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 Semestrial, odată cu publicarea acestei broşuri, avem ocazia să facem 
bilanţul şi să ne întrebăm ce am realizat, care este stadiul proiectelor din cadrul 
POAT şi ce perspective avem pentru perioada următoare. Una dintre întrebările 
frecvente este dacă anul 2009 a corespuns în totalitate aşteptărilor noastre, având 
în vedere că - deşi realizările sunt importante în termeni de proiecte aprobate 
şi contractate din POAT - plăţile continuă să evolueze slab. Articolul de faţă îşi 
propune să ofere o perspectivă asupra tendinţelor anului 2010, pe baza progreselor 
înregistrate anul trecut. Astfel, valoarea proiectele aprobate a crescut de aproape 
2 ori în anul 2009 faţă de anul 2008, ajungând la aproximativ 15% din alocarea 
UE 2007-2013 aferentă programului, în timp ce valoarea proiectelor contractate 
a crescut de peste 8 ori, atingând 13% din aceeaşi alocare. Această creştere 
s-a datorat atât unor proiecte noi primite şi aprobate în 2009, dar şi proiectelor 
aprobate în 2008 a căror contractare s-a finalizat în 2009. În ceea ce priveşte 
plăţile, acestea au ajuns, la 31.12.2009, abia la 0,4% din alocarea UE, deşi au 
crescut de peste 16 ori faţă de plăţile efectuate până la 31.12.2008.
 
 Finalul anului 2009 a fost caracterizat de o accelerare a implementării 
programului în România pe mai multe planuri:

 A crescut substanţial numărul de cereri de rambursare aprobate.

 A avut loc demararea implementării efective a încă trei proiecte 
importante în lunile noiembrie şi decembrie ale anului trecut.

 S-au concretizat proiectele negociate în perioada precedentă cu Comisia 
Europeană şi pregătite cu sprijinul instituţiilor româneşti: proiectele vizând 
sprijinirea activităţii coordonatorilor de poli de creştere şi a personalului de 
sprijin al acestora şi proiectele pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de 
personal efectuate pentru personalul implicat în coordonarea, managementul 
şi controlul instrumentelor structurale.

 Plecând de la aceste premise, considerăm că ritmul implementării POAT 
se va accelera semnificativ în prima parte a anului 2010, atât din punct de vedere 
al contractărilor şi plăţilor efective, cât şi din perspectiva rezultatelor obţinute prin 
utilizarea asistenţei. 
 Pentru a susţine această afirmaţie, vă prezentăm în continuare unele 
dintre proiectele co-finanţate din POAT, care vor produce în perioada următoare 
rezultate semnificative în termeni de sprijin pentru sistemul de gestionare a 
instrumentelor structurale:

Programul Operațional
Asistență Tehnică 
Realizări 2009, perspective 2010
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1.Sprijin pentru coordonarea implementării Planurilor 
Integrate de Dezvoltare ale polilor naţionali de creştere 

Obiectivul: 
 Coordonarea pregătirii şi implementării Planurilor Integrate de 
Dezvoltare (PID) aferente celor şapte poli de creştere, prin sprijinirea activităţii 
coordonatorilor de poli şi a personalului de sprijin aferent acestora.

Coordonatorul de pol de creştere: 
 Este angajat în cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională pentru 
regiunea din care face parte polul de creştere şi are rolul de a sprijini 
coordonarea pregătirii şi implementării Planului Integrat de Dezvoltare al polului 
şi a proiectelor incluse în plan.

Activitate: 
 Coordonatorii de poli vor sprijini pregătirea, implementarea şi 
monitorizarea PID-urilor pentru polii de creştere, care vor include proiecte 
cu finanţare din mai multe programe operaţionale precum şi din alte fonduri 
publice, facilitând colaborarea şi consultarea la nivel central şi local cu toate 
instituţiile implicate. 
 De aceea, activităţile acestora vor reprezenta un mecanism orizontal 
cheie pentru coordonarea instrumentelor structurale şi vor avea loc sub 

