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Plan de acţiune privind asistenţa tehnică  

pentru anul 2010 
 

Nr. 
crt. 

Titlu proiect 
 

Beneficiar Valoare totală 
eligibilă 

Stadiul 
proiectului1

Rezultatele principale aşteptate  
pentru anul 20102

1.  Facilitatea de Asistenţă 
Tehnica  
 

ACIS - Direcţia 
Asistenţă Tehnică  

27.050.327 lei În implementare - 15 solicitări de asistenţă demarate, cu privire la 
realizarea de analize, rapoarte, studii, documente 
metodologice care să sprijine implementarea 
instrumentelor structurale. 

2.  Îmbunătăţirea sistemului de 
indicatori utilizaţi în 
monitorizarea şi evaluarea 
Programelor Operaţionale şi 
Cadrului Strategic Naţional 
de Referinţă  

ACIS - Unitatea 
Centrală de 
Evaluare  

2.100.000 lei În implementare - 1 raport de analiză a sistemului de indicatori;  
- 1 ghid privind indicatorii de monitorizare şi 

evaluare; 
-  1 raport de analiză şi documentaţia de atribuire 

pentru îmbunătăţirea statisticii regionale;  
-  1 raport de analiză şi documentaţia de atribuire 

pentru  monitorizarea impactului asupra mediului 
al programelor operaţionale. 

3.  Sprijin oferit personalului 
ACP pentru eficientizarea 
implementării 
Instrumentelor Structurale 
prin încurajarea schimbului 
de experienţă  
 

Autoritatea de 
Certificare şi Plată 

1.605.887 lei În implementare - 1 eveniment/sesiune de schimb de experienţă 
pentru creşterea experienţei personalului ACP în 
gestionarea instrumentelor structurale cu personal 
echivalent din instituţii europene ce asigură 
gestionarea instrumentelor structurale în ţări cu 
experienţă superioară în aceste domenii 

4.  Sprijin pentru finanţarea 
parţială a cheltuielilor de 
personal efectuate de MFP 

MFP  7.109.057 lei În implementare - Rambursarea costurilor majorării salariale 
acordate personalului MFP în baza Legii 
nr.490/2004 privind stimularea financiară a 

                                                 
1 Se va completa astfel: În pregătire (dacă proiectul nu este încă aprobat) sau În implementare (dacă proiectul este aprobat).  
2 Rezultatele sunt numai cele planificate a se realiza în decursul anului 2010. 
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Beneficiar Valoare totală 
eligibilă 

Stadiul 
proiectului1
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pentru anul 20102

(ACIS şi ACP) pentru 
personalul implicat în 
coordonarea, managementul 
şi controlul IS 
 

personalului care gestionează fonduri comunitare 

5.  Sprijin pentru finanţarea 
parţială a cheltuielilor de 
personal efectuate de 
instituţiile publice pentru 
personalul implicat în 
coordonarea, managementul 
şi controlul IS (Autorităţi de 
Management – exclusiv AM 
POAT, Organisme 
Intermediare – instituţii 
publice, Autoritatea de 
Audit) 
 

Instituţiile publice 
pentru structurile 
implicate în 
gestionarea şi 
controlul 
Instrumentelor 
Structurale 
(Autorităţi de 
Management – 
exclusiv AM 
POAT, Organisme 
Intermediare – 
instituţii publice, 
Autoritatea de 
Audit). 

98.000.000 lei În pregătire - Rambursarea costurilor majorării salariale 
acordate personalului implicat în coordonarea, 
managementul şi controlul Fondurilor Structurale 
şi de Coeziune – Obiectivul Convergenţă (cu 
excepţia MFP care a depus deja acest proiect 
pentru ACIS şi ACP) 

6.  Sprijin pentru coordonarea 
implementării Planului 
Integrat de Dezvoltare al 
polului de creştere Braşov 

Agenţia pentru 
Dezvoltare 
Regională Centru 

2.434.189 lei În implementare - Sprijinirea funcţionării biroului coordonatorului de 
pol 

7.  Sprijin pentru coordonarea 
implementării Planului 
Integrat de Dezvoltare al 
Polului de Creştere Iaşi 

Agenţia pentru 
Dezvoltare 
Regională Nord - 
Est 

2.397.947 lei În implementare - Sprijinirea funcţionării biroului coordonatorului de 
pol 

8.  Sprijin pentru coordonarea 
implementării Planului 
Integrat de Dezvoltare al 
Polului de Creştere Ploieşti 

Agenţia pentru 
Dezvoltare 
Regională Sud-
Muntenia 

3.271.779 lei În implementare - Sprijinirea funcţionării biroului coordonatorului de 
pol 

9.  Sprijin pentru coordonarea 
implementării Planului 

ADR SV Oltenia 1.609.525 lei În implementare - Sprijinirea funcţionării biroului coordonatorului de 
pol 

 2



Nr. 
crt. 

Titlu proiect 
 

Beneficiar Valoare totală 
eligibilă 

Stadiul 
proiectului1

Rezultatele principale aşteptate  
pentru anul 20102

Integrat de Dezvoltare al 
Polului de Creştere Craiova 

10.  Sprijin pentru coordonarea 
implementării Planului 
Integrat de Dezvoltare al 
Polului de Creştere 
Constanta 

ADR SE 3.133.393 lei În implementare - Sprijinirea funcţionării biroului coordonatorului de 
pol 

11.  Sprijin pentru coordonarea 
implementării Planului 
Integrat de Dezvoltare al 
Polului de Creştere 
Timişoara 

ADR Vest 1.650.491 lei În implementare - Sprijinirea funcţionării biroului coordonatorului de 
pol 

12.  Sprijin pentru coordonarea 
implementării Planului 
Integrat de Dezvoltare al 
Polului de Creştere Cluj 

ADR Nord Vest 3.336.665 lei În pregătire 
(Proiectul a fost 
respins, urmând 
să fie redepus) 

- Sprijinirea funcţionării biroului coordonatorului de 
pol 

13.  Realizări de evaluări pentru 
perioada 2009-2010 

ACIS - Unitatea 
Centrală de 
Evaluare  

2.400.000 lei În implementare - 1 raport de evaluare la nivel de CNSR; 
- 1 raport de evaluare intermediară a POAT; 
- 1 raport sinteză; 
- 2 rapoarte de evaluare ad-hoc. 

14.  Dezvoltarea capacităţii de 
evaluare a unităţilor de 
evaluare din cadrul 
Autorităţilor de Management 
şi ACIS 

ACIS - Unitatea 
Centrală de 
Evaluare  

2.795.000 lei În implementare - analiza sistemului curent de evaluare şi propuneri 
de îmbunătăţire a acestuia agreate şi 
implementate. 

- traducere actualizată a Ghidului Evalsed. 
- 1 raport de analiză a nevoilor de instruire a 

personalului unităţilor de evaluare. 
- cel puţin 25 de membri ai unităţilor de evaluare 

instruiţi în domeniul evaluării, la nivel avansat. 
- cel puţin 20 de membri ai Comitetelor de 

Coordonare a Evaluării instruiţi în domeniul 
evaluării, la nivel începător. 

- cel puţin 6 reuniuni ale Grupului de Lucru pentru 
Evaluare organizate. 

- asistenţă tehnică furnizată; 
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- statutul de membru în reţele/asociaţii de evaluare 
pentru 6 membri ai UCE obţinut; 

- cel puţin 2 publicaţii în domeniul evaluării 
achiziţionate;  

- pagina de web realizată. 
15.  Dezvoltarea cadrului 

metodologic pentru analiza 
cost-beneficiu 
 

ACIS - Unitatea 
Centrală de 
Evaluare  

5.100.000 lei În implementare - 1 raport de analiză a situaţiei actuale în domeniul 
analizei cost – beneficiu; 

- 1 studiu privind rata de actualizare financiară şi 
rata de actualizare socială; 

- 1 studiu privind rata de rentabilitate internă; 
- traducerea Ghidului pentru Analiza Cost – 

Beneficiu a Proiectelor de Investiţii . 
16.  Formare continuă în 

gestionarea Fondurilor 
Structurale şi de Coeziune în 
România 

ACIS - Direcţia 
Asistenţă Tehnică  

11.146.546 lei În implementare - 900 persoane formate în cadrul a 40 sesiuni de 
formare pe tematici legate de instrumentele 
structurale – la nivel de bază şi avansat 

17.  Formarea beneficiarilor şi 
potenţialilor beneficiari în 
domeniul implementării 
proiectelor finanţate din 
Instrumente Structurale 

Autoritatea de 
Management pentru 
Programul 
Operaţional 
Asistenţă Tehnică 

 

4.424.200 lei În implementare - 6 sesiuni de formare în managementul proiectelor 
în contextul instrumentelor structurale – 150 
participanţi; 

- 2 sesiuni de formare în achiziţii publice de bunuri 
şi servicii – aproximativ 50 persoane; 

- 4 sesiuni de formare în achiziţii publice de lucrări 
– 100 persoane formate. 

18.  Formare continuă a 
personalului Autorităţii de 
Certificare şi Plată în 
vederea gestionării eficiente 
a Fondurilor Structurale şi de 
Coeziune 

Autoritatea de 
Certificare şi Plată  

3.618.226 lei În implementare - Aproximativ 25 participanţi/sesiune la sesiunea de 
deschidere a contractului; 

- Aproximativ 30 participanţi la sesiunile de 
formare – nivel avansat – în domeniul 
controlului/auditului şi managementului financiar 
al instrumentelor structurale, din cadrul ACP, 
Inspecţiei Generale şi Direcţiei de Audit Public 
Intern; 

- Aproximativ 30 participanţi la sesiunile de 
formare, din cadrul ACP, Inspecţiei Generale şi 
Direcţiei de Audit Public Intern, în vederea 
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dezvoltării abilităţilor şi competenţelor 
personalului care gestionează instrumente 
structurale; 

- Aproximativ 10 participanţi din cadrul ACP la 
cursuri, seminarii şi/sau  alte evenimente de 
formare în domeniul gestionării şi controlului 
instrumentelor structurale organizate de instituţii 
europene recunoscute în domeniu şi obţinerea 
după caz de certificări recunoscute internaţional. 

