printr-
o Investiție Teritoriala Integrata 

Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 

Publice 
În implementare 2.964.371,28 2.519.715,59 - 444.655,69 

1 1.1 

Operaționalizarea strategiei naționale privind 
schimbările climatice si dezvoltarea 

componentei climatice a programelor 
operaționale 2014-2020 

Ministerul Mediului, Apelor si 
Pădurilor 

În implementare 6.073.175,68 5.162.199,33 - 910.976,35 

1 1.1 
Sprijin pentru îndeplinirea condiționalității ex-

ante 5.1. - evaluarea riscurilor la nivel național 
(RO-RISK) 

Inspectoratul general pentru 
situații de urgență - Ministerul 

Afacerilor Interne 
În implementare 7.079.233,67 6.017.348,62 - 1.061.885,05 

1 1.1 
Planurile naționale de acțiune in domeniul 

eficientei energetice - analiza SWOT a 
rezultatelor 

Autoritatea Națională de 
Reglementare în domeniul 

Energiei 
În implementare 89.046,25 75.689,31 13.356,94 - 
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Referințe proiect Valoarea eligibilă a Proiectului (Euro) 

AP DMI Titlu proiect Beneficiar 
Stadiul 

proiectului la 
31.12.2014 

Total FEDR Buget național 
Contribuție 

proprie 

1 1.1 

Coordonarea si selecția eficienta si 
transparenta a proiectelor de infrastructura 

finanțate din IS si de la bugetul de stat pentru 
perioada 2014-2020 

Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 

Publice 
În implementare 3.413.652,70 2.901.604,79 - 512.047,90 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de DGRFP Craiova 
pentru personalul implicat in coordonarea, 
managementul si controlul instrumentelor 

structurale 

Direcția Generala Regionala 
A Finanțelor Publice Craiova 

În implementare 517.010,86 439.459,23 - 77.551,63 

1 1.1 

Îmbunătățirea managementului la nivelul 
Consiliului National de Soluționare a 

Contestațiilor, aferent competentelor specifice 
legate de implementarea cu succes a 

proiectelor susținute din instrumente structurale, 
bazata pe eficientizarea procesului de achiziție 

publica 

Consiliul National de 
Soluționare a Contestațiilor 

În implementare 1.775.786,06 1.509.418,15 - 266.367,91 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de Inspectoratul Școlar 

Județean Brăila, in perioada 2012-2015, pentru 
personalul implicat in gestionarea 

instrumentelor structurale 

Inspectoratul Școlar 
Județean Brăila 

În implementare 178.762,35 151.948,00 - 26.814,35 

1 1.1 
Analiza la nivel național a Sectorului Societatea 

Informațională si planificarea pentru cadru 
financiar 2014-2020 

Ministerul pentru Societatea 
Informațională 

În implementare 615.384,23 523.076,60 - 92.307,63 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal a MDRAP in perioada martie 2013-
decembrie 2015, pentru personalul implicat in 

gestionarea instrumentelor structurale 

Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 

Publice 
În implementare 8.031.801,61 6.827.031,37 - 1.204.770,24 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțiala a cheltuielilor 
de personal efectuate de Inspectoratul Școlar 
Județean Alba, in perioada 2012-2015 pentru 

personalul implicat in gestionarea 
instrumentelor structurale 

Inspectoratul Școlar al 
Județului Alba 

În implementare 166.764,64 141.749,94 - 25.014,70 
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Referințe proiect Valoarea eligibilă a Proiectului (Euro) 

AP DMI Titlu proiect Beneficiar 
Stadiul 

proiectului la 
31.12.2014 

Total FEDR Buget național 
Contribuție 

proprie 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate, in perioada 2010-2015, 

de Curtea de Conturi a României pentru 
personalul Autorității de Audit implicat in 

controlul instrumentelor structurale 

Curtea de Conturi a 
României - Autoritatea de 

Audit 
În implementare 6.015.986,20 5.113.588,27 - 902.397,93 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de ISJ Cluj, în perioada 