“În anul 2004, s-a constituit prima Asociaţie de Dezvoltare 
Intercomunitară din ţară – Zona Metropolitană Iaşi – cu parteneri 
Municipiul Iaşi, CJ Iaşi şi 13 unităţi administrative locale comunale, 
reprezentând aproape jumătate din populaţia şi 15% din suprafaţa 
judeţului. Municipiul Iaşi este al doilea oraş ca mărime din ţară şi 

are multiple valenţe academice, culturale, istorice, economice; de aceea este necesar să-i 
fie conturat cel mai adecvat „profil”, care să-i permită să joace rol de catalizator pentru 
dezvoltare. 
 Planul Integrat de Dezvoltare (PID) pentru polul de creştere Iaşi, cuprinzând o 
serie de proiecte care conduc la dezvoltarea zonală accelerată, a fost primul plan depus 
la Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional şi avizat de către 
Comitetul de Managementul pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale. Proiectele 
propuse vizează atât infrastructura de afaceri, cât şi infrastructura urbană, inclusiv în zona 
istorică a oraşului, un centru intermodal de transport, infrastructură socială, dar şi proiecte 
de mediu şi proiecte de cercetare ale universităţilor. 
 În prezent, analizăm stadiul proiectelor cu fiecare solicitant din cadrul PID-
ului, participăm la monitorizarea calendarului de elaborare a documentaţiilor proiectelor, 
identificând problemele care apar şi recomandând modalităţi de rezolvare a acestora, 
referitor la: asigurarea proprietăţii, surse/oportunităţi de finanţare, obţinerea avizelor 
necesare, calendarul diferitelor programe, încât să fie create condiţii pentru implementarea 
proiectelor propuse.”

Georgeta Smadu
Coordonator pol de creştere Iaşi
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îndrumarea Ministerului Finanţelor Publice – Autoritatea pentru Coordonarea 
Instrumentelor Structurale - şi a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului – 
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional. 
 Activitatea Coordonatorilor de poli va avea un impact direct asupra 
eficacităţii şi eficienţei proiectelor care vor fi finanţate din instrumente structurale 
în cadrul planurilor integrate de dezvoltare a polilor de creştere. 
 Finanţarea sprijinului necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor 
Coordonatorilor de poli se va asigura din Programul Operaţional Asistenţă 
Tehnică 2007-2013.
 Până acum au fost depuse şi aprobate 6 proiecte de acest tip pentru 
finanţare din POAT din care 5 au fost contractate în sumă de 14.230.260,23 lei.

2.Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor 
de personal efectuate pentru personalul implicat în 
coordonarea, managementul şi controlul instrumentelor 
structurale 

Obiectiv:
 Proiectele au ca scop sprijinirea sistemului de remunerare şi motivare 
a personalului din structurile cu atribuţii în domeniul coordonării şi gestionării 
instrumentelor structurale prin asigurarea parţială a resurselor necesare aplicării 
Legii nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează 
fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare.
 Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al 
Axei prioritare 1 Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si 
coordonarea programelor, care urmăreşte „consolidarea capacităţii de coordonare 
a implementării instrumentelor structurale şi dezvoltarea unui sistem administrativ 
corespunzător” în vederea asigurării eficienţei şi eficacităţii procesului de 
coordonare, management şi control al instrumentelor structurale. 
 Proiectele vizează asigurarea stabilităţii personalului din cadrul 
instituţiilor publice desemnate să gestioneze şi să coordoneze instrumentele 
structurale, ca o premisă a funcţionării corespunzătoare a sistemului de 
management. Primul proiect de acest tip a fost contractat în decembrie 2009 
(pentru personalul Ministerului Finanţelor Publice implicat în coordonarea şi 
gestionarea instrumentelor structurale) şi în cadrul acestuia a avut loc şi prima 
rambursare. 
 În perioada următoare se aşteaptă ca toate instituţiile publice relevante 
să depună astfel de proiecte pentru finanţare din POAT.
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3. Îmbunătăţirea sistemului de indicatori utilizaţi în 
monitorizarea şi evaluarea programelor operaţionale şi 
Cadrului Strategic Naţional de Referinţă

Obiectiv:
 Îmbunătăţirea calităţii sistemului de indicatori de monitorizare şi evaluare 
ai programelor operaţionale şi Cadrului Strategic Naţional de Referinţă, prin 
elaborarea unui ghid privind indicatorii şi diseminarea acestuia în rândul actorilor 
implicaţi în gestionarea instrumentelor structurale. 