19.  Sprijin pentru funcţionarea 
Autorităţii pentru 
Coordonarea Instrumentelor 
Structurale, inclusiv a 
Autorităţii de Management 
pentru Programul 
Operaţional Asistenţă 
Tehnică  

ACIS 12.651.825 lei În implementare - Asigurarea funcţionării ACIS, inclusiv a 
Autorităţii de Management pentru Programul 
Operaţional Asistenţă Tehnică, inclusiv prin 
consultanţă, sprijin în organizarea de reuniuni şi 
sprijin logistic 

 
 

20.  Dezvoltarea capacităţii ACP 
în vederea gestionării 
eficiente a Instrumentelor 
Structurale şi de Coeziune 

Autoritatea de 
Certificare şi Plată 

8.886.934 lei În implementare - Aproximativ 500 zile consultanţă pentru realizarea 
unui  management financiar eficient la nivelul 
Autorităţii de Certificare şi Plată, inclusiv 
îndrumarea în vederea asigurării sustenabilităţii 
procesului de management al riscului în cadrul 
ACP; 

- Aproximativ 20 de proceduri operaţionale ale 
ACP pentru instrumentele structurale 
îmbunătăţite; 

- Realizarea unui ghid privind managementul 
neregulilor, la nivelul ACP; 

- Realizarea unui ghid pentru certificarea 
cheltuielilor, la nivelul ACP/AM; 

- Aproximativ 160 zile consultanţă pentru 
dezvoltarea managementului resurselor umane, 
inclusiv sprijin pentru implementarea strategiei 
existente privind resursele umane în cadrul ACP; 
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- Achiziţia unui număr aproximativ de 190 
echipamente (ex. staţii de lucru, imprimante 
multifuncţionale, video-proiectoare etc); 

- Achiziţia de materiale consumabile; 
- Achiziţia unei aplicaţii informatice. 

21.  Sprijinirea funcţionării ACP 
în procesul de verificare  la 
faţa locului, efectuată în 
scopul certificării 
cheltuielilor declarate 

Autoritatea de 
Certificare şi Plată 

3.567.200 lei În implementare - Aproximativ 12 misiuni de verificare la faţa 
locului la nivelul AM/OI/Beneficiar, în funcţie de 
necesităţile identificate; 

- Actualizarea şi completarea procedurii de 
verificare la faţa locului; 

- Realizarea în colaborare cu personalul Serviciului 
Verificări la Faţa Locului a listelor de verificare 
privind misiunile realizate. 

22.  Dotare IT ACIS ACIS  2.200.000 lei În pregătire - Asigurarea echipamentelor necesare funcţionării 
ACIS; 

23.  Service/Upgrade servere 
ACIS 

ACIS 500.000 lei În pregătire - Menţinerea în stare de funcţionare a serverelor 
ACIS; 

24.  Dezvoltarea şi asigurarea 
funcţionării corespunzătoare 
a SMIS-CSNR   

ACIS – Direcţia 
Coordonare de 
Sistem 

11.201.500 lei În pregătire - Asigurarea mentenanţei SMIS-CSNR, inclusiv 
rezolvarea principalelor disfuncţionalităţi 
identificate pe parcursul utilizării efective a 
sistemului; 

- Realizarea dezvoltărilor imediate, necesare ca 
aplicaţia şi rapoartele să răspundă în continuare 
cerinţelor regulamentelor comunitare, legislaţiei 
naţionale şi procedurilor instituţiilor responsabile 
de gestionarea instrumentelor structurale. 

25.  Realizarea şi asigurarea 
funcţionării corespunzătoare 
a portalului MYSMIS 

ACIS – Direcţia 
Coordonare de 
Sistem 

7.589.500 lei În pregătire - Identificarea nevoilor de dezvoltare, la nivelul 
tuturor structurilor responsabile de gestionarea 
instrumentelor structurale 

26.  Help-Desk SMIS-CSNR 
 

ACIS – Direcţia 
Coordonare de 
Sistem 

7.589.500 lei În pregătire - 100% din datele istorice sunt introduse în SMIS-
CSNR; 

- Furnizarea promptă şi continuă de asistenţă de 
specialitate utilizatorilor cu privire la funcţionarea 
SMIS-CSNR; 
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27.  Dezvoltarea unei comunităţi 
eficiente şi profesioniste de 
utilizatori SMIS-CNSR 

ACIS - Direcţia 
Coordonare de 
Sistem 

7.228.213 lei În implementare - 1383 persoane pregătite cu privirea la operarea 
SMIS-CSNR din cadrul instituţiilor implicate în 
gestionarea instrumentelor structurale; 

- 90 persoane pregătite în vederea formării iniţiale a 
viitorilor utilizatori SMIS (training al 
Coordonatorilor SMIS de la nivel central şi local); 

- 25 persoane pregătite în domeniul implementării 
corespunzătoare a SMIS-CSNR. 

28.  Achiziţie echipamente TI&C 
pentru funcţionarea SMIS la 
nivelul ADR Bucureşti-Ilfov 

Agenţia pentru 
Dezvoltare 
Regională 
Bucureşti-Ilfov 

36.135 lei În implementare - Calculatoare şi multifuncţionale achiziţionate 
pentru funcţionarea SMIS la nivelul ADR 
Bucureşti-Ilfov 

29.  Consolidarea nodului central 
al sistemului informatic 
SMIS-CSNR 

ACIS – Direcţia 
Coordonare de 
Sistem 

2.200.000 lei În pregătire - Achiziţionarea de noi echipamente şi licenţe 
pentru SMIS-CSNR 

30.  Asigurarea comunicaţiilor 
pentru instituţiile utilizatoare  
ale sistemului informatic 
SMIS-CSNR 

ACIS – Direcţia 
Coordonare de 
Sistem 

690.084 lei În pregătire - Accesarea SMIS-CSNR la parametrii tehnici 
optimi de către toate instituţiile implicate în 
gestionarea instrumentelor structurale  

31.  Sprijin pentru implementarea 
planului de comunicare 
ACIS 

ACIS - Direcţia 
Coordonare de 
Sistem 

18.340.334 lei În implementare - 8 sesiuni de informare la nivel regional şi local 
pentru publicul larg şi potenţialii beneficiarii 
privind oportunităţile de finanţare din 
Instrumentele Structurale şi regulile de 
implementare prin programele operaţionale; 

- Realizarea a 4 tipuri de broşuri privind 
Instrumentele Structurale: una dedicată publicului 
larg, cu informaţii generale privind Instrumentele 
Structurale, una dedicată potenţialilor beneficiari, 
cu informaţii privind oportunităţile de finanţare pe 
categorii (autorităţi publice locale, IMM-uri şi 
ONG-uri) şi două dedicate beneficiarilor, cu 
informaţii detaliate privind regulile aplicabile în 
fiecare etapă de implementare a proiectului; 

- Realizarea a 2 broşuri pentru PO Asistenţă 
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Tehnică, cu informaţii privind asistenţa tehnică în 
România; 

- Organizarea unei campanii media pentru 
promovarea oportunităţilor şi beneficiilor oferite 
prin Instrumentele Structurale; evaluarea 
impactului campaniei media cu privire la gradul de 
conştientizare asupra Instrumentelor Structurale în 
România, prin realizarea a 2 sondaje de opinie, ex-
ante şi ex-post; 

- Organizarea a cel puţin 3 întâlniri cu reprezentanţii 
presei pentru diseminarea informaţiilor cu privire 
la Instrumentele Structurale în România; 

- Asigurarea mentenanţei şi dezvoltării site-ului 
www.fonduri-ue.ro, care centralizează toate 
informaţiile privind cele şapte programe 
operaţionale, precum şi a mentenanţei şi 
dezvoltării site-ului www.poat.ro, dedicat 
beneficiarilor PO Asistenţă Tehnică;  

- Instruirea a 80 de persoane responsabile de 
comunicare din cadrul AM şi OI, în scopul 
eficientizării comunicării; 

- Organizarea unui eveniment de Ziua Europei din 9 
mai 2010. 

32.  Dezvoltarea şi funcţionarea 
Centrului de informare 

ACIS - Direcţia 
Coordonare de 
Sistem 

9.030.000 lei În pregătire - Contractarea serviciilor pentru realizarea unui 
centru de informare (help-desk) faţă-în-faţă şi 
telefonic (call-center) pentru cetăţeni, potenţialii 
beneficiari şi beneficiari, pe baza colectării, 
procesării şi diseminării informaţiilor/ 
materialelor/ studiilor/ celor mai bune practici în 
domeniul Instrumentelor Structurale; centrul de 
informare va coordona activitatea unor puncte de 
informare regionale şi locale, care vor funcţiona ca 
centre de resurse şi de asistenţă pentru promotorii 
locali de proiecte. 
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Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative  

 
 

 
 
 

Plan de acţiune privind asistenţa tehnică  
pentru anul 2010 

 
Nr. 
crt. 

Titlu proiect 
 

Beneficiar Valoare totală 
eligibilă 

Stadiul 
proiectului3

Rezultatele principale aşteptate  
pentru anul 20104

1. Sprijinirea eficienţei 
managementului general şi a 
implementării PO DCA 

AM PO DCA 6.177.449 lei În implementare - 280 zile participant la instruire; 
- 50 zile participant la instruire membri Comitet de 

Monitorizare; 
- 7 evenimente (seminarii, sesiuni de training, etc.) 

organizate; 
- 10 vizite de control la beneficiari; 
- 10 vizite de monitorizare la beneficiari. 

2. Evaluarea intermediară a PO 
DCA pentru perioada 1 
ianuarie 2007 - 30 iunie 
2009 

AM PO DCA 520.800 lei În implementare - 1 raport de evaluare a PO DCA pentru perioada 1 
ianuarie 2007 - 30 iunie 2009 

3. Sprijin pentru asigurarea 
proceselor de informare şi 
publicitate pentru PO DCA 

AM PO DCA 2.746.493 lei În implementare - 1 manual identitate vizuală PO DCA; 
- 30.000 obiecte promoţionale realizate şi 

distribuite; 
- 90.000 materiale informative realizate şi 

distribuite; 
- 2 conferinţe regionale organizate; 
- 1 sesiune de instruire organizată. 
 

                                                 
3 Se va completa astfel: În pregătire (dacă proiectul nu este încă aprobat) sau În implementare (dacă proiectul este aprobat). Proiectele din acest plan se 
desfăşoară în diferite perioade în anii 2009-2011.  
4 Rezultatele sunt numai cele planificate a se realiza în decursul anului 2010. 
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4. Sprijinirea procesului de 
evaluare şi selecţie a 
proiectelor depuse spre 
finanţare la PO DCA 

AM PO DCA 520.000 lei În implementare - Minim 200 de cereri de finanţare evaluate şi 
selectate 

5. Susţinerea implementării PO 
DCA 

AM PO DCA 1.400.000 lei În implementare - 50 misiuni de control la beneficiari; 
- 50 misiuni de monitorizare la beneficiari; 
- 20 servicii de închiriere transport în teritoriu. 