2012-2015, pentru personalul implicat in 
gestionarea instrumentelor structurale 

Inspectoratul Școlar al 
Județului Cluj 

În implementare 173.807,46 147.736,34 - 26.071,12 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de DGRFP București 
pentru personalul implicat in coordonarea, 
managementul si controlul instrumentelor 

structurale 

Direcția Generala Regionala 
a Finanțelor Publice 

București 
În implementare 282.155,70 239.832,35 - 42.323,35 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de D.G.R.F. Ploiești 
pentru personalul implicat in coordonarea, 
managementului si controlul instrumentelor 

structurale 

Direcția Generala Regionala 
A Finanțelor Publice Ploiești 

În implementare 594.578,28 505.391,54 - 89.186,74 

1 1.1 
Asistenta BEI pentru implementarea cu succes 

a proiectelor in derulare si maximizarea 
absorbției fondurilor UE 

Direcția Generală de 
Coordonare Implementare 

Programe de Investiții Majore 
- MFE 

În implementare 7.680.692,23 6.528.588,39 - 1.152.103,83 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de D.G.R.F.P Galați 
pentru personalul implicat in coordonarea, 
managementul si controlul instrumentelor 

structurale 

Direcția Generala Regionala 
a Finanțelor Publice Galați 

În implementare 396.304,58 336.858,89 - 59.445,69 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de Inspectoratul Școlar 
Județean Calarasi, in perioada 2012 - 2015, 

pentru personalul implicat in gestionarea 
instrumentelor structurale 

Inspectoratul Școlar al 
Județului Calarasi 

În implementare 158.093,65 134.379,61 - 23.714,05 
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Referințe proiect Valoarea eligibilă a Proiectului (Euro) 

AP DMI Titlu proiect Beneficiar 
Stadiul 

proiectului la 
31.12.2014 

Total FEDR Buget național 
Contribuție 

proprie 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de Autoritatea Națională 

pentru Turism, pentru personalul implicat in 
gestionarea instrumentelor structurale 

Autoritatea Națională pentru 
Turism 

În implementare 1.154.330,99 981.181,34 - 173.149,65 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de Inspectoratul Școlar 

Județean Neamț, in perioada 2012 - 2015, 
pentru personalul implicat in gestionarea 

instrumentelor structurale 

Inspectoratul Școlar 
Județean Neamț 

În implementare 172.725,93 146.817,04 - 25.908,89 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de Departamentul pentru 

Energie pentru personalul implicat in 
gestionarea instrumentelor structurale 

Departamentul pentru 
Energie 

În implementare 473.761,64 402.697,39 - 71.064,25 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de DGRFP Cluj-Napoca 

pentru personalul implicat in coordonarea, 
managementul si controlul instrumentelor 

structurale 

Direcția Generala Regionala 
a Finanțelor Publice Cluj - 

Napoca 
În implementare 596.057,36 506.648,76 - 89.408,60 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de DGRFP Brașov pentru 

personalul implicat in coordonarea, 
managementul si controlul instrumentelor 

structurale 

Direcția Generala Regionala 
a Finanțelor Publice Brașov 

În implementare 382.696,98 325.292,43 - 57.404,55 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de Direcția Regionala a 
Finanțelor Publice Timișoara pentru personalul 

implicat in coordonarea, managementul si 
controlul instrumentelor culturale 

Direcția Generala Regionala 
a Finanțelor Publice 

Timișoara 
În implementare 244.884,26 208.151,62 - 36.732,64 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de Inspectoratul Școlar 
Județean Dolj, in perioada 2012 - 2015, pentru 

personalul implicat in gestionarea 
instrumentelor structurale 

Inspectoratul Școlar 
Județean Dolj 

În implementare 211.603,65 179.863,10 - 31.740,55 
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Referințe proiect Valoarea eligibilă a Proiectului (Euro) 