 Ghidul privind indicatorii de monitorizare şi evaluare va reprezenta o 
sursă practică de informaţii care va aduce: 

 clarificări asupra terminologiei şi cadrului de utilizare, frecvenţei şi 
modalităţilor de colectare şi procesare a datelor

 tabele de indicatori care vor fi generate de Sistemul Unic de 
Management al Informaţiei SMIS, astfel încât să fie furnizată o imagine 
clară a progresului şi contextului intervenţiilor finanţate.

 Se intenţionează ca acesta să fie relevant pentru toţi participanţii în 
managementul intervenţiilor, atât factori de decizie cât şi beneficiari ai proiectelor 
cu atribuţii în monitorizarea proiectelor, precum şi responsabilii de evaluare a 
intervenţiilor. Elaborarea Ghidului privind indicatorii de monitorizare şi evaluare 
va fi precedată de o analiză a nevoilor utilizatorilor de informaţie, precum şi 
de o evaluare a sistemului actual de indicatori (în funcţie de aria de acoperire, 
proporţionalitate şi capacitatea de gestionare a acestuia) şi a indicatorilor 
individuali (în funcţie de relevanţă, senzitivitate, disponibilitate şi cost). 
 Pentru operaţionalizarea sistemului de indicatori va fi furnizată asistenţă 
tehnică sub forma unui help-desk pentru a răspunde în timp util solicitărilor 
de clarificare asupra Ghidului şi asupra sistemului de indicatori, în general. În 
plus, vor fi propuse linii orientative pentru îmbunătăţirea statisticii regionale a 
României şi crearea unei metodologii de evaluare strategică a efectelor asupra 
mediului ale tuturor programelor operaţionale (emisiile de gaze cu efect de seră, 
creşterea zonelor verzi etc.).

Principalele rezultate aşteptate pe parcursul anului 2010 sunt: 

 un raport de analiză a sistemului de indicatori

 o primă versiune a ghidului privind indicatorii de monitorizare şi 
evaluare, linii orientative privind metodologia evaluare strategică a 
efectelor asupra mediului şi îmbunătăţirea statisticii regionale în România

 operaţionalizarea unui serviciu de asistenţă (help-desk) 
privind  întrebările specifice legate de indicatorii individuali sau sistemul de 
indicatori.
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Janos Matolcsy
Team Leader

 „Observarea şi analizarea progresului şi efectelor programelor operaţionale şi Cadrului 
Strategic Naţional de Referinţă nu se poate realiza fără un sistem de indicatori de monitorizare şi 
evaluare. Doar definirea unui set de indicatori nu este suficient pentru a avea informaţii actuale şi 
adecvate care să  răspundă la întrebările „ce anume s-a făcut” şi „care sunt efectele”. Mecanismele 
pentru culegerea datelor şi costul măsurării indicatorilor necesită o atenţie specială.
 Experienţa personală recentă în pregătirea Raportului final de implementare a unui 
program operaţional a dovedit importanţa şi necesitatea existenţei unui instrument (ghid privind 
indicatorii de monitorizare şi evaluare) care să ofere îndrumări practice pentru autorităţile şi părţile 
interesate din statul membru care au responsabilităţi în contextul instrumentelor structurale.” 

4. Realizarea de evaluări pentru perioada 2009-2010

Obiectiv:
 Obiectivul general al acestui proiect este de a contribui la consolidarea 
capacităţii de coordonare a implementării instrumentelor structurale şi la 
dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzător prin acţiuni ce vizează 
asigurarea unui nivel comun de experienţă şi cunoştinţe în rândul actorilor 
implicaţi. 

Proiectul este structurat pe două componente: 

Componenta 1: O evaluare formativă a instrumentelor structurale în 
România 

Componenta 2: Alte evaluări, ultima cuprinzând evaluarea intermediară 
a Programului Operaţional Asistenţă Tehnică, un raport sinteză la nivel 
naţional pe baza rapoartelor de evaluare intermediară realizate la nivelul 
programelor operaţionale şi cel puţin două rapoarte de evaluare ad-hoc.

 Proiectul “Realizarea de evaluări pentru perioada 2009-2010” a început 
în luna noiembrie 2009, odată cu semnarea contractului cu consorţiul KPMG 
România, GEA Strategy & Consulting şi Pluriconsult. 