6. Activităţi de promovare 
adresate inclusiv sectoarelor 
prioritare ale PO DCA 

AM PO DCA 193.400 lei În implementare - 2 conferinţe regionale organizate 
 

7. Sprijinirea implementării PO 
DCA prin realizarea de 
studii şi analize 

AM PO DCA 420.000 lei În pregătire - 1 studiu de îmbunătăţire a activităţii AM PO 
DCA 

8. Asigurarea unui proces 
transparent de evaluare şi 
selecţie a solicitărilor de 
finanţare din PO DCA 

AM PO DCA 840.000 lei În pregătire - Minim 200 de cereri de finanţare evaluate şi 
selectate 
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Programul Operaţional Regional  

 
 

Plan de acţiune privind asistenţa tehnică  
pentru anul 2010 

 
 

Nr. 
crt. 

Titlu proiect 
 

Beneficiar Valoare totală 
eligibilă 

Stadiul 
proiectului5

Rezultatele principale aşteptate  
pentru anul 20106

1. Sprijin pentru ADR Vest in 
calitate de Organism 
Intermediar pentru 
implementarea si 
monitorizarea cu 
profesionalitate si eficacitate 
a proiectelor finanţate POR 
2007 2013 

 ADR Vest  9.205.695 lei În implementare - Contractarea la sfârşitul perioadei de implementare 
a activităţilor proiectului, a minim 60% din 
fondurile publice (FEDR şi cofinanţarea de la 
bugetul de stat) aferente POR, alocate la nivelul 
regiunii de dezvoltare; 

- Suma aferentă rambursărilor efectuate către 
beneficiarii POR la sfârşitul perioadei de 
implementare activităţilor proiectului, trebuie să 
fie în procent de minim 30% din fondurile publice 
(FEDR şi cofinanţarea de la bugetul de stat) 
contractate la nivelul regiunii de dezvoltare; 

- Participarea personalului OI la 32 de sesiuni de 
instruire;  

- 70 de participanţi din cadrul OI la cursurile de 
instruire;  

- Organizarea a 2 sesiuni de instruire pentru 
beneficiari;  

- 30 de potenţiali beneficiari, participanţi la sesiunile 
de instruire organizate de OI;  

- Organizarea unei reuniuni a grupurilor de lucru 
relevante. 

2 Sprijin pentru ADR SE in ADR SE 11.826.640 lei În implementare - Contractarea la sfârşitul perioadei de implementare 
                                                 
5 Se va completa astfel: În pregătire (dacă proiectul nu este încă aprobat) sau În implementare (dacă proiectul este aprobat). Proiectele din acest plan se 
desfăşoară în diferite perioade în anii 2009-2011.  
6 Rezultatele sunt numai cele planificate a se realiza în decursul anului 2010. 
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Nr. 
crt. 

Titlu proiect 
 

Beneficiar Valoare totală 
eligibilă 

Stadiul 
proiectului5

Rezultatele principale aşteptate  
pentru anul 20106

perioada 2009 - 2010 in 
vederea implementării 
Programului Operaţional 
Regional 2007 - 2013 in 
Regiunea Sud Est 

a activităţilor proiectului, a minim 60% din 
fondurile publice (FEDR si cofinanţarea de la 
bugetul de stat) aferente POR, alocate la nivelul 
regiunii de dezvoltare; 

- Suma aferentă rambursărilor efectuate către 
beneficiarii POR la sfârşitul perioadei de 
implementare activităţilor proiectului, trebuie să 
fie în procent de minim 30% din fondurile publice 
(FEDR şi cofinanţarea de la bugetul de stat) 
contractate la nivelul regiunii de dezvoltare; 

- Participarea personalului OI la 35 sesiuni de 
instruire;  

- 103 participanţi din cadrul OI la instruire; 
- Organizarea a 70 sesiuni de instruire cu 

beneficiarii;  
- 140 beneficiari participanţi la instruirile organizate 

de OI;  
- Organizarea a 13 reuniuni ale comitetelor si 

grupurilor de lucru relevante. 
3 Implementarea Programului 

Operaţional Regional 2007-
2013 în Regiunea Sud - Vest 
Oltenia în perioada 1 
ianuarie 2009 – 31 
decembrie 2010 

 ADR Sud Vest     8.935.557 lei În implementare - Contractarea la sfârşitul perioadei de implementare 
a activităţilor proiectului, a minim 60% din 
fondurile publice (FEDR şi cofinanţarea de la 
bugetul de stat) aferente POR, alocate la nivelul 
regiunii de dezvoltare; 

- Suma aferentă rambursărilor efectuate către 
beneficiarii POR la sfârşitul perioadei de 
implementare activităţilor proiectului, trebuie să 
fie în procent de minim 30% din fondurile publice 
(FEDR şi cofinanţarea de la bugetul de stat) 
contractate la nivelul regiunii de dezvoltare; 

- Organizarea a 15 sesiuni de instruire organizate cu 
beneficiarii;  

- 60 beneficiari participanţi la instruiri organizate de 
OI;  
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Nr. 
crt. 

Titlu proiect 
 

Beneficiar Valoare totală 
eligibilă 

Stadiul 
proiectului5

Rezultatele principale aşteptate  
pentru anul 20106

- Organizarea a 6 reuniuni ale comitetelor si 
grupurilor de lucru relevante;  

4 Sprijinirea Organismului 
Intermediar din cadrul ADR 
NE în perioada 2009 - 2010 
pentru implementarea şi 
monitorizarea POR 2007 - 
2013 în regiunea NE 

 ADR NE  14.566.851 lei În implementare - Contractarea la sfârşitul perioadei de implementare 
a activităţilor proiectului, a minim 60% din 
fondurile publice (FEDR şi cofinanţarea de la 
bugetul de stat) aferente POR, alocate la nivelul 
regiunii de dezvoltare; 

- Suma aferentă rambursărilor efectuate către 
beneficiarii POR la sfârşitul perioadei de 
implementare activităţilor proiectului, trebuie să 
fie în procent de minim 30% din fondurile publice 
(FEDR şi cofinanţarea de la bugetul de stat) 
contractate la nivelul regiunii de dezvoltare; 

- 2 sesiuni de instruire pentru personalul OI;  
- 79 de participanţi OI la cursurile de instruire;  
- Organizarea a  6 sesiuni de instruire pentru 

beneficiari;  
- 30 de beneficiari participanţi la sesiunile de 

instruire organizate de OI;  
- Organizarea a 6 reuniuni ale comitetelor si 

grupurilor de lucru relevante. 
5 Sprijin acordat în perioada 

2009 - 2010 pentru OI din 
cadrul ADR Centru în 
implementarea şi 
monitorizarea la nivel 
regional a POR 2007 -2013 

ADR Centru 9.713.110 lei În implementare - Contractarea la sfârşitul perioadei de implementare 
a activităţilor proiectului, a minim 60% din 
fondurile publice (FEDR şi cofinanţarea de la 
bugetul de stat) aferente POR, alocate la nivelul 
regiunii de dezvoltare; 

- Suma aferentă rambursărilor efectuate către 
beneficiarii POR la sfârşitul perioadei de 
implementare activităţilor proiectului, trebuie să 
fie în procent de minim 30% din fondurile publice 
(FEDR şi cofinanţarea de la bugetul de stat) 
contractate la nivelul regiunii de dezvoltare; 

- Participarea personalului OI la 3 sesiuni de 
instruire;  
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Nr. 
crt. 

Titlu proiect 
 

Beneficiar Valoare totală 
eligibilă 

Stadiul 
proiectului5

Rezultatele principale aşteptate  
pentru anul 20106

- 10 participanţi din cadrul OI la instruirile 
organizate;  

- Organizarea a 9 sesiuni de instruiri organizate de 
OI pentru beneficiari;   

- Organizarea a 10 reuniuni ale comitetelor si 
grupurilor de lucru relevante 

6 Sprijin pentru ADR Sud 
Muntenia Direcţia Organism 
Intermediar în vederea 
implementării POR în 2009 - 
2010 

ADR Sud Muntenia 9.472.629 lei În implementare - Contractarea la sfârşitul perioadei de implementare 
a activităţilor proiectului, a minim 60% din 
fondurile publice (FEDR şi cofinanţarea de la 
bugetul de stat) aferente POR, alocate la nivelul 
regiunii de dezvoltare; 

- Suma aferentă rambursărilor efectuate către 
beneficiarii POR la sfârşitul perioadei de 
implementare activităţilor proiectului, trebuie să 
fie în procent de minim 30% din fondurile publice 
(FEDR şi cofinanţarea de la bugetul de stat) 
contractate la nivelul regiunii de dezvoltare; 

- 10 sesiuni de instruire pentru personalul OI;  
- 55 participanţi din cadrul OI la instruire; 

Organizarea a 12 sesiuni instruire cu beneficiarii; 
125 beneficiari participanţi la instruirile organizate 
de OI;  

- Organizarea unei reuniuni a grupurilor de lucru 
relevante. 

7 Sprijin pentru ADR Nord -   
Vest, în calitate de Organism 
Intermediar, în perioada 
2009 - 2010 în vederea 
implementării Programului 
Operaţional în perioada 2009 
- 2013 la nivelul Regiunii 
Nord - Vest 

ADR Nord Vest 10.236.981 lei În implementare - Contractarea la sfârşitul perioadei de implementare 
a activităţilor proiectului, a minim 60% din 
fondurile publice (FEDR şi cofinanţarea de la 
bugetul de stat) aferente POR, alocate la nivelul 
regiunii de dezvoltare; 

- Suma aferentă rambursărilor efectuate către 
beneficiarii POR la sfârşitul perioadei de 
implementare activităţilor proiectului, trebuie să 
fie în procent de minim 30% din fondurile publice 
(FEDR şi cofinanţarea de la bugetul de stat) 
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Nr. 
crt. 

Titlu proiect 
 

Beneficiar Valoare totală 
eligibilă 

Stadiul 
proiectului5

Rezultatele principale aşteptate  
pentru anul 20106

contractate la nivelul regiunii de dezvoltare; 
- Organizarea a 20 de sesiuni de instruire organizate 

de OI cu beneficiarii;  
- 10 participanţi din cadrul OI la cursuri de instruire;  

200 de beneficiari la sesiunile de instruire 
organizate de OI cu beneficiarii;  

- Organizarea a 16 reuniuni ale comitetelor si 
grupurilor de lucru relevante. 