AP DMI Titlu proiect Beneficiar 
Stadiul 

proiectului la 
31.12.2014 

Total FEDR Buget național 
Contribuție 

proprie 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de DGRFP Iași pentru 

personalul implicat in coordonarea, 
managementul si controlul IS 

Direcția Generala Regionala 
a Finanțelor Publice Iași 

În implementare 407.081,61 346.019,37 - 61.062,24 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de Ministerul Educației 

Naționale, in perioada 2012 - 2015, pentru 
personalul implicat in gestionarea 

instrumentelor structurale 

Ministerul Educației și 
Cercetării Științifice 

În implementare 794.676,78 675.475,27 - 119.201,52 

1 1.1 
Gestionarea instrumentelor structurale prin 
intermediul evenimentelor privind aspecte 

tematice relevante 

Ministerul Fondurilor 
Europene 

În implementare 7.770,16 5.827,62 - 1.942,54 

1 1.1 
Servicii de informare si consultanta oferite de 

Banca Mondiala in sprijinul înființării unui 
Sistem de Implementare a Priorităților 

Secretariatul General al 
Guvernului 

În implementare 5.398.028,91 4.048.521,68 - 1.349.507,23 

1 1.1 
Asigurarea de experți in sprijinul autorităților din 

sistemul de management al instrumentelor 
structurale 

Ministerul Fondurilor 
Europene 

În implementare 9.769.197,15 7.326.897,86 - 2.442.299,29 

1 1.1 
Crearea unui mecanism care sa asigure o mai 
buna monitorizare si control al ajutoarelor de 

stat acordate in Romania 
Consiliul Concurentei În implementare 1.768.679,56 1.326.509,67 - 442.169,89 

1 1.1 
Pregătirea implementării si definirea cadrului de 
monitorizare si evaluare a Strategiei Naționale 

de Sănătate 
Ministerul Sănătății În implementare 619.344,17 464.508,13 - 154.836,04 

1 1.1 Îmbunătățirea managementului investițiilor 
publice 

Ministerul Finanțelor Publice În implementare 2.345.427,15 1.759.070,36 - 586.356,79 

1 1.1 

Gestionarea Instrumentelor Structurale prin 
intermediul evenimentelor privind aspecte 
tematice relevante, din perspectiva lecțiilor 

învățate in perioada de programare 2007-2013 

Ministerul Fondurilor 
Europene - Direcția Generala 

Analiza, Programare si 
Evaluare 

În implementare 4.142,25 3.106,68 - 1.035,56 
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Referințe proiect Valoarea eligibilă a Proiectului (Euro) 

AP DMI Titlu proiect Beneficiar 
Stadiul 

proiectului la 
31.12.2014 

Total FEDR Buget național 
Contribuție 

proprie 

1 1.1 

Dezvoltarea unui mecanism on-line de 
accesare a unor documente de autorizare si 
certificare, de raportare si plata, in sprijinul 

accesării fondurilor europene de către operatorii 
economici 

Secretariatul General al 
Guvernului 

În implementare 2.491.789,62 1.868.842,21 - 622.947,40 

1 1.1 

Dezvoltarea capacității de programare 
strategica prin operaționalizarea, la nivelul 
Centrului Guvernului, a unei structuri tip 

Strategy Unit 

Secretariatul General al 
Guvernului 

În implementare 948.259,88 711.194,91 - 237.064,97 

1 1.1 

Asistenta tehnica pentru dezvoltarea capacității 
operaționale a ADI ITI DD in vederea 

coordonării implementării instrumentului 
Investiții Teritoriale Integrate (I.T.I.) din cadrul 
Strategiei integrate de dezvoltare durabila a 

Deltei Dunării 

Asociația pentru Dezvoltare 
Intercomunitară - ITI Delta 

Dunării 
În implementare 4.318.705,58 3.239.029,18 1.079.676,39 - 

1 1.1 

Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor 
de personal efectuate de Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecției Sociale si Persoanelor 