Componenta 1:
 Evaluarea formativă a instrumentelor structurale în România va pune 
la dispoziţia factorilor de decizie şi de formulare a politicilor, precum şi 
managerilor de programe, informaţii pertinente şi analize credibile privind 
performanţa instrumentelor structurale în România până în prezent, 
evidenţiind factorii critici interni şi externi ce le afectează eficienţa şi 
eficacitatea, schiţând principalele lecţii învăţate pe parcursul primului an 
de implementare şi subliniind cele mai bune practici întâlnite în rândul 
participanţilor pe parcursul acestui proces.   
 Rezultatele aşteptate de la prima componentă constau în formularea 
de concluzii şi recomandări privind performanţa reală a instrumentelor 
structurale faţă de aşteptările şi ţintele stabilite, precum şi faţă de 
capacitatea celor implicaţi în implementarea acestora, factorii interni şi 
externi majori ce le influenţează performanţa, asistenţa tehnică, măsurile 
de informare şi publicitate, precum şi eficienţa şi eficacitatea portofoliului 
de proiecte.
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Componenta 2:
 Evaluarea intermediară a Programului Operaţional Asistenţă Tehnică are 
ca scop  analizarea progresului înregistrat în implementarea Programului 
Operaţional, schiţând principalele lecţii desprinse în timpul primei perioade 
a implementării şi punând în evidenţă cele mai bune practici identificate în 
cursul acestui proces la nivelul participanţilor implicaţi. 
 Rezultatele preconizate ale acestei evaluări constau în formularea 
de concluzii şi recomandări la întrebări privind relevanţa, eficienţa, 
eficacitatea şi impactul aşteptat în urma implementării. În acelaşi timp, 
evaluarea va furniza răspunsuri la întrebări specifice, ca de exemplu: 
contribuţia POAT la dezvoltarea unei culturi de evaluare în cadrul 
sistemului administrativ pentru instrumentele structurale, la asigurarea 
unui personal bine calificat prin activitatea de formare asigurată, la 
funcţionarea corespunzătoare a structurilor relevante, la dezvoltarea şi 
funcţionarea SMIS.

 Raportul sinteză care va fi elaborat în cadrul celei de a doua 
componente, va realiza o sinteză a rapoartelor de evaluare, printr-o abordare 
pro-activă care depăşeşte simpla sintetizare a rezultatelor rapoartelor la nivel 
de program operaţional. Realizarea acestui raport va contribui nu numai la 
validarea recomandărilor primei componente a proiectului dar şi la îmbunătăţirea 
acestora  prin analiza concordanţei dintre rezultatele evaluării CSNR şi rezultatele 
evaluărilor intermediare la nivelul fiecărui program operaţional. 
 În ceea ce priveşte evaluările ad-hoc, trebuie menţionat în primul 
rând faptul că acestea servesc ca instrument de informare a managementului 
asupra unor probleme identificate în procesul de implementare a instrumentelor 
structurale. Tema primei evaluări ad-hoc „Provocări în capacitatea beneficiarilor 
instrumentelor structurale” este de a examina capacitatea de implementare a 
beneficiarilor de la momentul semnării contractului de finanţare până la momentul 
realizării plăţilor intermediare sau finale. 
 Rapoartele de evaluare vor fi livrate în formatul final, conform planului 
de lucru agreat astfel: 

 în luna mai 2010: Evaluarea formativă a instrumentelor structurale din 
România şi pentru Evaluarea Intermediară POAT.

 în luna iunie 2010: Primul raport de evaluare ad-hoc. Cel de al doilea 
raport, a cărui temă va fi aleasă în funcţie de problemele ce vor fi 
identificate, va fi finalizat cel mai probabil la începutul anului următor.

 în luna septembrie 2010: Raportul sinteză. Acest termen a fost 
stabilit luând în considerare termenele de finalizare ale celorlalte evaluări 
intermediare ale Programelor Operaţionale.
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Asistenţa tehnică în 2009

 Pentru Obiectivul Convergenţă, 2009 a reprezentat anul începerii 
implementării efective a proiectelor de asistenţă tehnică, în sensul intrării pe 
făgaşul dorit de primire-aprobare-contractare cereri de finanţare, primire-verificare 
cereri de rambursare şi efectuare de plăţi. 

Stadiul implementării asistenţei tehnice la 31.12.2009
Programe operaţionale Obiectivul Convergenţă

Pentru convertirea sumelor în Euro a fost utilizat cursul inforeuro din luna decembrie 2009: 
1 euro = 4,2788 lei.