8 Sprijin pentru AM POR în 
vederea asigurării 
managementului, 
implementării şi evaluării 
POR pentru perioada 2009 şi 
2010 

 AM POR  4.470.254 lei În implementare - Minim 100 vizite de monitorizare, verificare sau 
participări la întâlniri de lucru; 

- Minim 600 vizite precontractuale sau de 
monitorizare pentru axele 1-5;  

- Minim 40 vizite de control financiar; 
- Minim 2 studii privind evaluarea POR; 
- Minim 2 şedinţe ale CM POR;  
- Minim 100 participări la seminarii, grupuri de 

lucru, conferinţe organizate de instituţii externe; 
- Minim 33 întâlniri de lucru cu personalul OI sau 

alte întâlniri de lucru privind activitatea POR; 
- Minim 27 obiecte de inventar şi mijloace fixe 

achiziţionate; 
- Minim 4 programe/ licenţe IT achiziţionate;  
- 1 sistem de arhivare electronică achiziţionat; 
- Minim 6 contracte de servicii destinate AM POR 

încheiate. 
9 Sprijin pentru AM POR în 

vederea asigurării 
managementului POR pentru 
perioada 2009 - 2011 

 AM POR  16.342.950 lei În implementare - Minim 500 proiecte evaluate din punct de vedere 
tehnic si financiar;  

- minim 25 de cursuri organizate pentru personalul 
AM si OI;  

- Minim 375 participanţi din AM si OI la cursurile 
organizate;  

- Minim 900 zile de instruire pentru personalul AM 
si OI;  

- Minim 30 seminarii organizate pentru instituţiile 
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Nr. 
crt. 

Titlu proiect 
 

Beneficiar Valoare totală 
eligibilă 

Stadiul 
proiectului5

Rezultatele principale aşteptate  
pentru anul 20106

beneficiare;  
- Minim 450 participanţi din instituţiile beneficiare 

la seminarile organizate;  
- Minim 900 zile de instruire la seminarile 

organizate pentru instituţiile beneficiare;  
- Minim 10 schimburi de experienţa organizate în 

state membre ale UE. 
10 Regio: Informare si 

promovare 2009-2010 
AM POR 24.791.340 lei În implementare - Creşterea nivelului de conştientizare a publicului şi 

a potenţialilor beneficiari privind oportunităţile de 
finanţare prin POR cu 10%;  

- organizarea a 2 conferinţe naţionale şi a 24 sesiuni 
de informare;  

- 500 000 vizitatori pe website;  
- 500 panouri afişate;  
- 200 materiale de presa publicate;  
- 27250 materiale de informare şi promovare 

realizate;  
- 7500 materiale promoţionale produse;   
- Consolidarea reţelei de comunicatori până la 200 

membri. 
11 Sprijin pentru implementarea 

POR 2007 - 2013 în 
Regiunea Bucureşti - Ilfov 

ADR Bucureşti - 
Ilfov 

   7.908.229 lei În pregătire - Contractarea la sfârşitul perioadei de implementare 
a activităţilor proiectului, a minim 60% din 
fondurile publice (FEDR şi cofinanţarea de la 
bugetul de stat) aferente POR, alocate la nivelul 
regiunii de dezvoltare; 

- Suma aferentă rambursărilor efectuate către 
beneficiarii POR la sfârşitul perioadei de 
implementare activităţilor proiectului, trebuie să 
fie în procent de minim 30% din fondurile publice 
(FEDR şi cofinanţarea de la bugetul de stat) 
contractate la nivelul regiunii de dezvoltare; 

- Organizarea a 4 sesiuni de instruiri organizate de 
OI pentru beneficiari;  

- 60 beneficiari participanţi la instruirile organizate 
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Nr. 
crt. 

Titlu proiect 
 

Beneficiar Valoare totală 
eligibilă 

Stadiul 
proiectului5

Rezultatele principale aşteptate  
pentru anul 20106

de OI;  
- Organizarea a 10 reuniuni ale comitetelor şi 

grupurilor de lucru relevante. 
12 Sprijin pentru Ministerul 

Turismului, Direcţia 
Gestionare Fonduri pentru 
Turism în vederea 
implementării POR 2007 - 
2013 

OI Turism      5.018.707 lei În pregătire - Organizarea a 10 sesiuni de informare, reuniuni de 
lucru cu  potenţiali solicitanţi în cadrul axei 5, 
DMI 5.3, operaţiunile b şi c; 

- Organizarea a 10 sesiuni de instruire a 
beneficiarilor care au depus proiecte în cadrul axei 
5, DMI 5.3, operaţiunile b şi c;  

- Contractarea a 2 experţi pentru evaluarea 
proiectelor tehnice depuse în cadrul operaţiunii 
„Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi 
Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora”, 
din cadrul axei 5, DMI 5.3 al POR; 

- Asigurarea a 6 traduceri în cadrul întâlnirilor de 
lucru, seminariilor şi conferinţelor destinate 
potenţialilor solicitanţi la care vor fi invitaţi experţi 
din statele membre; 

- Organizarea a 130 vizite pe teren, a experţilor din 
cadrul OIT, în etapa finală a procesului de 
evaluare, selecţie şi contractare. 

13 Sprijin acordat OI din cadrul 
ADR Nord - Est în 2010 
pentru implementarea cu 
succes a Planului de 
comunicare aferent POR 
2007 - 2013 

ADR Nord - Est       287.400 lei În pregătire - Organizarea a 19 evenimente de comunicare si 
promovare;  

- 1 campanie mass-media organizată; 
- 10 000 materiale de informare şi publicitate; 
- 15 000 accesări pagina web.  

14 Sprijin pentru ADR Sud 
Muntenia Direcţia Organism 
Intermediar pentru 
activităţile de informare şi 
publicitate ale POR în anul 
2010 
 

ADR Sud Muntenia       541.400 lei În pregătire - Organizarea a 25 evenimente de comunicare si 
promovare; 

- 1 campanie mass-media; 
- 1300 materiale de informare şi publicitate; 
- 64 554 accesări pagina web.  
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Nr. 
crt. 

Titlu proiect 
 

Beneficiar Valoare totală 
eligibilă 

Stadiul 
proiectului5

Rezultatele principale aşteptate  
pentru anul 20106

15 Sprijin pentru informarea şi 
publicitatea privind 
Programul Operaţional 
Regional în Regiunea NV în 
anul 2010 

ADR Nord Vest       435.160 lei În pregătire - Organizarea a 61 evenimente de comunicare si 
promovare;  

- 1 campanie mass-media; 
- 6000 materiale de informare şi publicitate; 
- 6000 accesări pagina web.  

16 Sprijin acordat în anul 2010 
pentru OI din cadrul ADR 
Centru în informarea şi 
publicitatea  la nivel regional 
privind POR 2007 - 2013 

ADR Centru       535.220 lei În pregătire - Organizarea a 14 evenimente de comunicare si 
promovare;   

- 30.000 accesări pagina web; 
- 15.600 materiale de informare şi publicitate; 
- 1 campanie mass-media. 

17 Sprijin pentru ADR SE în 
vederea implementării 
Planului de comunicare al 
POR 2007 - 2013 la nivelul 
Regiunii de dezvoltare SE în 
anul 2010 

ADR Sud - Est       412.151 lei În pregătire - Organizarea a 60 evenimente de comunicare şi 
promovare; 

- 50.000 accesări pagina web; 
- 2004 materiale de informare şi publicitate; 
- 1 campanie mass-media. 

18 Sprijin pentru implementarea 
activităţilor de informare şi 
publicitate din Planul de 
Comunicare pentru POR 
2007 - 2013 la nivelul 
Regiunii Vest 

ADR Vest       393.232 lei În pregătire - Organizarea a 6 evenimente de comunicare şi 
promovare;  

- 3 campanii mass-media; 
- 168.023 accesări pagina web. 

19 PRO REGIO  Bucureşti 
Ilfov 2010 (Promovarea 
REGIO în Bucureşti-Ilfov) 

ADR Bucureşti 
Ilfov 

      682.335 lei În pregătire - Organizarea a 8 evenimente de comunicare şi 
promovare,      

- 4 campanii mass-media; 
- 10500 materiale de informare si publicitate; 
- 20 000 accesări pagini web. 

20 Promovarea POR 2007 - 
2013 la nivelul Regiunii 
Sud-Vest Oltenia în anul 
2010 

ADR Sud - Vest       231.576 lei În pregătire - Organizarea a 5 evenimente de comunicare si 
promovare;  

- 15.000 accesări pagina web; 
- 1000 materiale de informare şi publicitate; 
- 1 campanie mass-media. 
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Programul Operaţional Sectorial  Creşterea Competitivităţii Economice 
  

 
 
 
 

Plan de acţiune privind asistenţa tehnică 
pentru anul 2010 

 
Nr. 
crt. 

Titlu proiect 
 

Beneficiar Valoare totală 
eligibilă 

Stadiul 
proiectului7

Rezultatele principale aşteptate  
pentru anul 20108

1.  Asistenţă tehnică pentru 
sprijinirea AM POS CCE 
pentru evaluarea proiectelor 
aferente Axei Prioritare I – 
„Întreprinderi mari” 

MECMA -AM POS 
CCE 

1.359.093 lei În implementare - Nr. proiecte evaluate 
apel I  - 120      
apel II – 280 

2.  Achiziţionare de articole de 
birotică 

MECMA -AM POS 
CCE 

46.274 lei În implementare - Achiziţionare produse de birotică  

3.  Pachet software pentru 
contabilitate Biroul Unitatea 
de Plata  

MECMA -AM POS 
CCE 

52.000 lei În implementare - Achiziţionare software 

4.  Asistenţă tehnică pentru 
evaluarea intermediară POS 
CCE 

MECMA -AM POS 
CCE 

1.606.480 lei În implementare - Nr. de studii/rapoarte privind evaluarea 
intermediară POS CCE* 

5.  Sprijinirea AM POS CCE 
pentru operaţiunea Poli de 
competitivitate 

MECMA -AM POS 
CCE 

1.600.000 lei În implementare - Nr. de studii/rapoarte privind operaţiunea poli de 
competitivitate* 

6.  Sprijin pentru îmbunătăţirea 
capacităţii instituţionale şi 
administrative a Autorităţii 
de Management şi a 
Organismelor Intermediare 
pentru Programului 

MECMA -AM POS 
CCE 

5.524.673 lei În pregătire - Număr participări la instruire 400  

                                                 
7 Se va completa astfel: În pregătire (dacă proiectul nu este încă aprobat) sau În implementare (dacă proiectul este aprobat).  
8 Rezultatele sunt numai cele planificate a se realiza în decursul anului 2010. 
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Nr. 
crt. 