Vârstnice, pentru personalul Direcției Organism 
Intermediar, implicat in gestionarea 

instrumentelor structurale 

Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecției Sociale si 

Persoanelor Vârstnice 
În implementare 207.870,72 155.903,04 - 51.967,68 

1 1.2 
Realizarea de evaluări pentru perioada 2009 - 

2010 
Unitatea Centrală de 

Evaluare 
Finalizat 436.462,29 349.169,83 - 87.292,46 

1 1.2 
Dezvoltarea capacității de evaluare a unităților 

de evaluare din cadrul Autorităților de 
Management si ACIS 

Unitatea Centrală de 
Evaluare 

Finalizat 550.489,41 440.391,53 - 110.097,88 

1 1.2 Dezvoltarea capacității pentru analiza cost-
beneficiu 

Unitatea Centrală de 
Evaluare 

Finalizat 998.431,14 798.744,91 - 199.686,23 

1 1.2 Proiect pentru Acordul Cadru in domeniul 
evaluării - Lot 1 

Unitatea Centrală de 
Evaluare 

În implementare 2.869.420,88 2.295.536,70 - 573.884,18 
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Referințe proiect Valoarea eligibilă a Proiectului (Euro) 

AP DMI Titlu proiect Beneficiar 
Stadiul 

proiectului la 
31.12.2014 

Total FEDR Buget național 
Contribuție 

proprie 

1 1.2 

Susținerea dezvoltării capacității de evaluare a 
personalului Unității Centrale de Evaluare prin 
participarea la conferințe, seminarii si cursuri in 

domeniul evaluării 

Unitatea Centrală de 
Evaluare 

În implementare 146.198,85 124.269,02 - 21.929,83 

1 1.2 
Îmbunătățirea utilizării evaluării in procesul de 
formulare a politicilor si de luare a deciziilor in 

domeniul instrumentelor structurale in Romania 

Unitatea Centrală de 
Evaluare 

În implementare 340.933,38 289.793,37 - 51.140,01 

1 1.2 Examinarea culturii de evaluare 
Unitatea Centrala de 

Evaluare 
În implementare 231.618,14 196.875,42 - 34.742,72 

1 1.2 
Studiu de cercetare privind calcularea si 

utilizarea costurilor unitare pentru perioada de 
programare 2014-2020ö 

Ministerul Fondurilor 
Europene (Direcția Generala 

Analiza, Programare si 
Evaluare) 

În implementare 246.840,88 185.130,66 - 61.710,22 

1 1.3 
Formare continua in gestionarea si coordonarea 

Fondurilor Structurale si de Coeziune in 
Romania 

Direcţia Asistenţă Tehnică Finalizat 1.580.430,82 1.264.344,66 - 316.086,16 

1 1.3 

Formarea continua a personalului Autorității de 
Certificare si Plata in vederea gestionarii 
eficiente a Fondurilor Structurale si de 

Coeziune 

Autoritatea de Certificare şi 
Plată 

În implementare 585.793,44 468.634,75 - 117.158,69 

1 1.3 
Formarea beneficiarilor si potențialilor 

beneficiari in domeniul implementării proiectelor 
finanțate din Instrumente Structurale 

Direcţia Asistenţă Tehnică Finalizat 673.545,62 538.836,49 - 134.709,13 

1 1.3 Sprijin pentru Autoritatea de Audit pentru 
derularea activității de formare 

Curtea de Conturi a 
României - Autoritatea de 

Audit 
În implementare 713.726,38 570.981,10 - 142.745,28 

1 1.3 

Formare pentru sistemul de coordonare, 
gestionare si control al Instrumentelor 

Structurale in managementul programelor 
operaționale 

Direcţia Generală 
Coordonare de Sistem și 

Asistență Tehnică 
În implementare 2.770.382,90 2.354.825,46 - 415.557,43 
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Referințe proiect Valoarea eligibilă a Proiectului (Euro) 

AP DMI Titlu proiect Beneficiar 
Stadiul 

proiectului la 
31.12.2014 

Total FEDR Buget național 
Contribuție 

proprie 

1 1.3 

Creșterea eficacității aplicării legislației Uniunii 
Europene in ceea ce privește ajutoarele de stat, 

prin formarea aplicata a experților implicați in 
gestionarea fondurilor europene 

Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici 

În implementare 634.320,89 539.172,75 - 95.148,13 

1 1.3 

Instruire aplicata pentru continuarea întăririi 
capacitații instituționale a administrației publice 

din Romania pentru o gestionare eficienta a 
fondurilor structurale 

Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici 

În implementare 3.454.966,09 2.936.721,18 - 518.244,91 

1 1.3 
Îmbunătățirea capacității beneficiarilor de a 

implementa proiecte finanțate din Instrumente 
Structurale 

Direcţia Generală 
Coordonare de Sistem și 

Asistență Tehnică 
În implementare 1.016.174,46 863.748,29 - 152.426,17 

1 1.3 
Formare in domeniul antidiscriminării, egalității 

de gen si al drepturilor persoanelor cu 
dizabilităti 

Consiliul National pentru 
Combaterea Discriminării 

În implementare 2.142.500,20 1.606.875,15 - 535.625,05 

1 1.4 

Sprijin pentru funcționarea Autorității pentru 
Coordonarea Instrumentelor Structurale, 

inclusiv a Autorității de Management pentru 
Programul Operațional Asistenta Tehnica 

Ministerul Fondurilor 
Europene 

În implementare 1.761.344,53 1.409.075,63 - 352.268,91 

1 1.4 

Dezvoltarea capacității autorității de Certificare 
si Plata in vederea gestionarii eficiente a 
Fondurilor Structurale si a Fondurilor de 

Coeziune 

Autoritatea de Certificare şi 
Plată 

În implementare 2.686.630,41 2.149.304,33 - 537.326,08 

1 1.4 Sprijin pentru dezvoltarea unei Autorități de 
Audit la standarde europene 

Curtea de Conturi a 
României - Autoritatea de 

Audit 
În implementare 3.370.293,18 2.696.234,55 - 674.058,64 

1 1.4 

Sprijin pentru funcționarea Ministerului 
Fondurilor Europene (Structurile de coordonare 

a instrumentelor structurale si Autoritatea de 
management pentru POAT) 

Ministerul Fondurilor 
Europene 

În implementare 126.014,90 107.112,66 - 18.902,24 
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Referințe proiect Valoarea eligibilă a Proiectului (Euro) 

AP DMI Titlu proiect Beneficiar 
Stadiul 

proiectului la 
31.12.2014 

Total FEDR Buget național 
Contribuție 

proprie 

1 1.4 

Dezvoltarea capacității Autorității de Certificare 
si Plata in vederea implementării 

recomandărilor Comisiei Europene cu privire la 
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 

Autoritatea de Certificare şi 
Plată 

În implementare 203.730,35 152.797,76 - 50.932,59 

1 1.4 

Sprijin pentru asigurarea condițiilor logistice ale 
Ministerului Fondurilor Europene (structurile de 

coordonare a instrumentelor structurale si 
Autoritatea de Management pentru POAT) 

Ministerul Fondurilor 
Europene 

În implementare 2.282.312,71 1.711.734,53 - 570.578,17 

2 2.1 
Implementarea nevoilor imediate de dezvoltare 

si mentenanță pentru SMIS - CSNR 
Direcţia Coordonare de 

Sistem 
Finalizat 85.083,41 68.066,73 - 17.016,68 

2 2.1 
MYSMIS - Extinderea SMIS-CSNR către 

beneficiari 

Direcţia Generală 
Coordonare de Sistem și 

Asistență Tehnică - Serviciul 
Coordonare SMIS 

În implementare 516.952,83 413.562,27 - 103.390,57 

2 2.2 
Sprijin pentru actualizarea informațiilor in SMIS 

- CSNR 
Direcția Coordonare de 

Sistem 
Finalizat 58.655,03 46.924,02 - 11.731,01 

2 2.2 
Sprijin in continuare pentru actualizarea 

informațiilor in SMIS-CSNR 

Direcţia Generală 
Coordonare de Sistem și 

Asistență Tehnică - Serviciul 
Coordonare SMIS 

În implementare 711.853,41 605.075,40 - 106.778,01 

2 2.3 
Dezvoltarea unei comunități eficiente si 
profesioniste de utilizatori SMIS-CSNR 

Direcţia Coordonare de 
Sistem 

Finalizat 1.471.259,06 1.177.007,25 - 294.251,81 

2 2.4 
Suport pentru funcționarea SMIS in cadrul AM 

PODCA 

Autoritatea de Management 
pentru Programul Operațional 

Dezvoltarea Capacității 
Administrative 

Finalizat 15.901,84 12.721,47 - 3.180,37 

2 2.4 Achiziție echipamente TI&C pentru funcționarea 
SMIS la nivelul ADR-BI 

Agenția pentru Dezvoltare 
Regionala București Ilfov 

Finalizat 7.984,30 6.387,44 1.596,86 - 
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Referințe proiect Valoarea eligibilă a Proiectului (Euro) 

AP DMI Titlu proiect Beneficiar 
Stadiul 

proiectului la 
31.12.2014 

Total FEDR Buget național 
Contribuție 

proprie 

2 2.4 

Asigurarea serviciilor de comunicații necesare 
accesării SMIS-CSNR de către instituțiile 
implicate in gestionarea Instrumentelor 

Structurale 

Direcţia Generală 
Coordonare de Sistem și 

Asistență Tehnică - Serviciul 
Coordonare SMIS 

În implementare 156.109,94 124.887,91 - 31.222,03 

2 2.4 Achiziționarea de echipamente si servicii TI&C 
pentru funcționarea SMIS la nivelul ADR Centru 

Agenția pentru Dezvoltare 
Regionala Centru 

Finalizat 13.873,71 11.098,97 2.774,74 - 

2 2.4 

Achiziție echipamente TI&C pentru funcționarea 
SMIS la nivelul ORGANISMULUI 

INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU 
PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL 

DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 
Regiunea Sud-Est 

Organismul Intermediar 
Regional POS DRU Sud - Est 

Finalizat 10.046,38 8.037,10 - 2.009,28 

2 2.4 Dezvoltarea infrastructurii informatice pentru 
funcționarea SMIS la nivelul ADR Sud-Est 

Agenția pentru Dezvoltare 
Regionala Sud-Est 

Finalizat 21.646,13 17.316,90 4.329,23 - 

2 2.4 
Achiziție echipamente TI&C pentru funcționarea 
SMIS la nivelul Organismului Intermediar pentru 

Cercetare pentru POS CCE, Axa 2 

Autoritatea Națională pentru 
Cercetare Științifică 

Finalizat 74.160,11 59.328,09 - 14.832,02 

2 2.4 Achiziție echipamente IT&C pentru funcționarea 
SMIS la nivelul OIRPOSDRU regiunea NE 

Organismul Intermediar 
Regional POS DRU Nord - 

Est 
Finalizat 11.694,72 9.355,78 - 2.338,94 

2 2.4 
Achiziție echipamente TI&C pentru funcționarea 

SMIS la nivelul OIR POS DRU regiune Sud 
Vest Oltenia 

Organismul Intermediar 
Regional POS DRU Sud-Vest 

Oltenia 
Finalizat 16.543,70 13.234,96 - 3.308,74 

2 2.4 MYSMIS - Extinderea SMIS-CSNR către 
beneficiari - licențe 

Direcţia Coordonare de 
Sistem 

Finalizat 525.770,53 420.616,42 - 105.154,11 

2 2.4 Modernizare IT ACIS - modul 2 
Direcţia Coordonare de 

Sistem 
Finalizat 723.919,68 579.135,74 - 144.783,94 

2 2.4 Achiziție echipamente TI&C pentru funcționarea 
SMIS la nivelul OIR POSDRU Regiunea NV 

Organism Intermediar 
Regional POS DRU Nord-

Vest 
Finalizat 19.121,94 15.297,55 - 3.824,39 
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Referințe proiect Valoarea eligibilă a Proiectului (Euro) 