Titlu proiect 
 

Beneficiar Valoare totală 
eligibilă 

Stadiul 
proiectului7

Rezultatele principale aşteptate  
pentru anul 20108

Operaţional Sectorial  
“Creşterea Competitivităţii 
Economice” 

7.  Sprijin pentru organizarea 
reuniunilor CM ale POS 
CCE in anul 2010 

MECMA -AM POS 
CCE 

106.250 lei În pregătire - 2 reuniuni ale comitetelor si grupurilor de lucru 
relevante 

8.  Sprijin pentru organizare de 
evenimente AM POS CCE 

MECMA -AM POS 
CCE 

2.081.104 lei  În pregătire - 1700 persoane participante;                       
- 17 evenimente; 
- 5000 materiale promoţionale. 

9.  Sprijin pentru control  MECMA -AM POS 
CCE 

2.639.700 lei În pregătire - 30 rapoarte de verificare la faţa locului  efectuate; 
- 500 liste de verificare cereri de rambursare. 

10.  Închiriere sediu pentru AM 
POS CCE, OIE, OI IMM  

MECMA AM POS 
CCE  

2.975.000 lei În pregătire - Sediu funcţional închiriat (2010)  

11.  Achiziţionare 5 autoturisme 
pentru AM POS CCE 
necesare pentru activităţile 
de control la faţa locului, 
monitorizare, comunicare  

MECMA AM POS 
CCE 

300.000 lei În pregătire - 5 autoturisme achiziţionate  

12.  Cheltuieli de întreţinere, 
carburanţi, asigurări şi 
reparaţii pentru 5 
autoturisme AM POS CCE 
2010-2012 

MECMA AM POS 
CCE 

900.000 lei În pregătire - Asigurare cheltuieli de întreţinere, carburanţi, 
asigurări şi reparaţii pentru 5 autoturisme AM POS 
CCE  

13.  Achiziţie materiale 
promoţionale personalizate 
AM POS CCE 

MECMA AM POS 
CCE 

51.000 lei În pregătire - Materiale promoţionale personalizate 
achiziţionate* 

14.  Servicii de arhivare  pentru   
AM POS CCE   pe perioada 
2010-2015 

MECMA AM POS 
CCE 

1.100.000 lei În pregătire - Nr. de dosare arhivate* 

15.  Asistenta tehnica pentru AM 
POS CCE pentru evaluarea 
modului de implementare a 
Planului de comunicare al 
POS CCE 

MECMA AM POS 
CCE 

600.000 lei În pregătire - Nr. de rapoarte de evaluare realizate* 
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Nr. 
crt. 

Titlu proiect 
 

Beneficiar Valoare totală 
eligibilă 

Stadiul 
proiectului7

Rezultatele principale aşteptate  
pentru anul 20108

16.  Asistenţă tehnică pentru AM 
POS CE pentru evaluarea  
implementării axelor 
prioritare ale POS CCE 

MECMA AM POS 
CCE 

1.700.000 lei În pregătire - Nr. de rapoarte de evaluare realizate* 

17.  Sprijin pentru desfăşurarea 
activităţilor OI Cercetare 
prin achiziţia de servicii 
diverse 
Servicii de consultanţă în 
domeniul achiziţiilor publice 

ANCS OI Cercetare 63.500 lei În implementare - 15 documentaţii de atribuire realizate  

18.  Sprijin pentru desfăşurarea 
activităţilor OI Cercetare 
prin achiziţia de servicii 
diverse 
Servicii de curierat rapid 

ANCS OI Cercetare 1.300 lei În implementare - 800 colete expediate 

19.  Sprijin pentru desfăşurarea 
activităţilor OI Cercetare 
prin achiziţia de servicii 
diverse 
Servicii de consultanţă 
juridică pentru operaţiunile 
POS CCE – Axa prioritară 2 

ANCS OI Cercetare 152.266 lei În implementare - 180 de ore de consultanţă juridică efectuate  
( 15 ore/lună x 12= 180 ore) 

20.  Sprijinirea activităţilor de 
comunicare/publicitate 
pentru Axa prioritara 2 din 
POS-CCE 
Servicii de campanie de 
publicitate, în vederea 
informării şi promovării 
oportunităţilor de finanţare 
prin Axa prioritară 2 a POS-
CCE, în cadrul unor 
evenimente 
 

ANCS OI Cercetare 170.000 lei În implementare - 25. conferinţe şi seminarii, cu un număr total de 
1000 participanţi  
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Nr. 
crt. 

Titlu proiect 
 

Beneficiar Valoare totală 
eligibilă 

Stadiul 
proiectului7

Rezultatele principale aşteptate  
pentru anul 20108

21.  Sprijinirea activităţilor de 
comunicare/publicitate 
pentru Axa prioritară 2 din 
POS-CCE 
Servicii pentru realizarea de 
materiale publicitare pentru 
promovarea POS-CCE 

ANCS OI Cercetare 61.330 lei În implementare - 30 de materiale publicitare realizate 

22.  Sprijin pentru desfăşurarea 
activităţii OI Cercetare prin 
activitatea de servicii diverse 
Servicii de consultanţă 
pentru realizarea unei zone 
tehnologice de dezvoltare 

ANCS OI Cercetare 2.537.760 lei În pregătire - 8 zone tehnologice de dezvoltare evaluate  

23.  Sprijin pentru dezvoltarea 
tehnologiei informaţiei la OI 
Cercetare 
Servicii informatice pentru 
realizarea aplicaţiei de 
înregistrare on-line, de 
evaluare on-line şi 
dezvoltare pagină 
personalizată 

ANCS OI Cercetare 960.119 lei În pregătire - 200 aplicaţii înregistrate; 
- 150 aplicaţii evaluate; 
- 1 pagina web realizată. 
 
 

24.  Sprijin pentru desfăşurarea 
activităţii OI Cercetare prin 
activitatea de servicii diverse 
Servicii de consultanţă şi 
expertiză tehnică şi/sau pe 
domenii tematice pentru 
operaţiunile Axei prioritare 2 
a POS-CCE necesare în 
activitatea de monitorizare 

ANCS OI Cercetare 532.790 lei În pregătire - 200 proiecte monitorizate 

25.  Servicii prestate de 
organizaţii specializate în 
vederea efectuării vizitelor 

ANCS OI Cercetare 33.423.346 lei În pregătire - 150 proiecte controlate 
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de control la faţa locului   
 

26.  Servicii de consultanţă 
financiară pentru OI 
Cercetare în scopul 
gestionării operaţiunilor 
Axei prioritare 2 a POS CCE 
şi a proiectelor de AT  

ANCS OI Cercetare 347.310 lei În pregătire - 720 ore consultanţă (60 ore/lună x 12= 720) 

27.  Servicii specializate necesare 
OI Cercetare în procesul de 
evaluare a propunerilor de 
proiecte pentru infrastructuri 
publice 

ANCS OI Cercetare 1.163.140 lei În pregătire - 90 proiecte evaluate 

28.  Inchiriere de autoturisme 
pentru activitatile de 
comunicare si monitorizare 

ANCS OI Cercetare 228.400 lei În pregătire - 10 autoturisme închiriate 

29.  Servicii de traduceri 
documente ale POS CCE 
Axa 2 

ANCS OI Cercetare 30.000 lei În pregătire - 500 pagini de traduceri realizate  

30.  Servicii de formare 
specializată a personalului 
OI în cadrul unui training 
organizat în luna mai  

ANCS OI Cercetare 42.296 lei În pregătire - 40 persoane instruite  

31.  Cursuri de instruire pentru 
exploatare aplicaţii 
informatice  

ANCS OI Cercetare 39.200 lei În pregătire - 20 persoane instruite  

32.  Servicii de organizare a unui 
seminar în baza unui acord 
bilateral semnat între ANCS 
şi o ţară membră UE 

ANCS OI Cercetare 21.148 lei În pregătire - 2 seminarii organizate 

33.  Contractarea experţilor 
externi pentru procesul de 
evaluare tehnică şi financiară 
a  proiectelor  în cadrul Axei 

OI IMM  
 
 
 

164.000 lei În implementare - 324 proiecte evaluate  
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Rezultatele principale aşteptate  
pentru anul 20108

prioritare 1 a POS CCE 
(2009) 

34.  Contractarea experţilor 
externi pentru procesul de 
evaluare tehnică şi financiară 
a  proiectelor în cadrul Axei 
prioritare 1 a POS CCE 
(2010) 

MECMA OI  IMM  620.619 lei În implementare - 200 proiecte evaluate 

35.  Crearea unui sistem de 
informare eficient pentru 
OIIMM - Componenta 1: 
secţiune Web personalizată 

 MECMA OI IMM  39.710 lei În implementare - Secţiune web updatată operaţională 

36.  Închirierea, amenajarea şi 
dotarea unui spaţiu de 
depozitare şi arhivare a 
documentaţiilor OI IMM 

MECMA OI IMM 227.000 lei 
(pentru 2010 - 

primul an de 
derulare a 

proiectului)

În pregătire - Spaţiu de depozitare şi arhivare pentru OI IMM - 
funcţional 

 

37.  Mobilarea şi dotarea noului 
sediu al OI IMM 
 

MECMA OI IMM 199.000 lei În pregătire - 427 piese de mobilier achiţionate 

38.  Sprijin logistic pentru OI 
IMM în realizarea 
activităţilor de monitorizare 
şi control la faţa locului şi 
informare/comunicare 

MECMA OI IMM 1.505.882 lei În pregătire - 4 autoturisme achiziţionate în leasing şi 
combustibil conform normelor; 

- Servicii de transport, cazare şi masă pentru 
personal. 

39.  Sprijin logistic cu tehnică 
informatică şi de comunicaţii 
pentru realizarea activităţilor 
OI IMM de monitorizare 
tehnică şi control la faţa 
locului 
 
 

MECMA OI IMM 56.677 lei În pregătire - Nr.  notebooks, telefoane, faxuri, aparate foto 
achiziţionate* 
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40.  Dotarea cu tehnică 
informatică şi de comunicaţii 
pentru evidenţa 
informatizată şi arhivarea 
electronică a documentaţiilor 
OI IMM  

MECMA OI IMM 82.500 lei În pregătire - Condiţii optime de păstrare, arhivare şi de 
menţinere a integrităţii documentaţiei OI IMM; 

- Servicii de arhivare realizate. 