AP DMI Titlu proiect Beneficiar 
Stadiul 

proiectului la 
31.12.2014 

Total FEDR Buget național 
Contribuție 

proprie 

2 2.4 
Achiziția de echipamente IT&C pentru 

funcționarea SMIS la nivelul OIR POS DRU 
Regiunea Centru 

Organismul Intermediar 
Regional POS DRU Centru 

Finalizat 19.682,23 15.745,78 - 3.936,45 

2 2.4 
Achiziționarea de echipamente si servicii IT&C 
pentru funcționarea SMIS la nivelul ADR Sud 

Muntenia 

Agenția pentru Dezvoltare 
Regionala Sud-Muntenia 

Finalizat 12.550,85 10.040,68 2.510,17 - 

2 2.4 
Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii 

software si a aplicațiilor sale conexe mereu la zi 
si in concordanta cu nevoile ACIS 

Direcţia Generală 
Coordonare de Sistem și 

Asistență Tehnică - Serviciul 
Coordonare SMIS 

În implementare 1.321.756,71 1.057.405,37 - 264.351,34 

2 2.4 

Asigurarea serviciilor de comunicații necesare 
accesării SMIS-CSNR de către instituțiile 
implicate in gestionarea Instrumentelor 
Structurale pentru perioada 2014-2015 

Ministerul Fondurilor 
Europene - Serviciul 
Coordonare SMIS 

În implementare 157.535,12 133.904,85 - 23.630,27 

2 2.4 Extinderea nodului central SMIS 
Ministerul Fondurilor 
Europene - Serviciul 
Coordonare SMIS 

În implementare 1.098.411,94 933.650,15 - 164.761,79 

3 3.1 
Sprijin pentru implementarea planului de 

comunicare ACIS 

Unitatea de Comunicare 
Publică și Informare privind 
Instrumentele Structurale 

În implementare 2.509.076,11 2.007.260,89 - 501.815,22 

3 3.2 
Organizarea si susținerea funcționării Centrului 

de Informare pentru Instrumente Structurale 

Unitatea de Comunicare 
Publică și Informare privind 
Instrumentele Structurale 

În implementare 2.380.278,25 1.904.222,60 - 476.055,65 

Total General 
 
 

  
207.182.787,11 173.828.704,82 2.165.528,19 31.232.752,82 
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Anexa 5: Lista graficelor 

 

Nr. grafic. Titlul graficului Secțiunile în care  

se face referire la grafic  

Grafic 1  Stadiul POAT la 31 decembrie 2014 
2.1. Realizare şi analiza progreselor înregistrate, 

pag.8 

Grafic 2 Stadiul implementării POAT pe axe prioritare 

la 31 decembrie 2014 

2.1.2. Informații financiare, pag.11 

Grafic 3 Progresul anual în implementarea POAT 2.1.6. Analiza calitativă, pag.15 

Grafic 4 Distribuția proiectelor contractate în 2014 2.1.6. Analiza calitativă, pag.16 

Grafic 5 Stadiul utilizării Asistentei Tehnice la 31 

decembrie 2014 

2.6.2. Coordonarea între AT POAT şi axele de AT 

din cadrul altor Programe Operaţionale, pag. 28 

Grafic 6 Stadiul utilizării asistenței tehnice la 31 

decembrie 2014 pe fiecare program 

operațional 

2.6.2. Coordonarea între AT POAT şi axele de AT 

din cadrul altor Programe Operaţionale, pag. 29 

Grafic 7 Stadiul implementării axei prioritare 1 pe DMI 

la 31 decembrie 2014 

3.1.1. Realizarea obiectivelor şi analiza progreselor 

înregistrate, pag.39 

Grafic 8 Stadiul implementării axei prioritare 2 pe DMI 

la 31 decembrie 2014 

3.2.1. Realizarea obiectivelor şi analiza progreselor 

înregistrate, pag.56 

Grafic 9 Stadiul implementării axei prioritare 3 pe DMI 

la 31 decembrie 2014 

3.3.1. Realizarea obiectivelor şi analiza progreselor 

înregistrate, pag.62 

 

 