41.  Sistem de informare 
comunicare eficient pentru 
OI IMM componenta 2 
Campanie de informare şi 
publicitate privind POS CCE 
Axa prioritara 1  

MECMA OI IMM 1.150.420 lei În pregătire - 12 conferinţe; 
- 22 seminarii; 
- 2 spoturi radio; 
- Pliante, broşuri, kituri participanţi* etc. 

42.  Sistem informatic integrat 
pentru managementul 
documentelor şi al fluxurilor 
de lucru specifice activităţii 
OI IMM  

MECMA OI IMM 2.446.267 lei Idee de proiect 
(Fişa de 

necesităţi de AT 
pentru anul 
2010 este în 

curs de 
definitivare) 

- Achiziţie soft specializat personalizat 

43.  Achiziţie de servicii de poştă 
şi curierat pentru OI IMM  

MECMA OI IMM 86.000 lei Idee de proiect 
(Fişa de 

necesităţi de AT 
pentru anul 
2010 este în 

curs de 
definitivare) 

- Achiziţie de servicii de poştă şi de curierat rapid 

44.  Achiziţie de tehnică 
informatică şi de comunicaţii 
şi birotică  
 
 
 
 
 

MECMA OI IMM 350.000 lei Idee de proiect 
(Fişa de 

necesităţi de AT 
pentru anul 
2010 este în 

curs de 
definitivare) 

- Achiziţie calculatoare, faxuri, fotocopiatoare, 
telefoane, consumabile etc*  
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45.  Sprijin pentru 
managementul, 
implementarea, 
monitorizarea şi controlul 
proiectelor din cadrul Axei 
prioritare 3 POS CCE 
Achiziţia de consumabile şi 
birotică 

OIPSI  101.278 lei În implementare - 2000 produse de birotică achiziţionate 

46.  Asistenţă tehnică pentru 
susţinerea activităţii de 
verificare la faţa locului a 
proiectelor finanţate în 
cadrul Axei 3 – POS CCE 
prin achiziţionarea de 
servicii de control 

OIPSI 3.000.000 lei În implementare - 250 misiuni de verificare la faţa locului efectuate 
de echipe mixte de control  

47.  Asistenţă tehnică pentru 
susţinerea activităţii de 
monitorizare a proiectelor 
finanţate în cadrul Axei 3 – 
POS CCE 

OIPSI 1.650.000 lei În implementare - 250 proiecte monitorizate cu echipe de 
monitorizare mixte  

48.  Sprijin pentru achiziţia de 
echipamente TIC şi 
periferice, soft 

OIPSI 170.000 lei În implementare - 30 echipamente achiziţionate 
  

49.  Amenajare arhiva 
Organismului Intermediar 
pentru Promovarea Societăţii 
Informaţionale 

OIPSI 110.000 lei În pregătire - 100 dosare arhivate  

50.  Instruire specializata pentru 
personalul OIPSI  

OIPSI 218.487 lei În pregătire - 40 persoane instruite 

51.  Achiziţie carburanţi OIPSI 62.184 lei În pregătire - 2500 l carburant achiziţionat 
52.  Servicii de transport şi 

cazare deplasări externe 
OIPSI 44.932 lei În pregătire - 10 misiuni externe efectuate  

53.  Servicii de transport şi 
cazare deplasări interne 

OIPSI 126.050 lei În pregătire - 150 misiuni de monitorizare/control efectuate  
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54.  Achiziţia de sisteme de 
navigare şi poziţionare 
globală (GPS sau 
echivalente) 

OIPSI 3.361 lei În pregătire - 6 sisteme de navigare şi poziţionare globală 
achiziţionate  

55.  Achiziţie de servicii de 
leasing autoturisme 

OIPSI 287.343 lei În pregătire - 6 autoturisme achiziţionate în leasing   

56.  Achiziţionarea de servicii de 
consultanţă juridică, în 
scopul sprijinirii activităţilor 
OIPSI 

OIPSI 
 

500.000 lei În pregătire - 2000 ore de consultanţă juridică prestate  

57.  Achiziţii de servicii de 
publicitate 

OIPSI 3.484 lei În pregătire - Servicii de publicitate achiziţionate 

58.  Contractarea experţilor 
externi pentru procesul de 
evaluare tehnică şi financiară 
a  proiectelor din cadrul 
Axei prioritare 4 a OIE -POS 
CCE 

MECMA OIE 1.300.000 lei În pregătire - 120 proiecte evaluate  

59.  Achiziţionare articole de  
birotică 

MECMA OIE 22.909 lei În implementare - 3000 produse de birotică achiziţionate 

60.  Sprijinirea OIE POS CCE 
pentru organizarea de 
evenimente prin realizarea 
de obiecte promoţionale/ 
personalizate; şi organizarea 
de evenimente 

MECMA OIE  137.911 lei În implementare - 10 evenimente organizate 
- 600 total de participanţi   
- 4400 materiale promoţionale  

61.  Sprijinirea activităţilor de 
control ale OIE prin achiziţia 
de servicii specializate de 
control la faţa locului pentru 
anul 2010 

MECMA OIE 221.000 lei În pregătire - 22 misiuni de control realizate  

62.  Achiziţia de servicii 
specializate pentru 
elaborarea documentaţiei de 

MECMA OIE 17.000 lei În pregătire - Soluţie tehnică viabilă a sistemului informatic 
pentru OIE realizată 
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atribuire în vederea realizării 
unui sistem informatic de 
stocare a documentaţiei 
aferente activităţii OIE. 

63.  Sistem informatic de stocare  
a documentaţiei aferente 
O.I.E-C.M.F.C. pentru anul 
2010 

MECMA OIE 255.000 lei În pregătire - 2500 documente gestionate  

64.  Realizare unui studiu privind 
prognoza consumului, a 
producţiei şi a evoluţiei 
preţurilor energiei pentru 
Programul Operaţional 
Sectorial 2013-2020 

MECMA OIE 212.500 lei În pregătire - Studiu privind prognoza consumului, a producţiei  
şi a evoluţiei preturilor energiei realizat 

 
* Notă ACIS: Nu este precizat numărul. 
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Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  
 
 

 
Plan de acţiune privind asistenţa tehnică 

pentru anul 2010 
  

Nr. 
crt. 

Titlu proiect Beneficiar Valoare totală 
eligibilă 

Stadiul 
proiectului9

Rezultatele principale aşteptate  
pentru anul 201010

1. Prima evaluare intermediară 
POSDRU 

AM POS DRU 5.138.141 lei În implementare R.1. Raport de evaluare aferent evaluării intermediare 
a POSDRU elaborat 
R.2. Capacitate administrativă în domeniul evaluării 
de program dezvoltată  
- Strategie de formare pentru dezvoltarea funcţiei de 

evaluare de program la nivelul AMPOSDRU; 
- Plan de acţiune pentru implementarea strategiei de 

formare pentru dezvoltarea funcţiei de evaluare de 
program la nivelul AMPOSDRU; 

- Manual de curs privind evaluarea la nivel de 
program elaborat; 

- 1 curs de pregătire în domeniul evaluării de 
program privind metodologiile de evaluare, pentru 
personalul AMPOSDRU, OI şi membrii CCE 
POSDRU (aproximativ 25 de persoane), organizat; 

- 1 curs de pregătire privind rolul evaluării în 
elaborarea de documente programatice pentru 
personalul AMPOSDRU, OI şi membrii CCE 
POSDRU (aproximativ 25 de persoane), organizat; 

- 3 vizite de studiu (aproximativ 15 persoane/vizită 
de studiu) pentru membrii CCE POSDRU, 
AMPOSDRU şi OIPOSDRU, organizate; 

- 3 stagii de practică (aproximativ 3 persoane/stagiu 

                                                 
9 Se ca completa astfel: În pregătire (dacă proiectul nu este încă aprobat) sau În implementare (dacă proiectul este aprobat). 
10 Rezultatele sunt numai cele planificate a se realiza în decursul anului 2010. 
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de practică) organizate;  
- Materiale relevante privind implementarea 

proiectului prezentate în cadrul reuniunilor CCE 
POSDRU, CM POSDRU, în cadrul conferinţei de 
lansare a proiectului şi în cadrul conferinţei finale 
de prezentare a rezultatelor evaluării POSDRU;  

- 3 reuniuni ale CCE POSDRU organizate;  
- 1 conferinţă de lansare a proiectului şi o conferinţă 

finală de prezentare a rezultatelor evaluării 
POSDRU organizate.  

 
R.3. Raport de evaluare aferent evaluării ad-hoc a AP 
4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare” 
elaborat 
R.4. Raport de evaluare aferent evaluării ad-hoc a AP 
5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, DMI 
5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a 
zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea 
resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă” 
elaborat 

2. Sprijin pentru Autoritatea de 
Management pentru 
Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane şi 
Organismele Intermediare în 
vederea implementării 
POSDRU 

AMPOSDRU 7.569.740 lei În implementare R 1. Capacitate crescută a AM POS DRU şi OI-urilor 
în vederea pregătirii apelurilor pentru propuneri de 
proiecte şi selecţia cererilor de finanţare depuse în 
cadrul POSDRU 
- Ghidurile Solicitantului îmbunătăţite pentru 

cererile pentru propuneri de proiecte lansate din 
cadrul POS DRU; 

- Program specific de instruire şi curicula pentru 
potenţialii beneficiari ai POSDRU elaborate;  

- Aproximativ 1000 de potenţiali beneficiari ai 
POSDRU instruiţi; 

- Evaluatori independenţi selectaţi; 
- Metodologie de evaluare şi selecţie a cererilor de 

finanţare actualizată; 
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- Programe de instruire şi curricula dezvoltate 
pentru evaluatorii independenţi; 

- Evaluatori independenţi instruiţi; 
- Cererile de finanţare depuse în cadrul cererilor de 

propuneri de proiecte lansate de AMPOSDRU, 
evaluate;  

- Analiză cu privire la calitatea proiectelor elaborată 
şi actualizată; 

-  „Blue Call” – linie telefonică permanentă pentru 
sprijinirea potenţialilor beneficiari.  

 
R 2. Capacitate crescută a AM POS DRU şi OI-urilor 
în vederea îmbunătăţirii şi eficientizării continue a 
procesului de implementare a proiectelor finanţate 
din POSDRU   
- Raport privind analiza procedurilor existente ale 

AM POS DRU şi OI realizat; 
- Propuneri pentru îmbunătăţirea procedurilor AM 

POSDRU şi OI formulate; 
- Raport privind necesarul de instruire elaborat; 
- Program specific de instruire şi curicula pentru 

personalul din cadrul AM POS DRU şi OI-urilor 
elaborate; 

- Cel puţin 200 de persoane din cadrul AM POS 
DRU şi OI instruite; 

- Sprijin pentru AMPOSDRU şi OI cu privire la 
implementarea contractelor finanţate în cadrul 
POSDRU; 

- Manualul Beneficiarului privind implementarea 
proiectelor finanţate din POS DRU îmbunătăţit; 

- Birou on-line de asistenţă pentru sprijinirea 
beneficiarilor în implementarea proiectelor 
finanţate din POS DRU organizat şi funcţional; 

- Programul specific şi curicula de instruire pentru 
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beneficiari elaborate; 
- Aproximativ 1.500 de beneficiari instruiţi. 

3.  Asistenţă tehnică pentru 
AMPOSDRU în procesul de 
contractare a proiectelor 
finanţate din FSE în cadrul 
POS DRU 

AMPOSDRU 411.000 lei În curs de 
contractare 

Capacitate crescută a AM POS DRU şi OI-urilor în 
vederea finalizării procesului de contractare pentru 
proiectele selectate spre finanţare în cadrul POSDRU 
- Propuneri de îmbunătăţire a contractelor de 

finanţare pentru proiectele de tip strategic şi pentru 
proiectele de ajutor de stat, şi a contractelor de 
prestări servicii formulate; 

- Documentele suport care atestă eligibilitatea,  
capacitatea economico-financiară şi capacitatea 
tehnică de implementare a proiectelor a 
beneficiarilor şi a partenerilor acestora verificate; 

- Metodologie de eşantionare pentru realizarea 
verificărilor documentelor suport transmise de 
beneficiari şi partenerii acestora, elaborată şi 
aprobată de AMPOSDRU; 

- Verificarea veridicităţii documentelor transmise de 
către beneficiari şi partenerii acestora realizată 
pentru eşantionul selectat, conform metodologiei 
de eşantionare aprobată; 

- Aproximativ 1200 de contracte semnate; 
- Sprijin acordat AMPOSDRU pentru atribuirea 

nivelului iniţial de risc pentru aproximativ 1200 de 
contracte; 

- Analiză cu privire la calitatea procesului de 
contractare elaborată;  

- Propuneri pentru îmbunătăţirea procedurilor de 
contractare AM POSDRU formulate; 

- Sprijin pentru AMPOSDRU pentru monitorizarea 
funcţiei delegate de contractare la nivelul 
Organismelor Intermediare. 
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4. Sistem Informatic Integrat 
de Management (SIM-
POSDRU) 

AMPOSDRU 21.452.000 lei Licitaţia a fost 
anulată în data 
de 19.01.2010. 
Licitaţia va fi 
relansată după 
soluţionarea 
contestaţiilor 

primite. 

1. Dezvoltarea şi implementarea unui Sistem 
Informatic Integrat de Management (SIM-POSDRU) 
al AM POSDRU capabil să: 
- Sprijine şi să simplifice activitatea de management 
şi control legată de implementarea programului; 

- Constituie o platformă tehnologică avansată pentru 
depunerea on line a proiectelor din partea 
beneficiarilor; 

- Garanteze fluxul datelor de monitorizare, a 
certificării cheltuielilor şi ale cererilor de plată 
către sistemul informatic naţional (SMIS-CSNR). 

2. Implementarea unui serviciu de raportare capabil 
să: 
- Furnizeze informaţiile esenţiale pentru o 

programare şi planificare corectă a resurselor şi a 
intervenţiilor finanţate de FSE; 

- Permită o monitorizare constantă a progresului 
programului şi a proiectelor prezentate şi finanţate; 

- Constituie un instrument pentru management şi 
pentru controlul rezultatelor. 

3. Formare şi Help Desk  
- Acest set de activităţi şi servicii se constituie 

pentru şi cu scopul de a asigura buna utilizare a 
acestuia din partea AM POSDRU, organismelor 
intermediare şi a Beneficiarilor. 

4. Hosting (gazduire), Întretinere şi Administrare  
- Implementarea şi întreţinerea întregii operativităţi 

a şi prin intermediul serviciului de Hosting, 
Întreţinere şi Administrare care trebuie să 
garanteze un înalt standard de calitate în ceea ce 
priveşte securitatea, prestaţiile, gradul de încredere 
asociat având în vedere nivelul de utilizare în 
continuă creştere. 
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5 Realizarea unei conexiuni la 
Internet de mare viteză 
pentru transmisii de date 
MPLS prin fibră optică 
pentru AMPOSDRU 2010 

AMPOSDRU 12.836 lei În pregătire - Acces la serviciile de internet (de tip „broadband”) 
prin fibră optică pentru transmisii de date MPLS, 
pentru anul 2010. 

6 Asistenţă tehnică pentru 
implementarea sistemului de 
control intern, pentru 
organizarea Comitetul de 
Monitorizare POSDRU şi 
pentru integrarea şi 
simplificarea sistemelor 

AMPOSDRU 21.394.000 lei În pregătire - Sprijin pentru implementarea sistemului de control 
intern; 

- Sprijin pentru pregătirea Comitetului de 
Monitorizare şi asistenţă pentru consolidarea 
funcţionării acestuia; 

- Sprijin în simplificarea şi inovarea procedurilor de 
management, administrative şi financiare ale 
POSDRU şi consolidării administrative a 
AMPOSDRU. 

7 Închiriere spaţiu birouri 
pentru Autoritatea de 
Management si Organisme 
Intermediare 

AMPOSDRU 6.418.200 lei În pregătire - Imobil necesar funcţionării AMPOSDRU închiriat. 

8 Sprijin pentru Autoritatea de 
Management pentru 
Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane şi 
Organismele Intermediare 
pentru implementarea 
activităţilor de informare şi 
publicitate prevăzute în 
Planul de comunicare pentru 
Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 

AMPOSDRU 19.254.600 lei În pregătire - Suport pentru implementarea, monitorizarea şi 
evaluarea Planului de Comunicare al POSDRU; 

- Pregătirea, organizarea şi desfăşurarea campaniilor 
de informare şi promovare 

- Implementarea de activităţi pentru creşterea 
gradului de conştientizare cu privire la 
oportunităţile şi posibilităţile de finanţare oferite 
prin POSDRU; 

- Sprijin pentru personalul unităţilor de informare şi 
comunicare din cadrul AMPOSDRU şi 
organismelor intermediare pentru POSDRU; 

- Elaborarea, tipărirea şi distribuirea de publicaţii, 
materiale promoţionale, ghiduri etc, în vederea 
promovării POSDRU. 
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9 Sprijin pentru Autoritatea de 
Management pentru 
Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane în 
vederea realizării 
verificărilor de management 
pentru operaţiunile finanţate 
în cadrul POSDRU 

AMPOSDRU 18.826.720 lei În pregătire - Sprijin pentru AMPOSDRU pentru monitorizarea 
funcţiei delegate de verificări de management la 
nivelul Organismelor Intermediare; 

- Sprijin pentru AMPOSDRU pentru realizarea 
verificărilor de management pentru proiectele 
finanţate în cadrul POSDRU şi implementate la 
nivelul AM; 

- Sprijin pentru Beneficiarii POSDRU, în scopul 
asigurării interacţiunii cu toţi actorii implicaţi, 
simplificarea proceselor şi accelerarea fluxurilor 
financiare; 

- Sprijin pentru activităţile de verificare, inclusiv 
elaborarea şi implementarea modalităţilor 
inovatoare de certificare a cheltuielilor.  

10 Asistenţă tehnică pentru 
Autoritatea de Management 
pentru Programul 
Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor 
Umane pentru realizarea 
funcţiei de monitorizare a 
proiectelor finanţate in 
cadrul POSDRU 

AMPOSDRU 424.500 lei În pregătire - On-the-job training pentru personalul 
AMPOSDRU şi beneficiari pentru realizarea 
funcţiei de monitorizare a proiectelor finanţate în 
cadrul POSDRU; 

- Sprijin pentru AMPOSDRU în vederea elaborării 
şi implementării planului de vizite on-the-spot, 
pentru proiectele implementate la nivelul AM. 

11 Asistenţă tehnică pentru 
servicii juridice pentru 
Autoritatea de Management 
pentru Programul 
Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor 
Umane în procesul de 
implementare a POSDRU 

AMPOSDRU 424.500 lei În pregătire - Sprijin pentru AMPOSDRU în vederea realizării 
funcţiei de suport juridic pe aspecte de legalitate 
specifice implementării POSDRU. 

12 Asistenţă tehnică pentru 
realizarea de materiale de 
informare pentru publicul 

AMPOSDRU 427.500 lei În pregătire - Realizarea de activităţi pentru creşterea gradului de 
conştientizare cu privire la oportunităţile şi 
posibilităţile de finanţare oferite prin POSDRU; 
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Nr. 
crt. 

Titlu proiect Beneficiar Valoare totală 
eligibilă 

Stadiul 
proiectului9

Rezultatele principale aşteptate  
pentru anul 201010

larg în conformitate cu 
art.7(1) din Regulamentul 
(CE) nr.1828/2006 
 
 

- Asistenţă tehnică pentru editarea de spoturi TV . 

13 Asigurarea materialelor şi 
componentelor necesare 
bunei funcţionări a 
calculatoarelor, 
imprimantelor şi 
multifuncţionalelor de reţea 
din cadrul AM POS DRU – 
suport pentru îndeplinirea 
atribuţiilor în domeniul 
managementului general, al 
implementării şi evaluării 
Programului Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 

AMPOSDRU 276.000 lei În pregătire - Achiziţionarea şi înlocuirea materialelor 
consumabile pentru AMPOSDRU; 

- Achiziţionarea şi montarea memoriilor RAM 
pentru upgrade-ul calculatoarelor pentru 
personalul AMPOSDRU. 
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Programul Operaţional Sectorial Mediu  
 
 

Plan de acţiune privind asistenţa tehnică 
pentru anul 2010 

  
Nr. 
crt. 

Titlu proiect Beneficiar Valoare totală 
eligibilă 

Stadiul 
proiectului11

Rezultatele principale aşteptate  
pentru anul 201012

1.  Asistenţă tehnică pentru AM 
şi OI POS Mediu - Sprijin 
pentru AM POS Mediu, în 
vederea pregătirii 
portofoliului de proiecte 
finanţate prin Axa prioritară 
2 din POS Mediu 

AM şi cele 8 OI-uri 
POS Mediu 

9.047.000 lei În implementare - Definirea unui program etapizat de investiţii pe 
termen lung în domeniul managementului 
deşeurilor pentru 7 judeţe (Bihor,Hunedoara, 
Mehedinţi,Gorj,Vâlcea,Braşov,Ilfov);    

- Dezvoltarea unui portofoliu de proiecte ce urmează 
a fi finanţate prin instrumentele structurale  prin 
pregătirea a 7 aplicaţii de finanţare si a 
documentelor suport; 

- Elaborarea  planurilor  de achiziţii publice şi 
pregătirea documentaţiilor de atribuire 
corespunzătoare fiecăruia dintre cele 7 proiecte; 

- Asigurarea unui nivel adecvat de pregătire a 
beneficiarilor finali privind elaborarea şi 
implementarea proiectelor de management integrat 
al deşeurilor. 

2.  Organizare 
seminarii/instruiri pe teme 
specifice - Instruirea 
potenţialilor beneficiari ai 
POS Mediu, Axa prioritară 2 
- "Dezvoltarea sistemelor de 
management integrat al 
deşeurilor şi reabilitarea 
siturilor contaminate" 

AM, 8 OI-uri si 
beneficiarii Axei 
prioritare 4 din POS 
Mediu 

122.512 lei În implementare - Organizarea, în trimestrul I, a celei de-a doua 
sesiuni de instruire a beneficiarilor proiectelor 
finanţate din această axă prioritară, pe parcursul 
pregătirii aplicaţiilor de finanţare. 

                                                 
11 Se ca completa astfel: În pregătire (dacă proiectul nu este încă aprobat) sau În implementare (dacă proiectul este aprobat). 
12 Rezultatele sunt numai cele planificate a se realiza în decursul anului 2010. 
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Nr. 
crt. 

Titlu proiect Beneficiar Valoare totală 
eligibilă 

Stadiul 
proiectului11

Rezultatele principale aşteptate  
pentru anul 201012

3.  Informarea şi publicitatea 
POS Mediu - Organizarea 
conferinţei naţionale privind 
implementarea POS Mediu  

AM POS Mediu 124.410 lei În implementare - Organizarea, în trimestrul I, a unui eveniment 
privind progresul în implementarea POS Mediu  

4.  "Asistenţă tehnică pentru 
AM şi OI POS Mediu" - 
Elaborarea politicii naţionale 
de gestionare a nămolurilor 
de epurare 

AM POS Mediu 8.580.000 lei În pregătire - Asigurarea asistenţei tehnice necesare în vederea 
elaborării de ghiduri şi alte documente strategice 
privind gestionarea nămolurilor provenite de la 
staţiile de epurare. 

5.  "Asistenţă tehnică pentru 
AM şi OI POS Mediu" - 
Asistenţă tehnică pentru 
întărirea capacităţii 
instituţionale a AM şi OI în 
procesul de monitorizare a 
cadrului instituţional necesar 
implementării strategiei de 
regionalizare în sectoarele de 
apă şi deşeuri  

AM şi cele 8 OI-uri 
POS Mediu 

10.725.000 lei În pregătire - Acordarea de asistenţă tehnică necesară pentru 
creşterea capacităţii instituţionale a Asociaţiilor de 
Dezvoltare Intercomunitare pentru monitorizarea 
implementării strategiei din sectorul de apă/apă 
uzată şi sau cel de deşeuri în vederea realizării de 
investiţii de infrastructură pentru conformarea cu 
angajamentele asumate cu asigurarea viabilităţii 
acestor investiţii. 

6.  "Organizare 
Seminarii/instruiri pe teme 
specifice" - Organizarea de 
întâlniri de lucru între AM 
POS Mediu, OI POS Mediu 
şi Beneficiari, în scopul 
asigurării unei implementări 
eficiente a proiectelor 
finanţate prin POS Mediu 

AM, cele 8 OI-uri 
POS Mediu  

858.000 lei În pregătire - Achiziţionarea serviciilor necesare organizării 
întâlnirilor lunare dintre reprezentanţii AM POS 
Mediu, OI POS Mediu şi Beneficiarii acestui 
program operaţional, dedicate dezbaterii aspectelor 
legate de implementarea proiectelor în scopul 
asigurării unei abordări/înţelegeri omogene a 
acestora de către factorii implicaţi şi a 
implementării eficiente a proiectelor majore în 
infrastructura de mediu. 

7.  "Informarea si publicitatea 
POS Mediu " - Organizare 
evenimente cu privire la 
implementarea POS Mediu 

AM, cele 8 OI-uri 
POS Mediu şi 
beneficiari 

183.826 lei În pregătire - Organizarea de evenimente privind implementarea 
POS Mediu, prevăzute în Planul de Comunicare 
pentru anul 2010, la care vor participa 
reprezentanţi ai MMP-AM şi OI POS Mediu, 
beneficiarii POS Mediu, mass-media şi alţi factori 
interesaţi (AM-uri şi OI-uri). 
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Programul Operaţional Sectorial Transport  
 
 

 
 

Plan de acţiune privind asistenţa tehnică 
pentru anul 2010 

 
Nr. 
crt. 

Titlu proiect Beneficiar Valoare totală 
eligibilă 

Stadiul 
proiectului13

Rezultatele principale aşteptate 
pentru anul 201014

1.  Instruirea personalului AM 
POS-T şi beneficiarilor 
POS-T în domeniul 
comunicării 
 

AM POS-T 
Beneficiari POS-T 

357.000 lei În implementare - Elaborarea tematicii de instruire pentru un 
număr maxim de 30 de persoane din cadrul AM 
şi Beneficiari; 

- Demararea primelor sesiuni de instruire din 
totalul celor 6. 

2.  Asistenţă tehnică pentru 
realizarea unei campanii de 
informare publică la nivel 
naţional privind POS-T 
2007-2013 

AM POS-T 3.769.500 lei În implementare - Website pentru POS-T; 
- Newsletter POS-T; 
- Sondaje de opinie; 
- Campanie media audio/TV; 
- Materiale informative POS-T. 

3.  Asistenţă tehnică pentru 
servicii de consultanţă 
pentru evaluarea cererilor de 
finanţare primite în cadrul 
Programului Operaţional 
Sectorial Transport 2007-
2013  

AM POS-T 7.461.468 lei În pregătire - Evaluarea calităţii şi maturităţii cererilor de 
finanţare programate a fi depuse în cea de-a 
doua parte a anului 2010, identificarea 
problemelor şi deficienţelor cererilor de 
finanţare şi recomandări pentru îmbunătăţire; 

- Training „on the job” şi ateliere de lucru pentru 
aplicaţii practice privind identificarea şi 
corectarea deficienţelor din cererile de finanţare 
şi documente suport. 

4.  Asistenţă tehnică pentru 
monitorizarea proiectelor 
POS-T 

AM POS-T 1.454.124 lei În implementare - Completarea necesarului de expertiză tehnică, 
pe moduri de transport, în activitatea de 
monitorizare. 

- Transfer de expertiza către personalul DM. 
                                                 
13 Se ca completa astfel: În pregătire (dacă proiectul nu este încă aprobat) sau În implementare (dacă proiectul este aprobat). 
14 Rezultatele sunt numai cele planificate a se realiza în decursul anului 2010. 
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Nr. 
crt. 

Titlu proiect Beneficiar Valoare totală 
eligibilă 

Stadiul 
proiectului13

Rezultatele principale aşteptate 
pentru anul 201014

5.  Servicii de consultanţă 
privind îndeplinirea 
recomandărilor CE de 
înfiinţare a unei ”Grupări 
Europene de Cooperare 
Transfrontalieră” pentru 
viitorul proiect de lucrări pe 
sectorul comun al Dunării. 

 
 
AM POS-T 

1.134.000 lei În pregătire - Elaborarea Convenţiei şi statului pentru 
înfiinţarea ”Grupării Europene de Cooperare 
Transfrontalieră” 

6.  Cursuri de instruire IT & C 
pentru personalul AM POS-
T – ACCESS 2007 şi 
Microsoft Project 2007 
Agenda 

AM POS-T 273.000 lei În pregătire - În funcţie de semnarea contractului, în anul 
2010 se preconizează organizarea de sesiuni de 
instruire ACCESS 2007 şi Microsoft Project 
2007 pentru aproximativ 40 de persoane din 
cadrul AM POS-T. 

7.  Sistemul informatic pentru 
instruire la locul de muncă a 
personalului AM POS-T şi 
beneficiarii POS-T 

AM POS-T 
Beneficiari POS-T 

3.150.000 lei În pregătire - Se preconizează ca proiectul să înceapă în anul 
2010, iar sistemul informatic pentru instruire la 
locul de muncă să fie livrat până la sfârşitul 
anului 2011. 

8.  Instruirea personalului din 
sectorul transporturi pentru 
managementul şi 
implementarea POS-T 2007-
2013 

AM POS-T 
Beneficiari POS-T 

1.890.000 lei În pregătire - În funcţie de semnarea contractului, în anul 
2010 se preconizează organizarea de sesiuni de 
instruire în domenii specifice de activitate 
pentru aproximativ 150 de persoane din cadrul 
AM POS Transport şi Beneficiarii proiectelor 
finanţate în cadrul POS Transport. 

9.  Asistenţă tehnică pentru 
elaborarea, cuantificarea şi 
organizarea urmăririi 
indicatorilor POS-T 2007-
2013 

AM POS-T 537.600 lei În pregătire - Stabilirea valorilor de bază şi a ţintelor pentru 
indicatorii de evaluare şi monitorizare POS-T. 

10.  Sprijin pentru managementul 
POS-T  

 

AM POS-T 189.000 lei În pregătire - Organizarea a 2 Comitete de Monitorizare 
POST. 
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Nr. 
crt. 

Titlu proiect Beneficiar Valoare totală 
eligibilă 

Stadiul 
proiectului13

Rezultatele principale aşteptate 
pentru anul 201014

11.  Asistenţă tehnică pentru 
sprijin instituţional în cadrul 
activităţilor financiar-
contabile aferente verificării 
cererilor de rambursare a 
Beneficiarilor POS-T şi 
pentru Axa 4 

AM POS-T 1.260.000 lei În pregătire - Se preconizează achiziţionarea asistenţei 
tehnice în vederea acordării de sprijin în cadrul 
activităţilor financiar-contabile aferente 
verificării cererilor de rambursare a 
Beneficiarilor POS Transport, precum şi sprijin 
în cadrul activităţilor financiar-contabile 
aferente Axei 4 a POS Transport. 

12.  Asistenţă juridică pentru AM 
POS-T şi beneficiarii POS-T 

AM POS-T 
Beneficiari POS-T 

2.100.000 lei În pregătire - Asigurarea de expertiză juridică atât pentru AM 
POS-T cât şi pentru beneficiari. 
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