Principalii indicatori realizaţi până la 31.12.2009 au vizat:

 organizarea de reuniuni ale comitetelor şi grupurilor de lucru relevante – 59

 elaborarea de studii, analize, rapoarte – 15

 elaborarea de ghiduri şi alte documente metodologice – 3

 sprijin pentru evaluarea de proiecte – 819 proiecte evaluate

 realizarea de instruiri (zile participant la instruire, atât personalul din AM-uri, OI-uri 
cât şi beneficiari) – 4273

 organizarea de evenimente axate pe schimbul de experienţă – 5

 organizarea de evenimente de comunicare şi promovare – 469

 organizarea de campanii mass-media – 7

 elaborarea, tipărirea şi distribuirea de materiale publicitare  - aprox. 140.000 buc.

Stadiul utilizării asistenţei tehnice 
în România la 31 decembrie 2009
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 În ceea ce priveşte contractele de achiziţie publică aferente proiectelor de 
AT, în continuare este prezentat stadiul la 31.12.2009:

 79 contracte AT finalizate, în valoare de 70,7 mil. lei

 60 contracte AT în curs de implementare, în valoare totală de 93,89 mil. lei

 31 contracte AT în curs de contractare, în valoare totală de 82,51 mil. lei

 61 contracte AT aflate în pregătire, în valoare totală de 121,27 mil. lei

 Referitor la contractele de asistenţă tehnică aflate în pregătire, predomină în 
continuare cheltuielile aferente sprijinului pentru managementul programelor şi pentru 
structurile de management, dezvoltării sau întreţinerii sistemelor informatice, precum 
şi activităţile de promovare şi publicitate, conform graficului de mai jos:

 Pentru Obiectivul Cooperare Teritorială, cheltuielile majoritare efectuate sunt 
aferente tot sprijinirii managementului PO şi activităţilor de informare şi publicitate. 
Astfel, principalii indicatori realizaţi la 31.12.2009 au fost:

 organizarea de reuniuni ale comitetelor şi grupurilor de lucru relevante – 22

 realizarea de instruiri (zile participant la instruire) – 124

 organizarea de evenimente de comunicare şi promovare – 74

 elaborarea, tipărirea şi distribuirea de materiale publicitare - aprox. 4.500 buc.

 Din datele analizate, pentru ambele Obiective, se observă în continuare 
necesitatea accelerării utilizării AT în vederea asigurării sprijinului necesar structurilor 
de gestionare şi coordonare a instrumentelor structurale, dar şi pentru dezvoltarea 
capacităţii administrative a beneficiarilor şi potenţialilor beneficiari.

Notă: 
Sintezele prezentate în acest articol au avut la bază raportările realizate pe Programele Operaţionale către Grupul Interministerial 
(Guvern), precum şi datele furnizate în Formularele de analiză a utilizării asistenţei tehnice prin: PO Asistenţă Tehnică, PO 
Regional, PO Dezvoltarea Capacităţii Administrative, POS Transport, POS Mediu, POS Creşterea Competitivităţii Economice, POS 
Dezvoltarea Resurselor Umane, PO România-Bulgaria, PO România-Ucraina-Moldova, PO România-Serbia, PO Ungaria-România, 
PO Europa de Sud Est, PO Comun Marea Neagră.
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I.Context

 Formarea continuă a personalului implicat în gestionarea fondurilor 
europene reprezintă o preocupare mai veche a departamentului coordonatorului 
naţional, primele programe de formare fiind derulate în 2002 pentru personalul 
unităţilor de implementare Phare. 
 Pregătirea pentru instrumente structurale a început în 2004, iar în anul 
2005 a fost realizată o primă variantă a unui mecanism de coordonare a formării 
în acest domeniu, mecanism care se centrează în jurul Ministerului Finanţelor 
Publice în calitate de coordonator al formării privind instrumentele structurale 
şi presupune relaţionarea cu toate celelalte autorităţi de management pentru 
programele operaţionale în cadrul unui grup de lucru având ca scop corelarea 
acţiunilor şi programelor de formare. În fiecare an, cu sprijinul acestui grup de 
lucru se realizează centralizarea nevoilor de formare a personalului de la nivelul 
sistemului de gestionare a instrumentelor structurale şi elaborarea de planuri 
comune anuale de formare. 
 Cu sprijinul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică au demarat 
în 2009 o serie de contracte vizând formarea personalului structurilor de 
coordonare şi gestionare, programe care cuprind atât formarea la nivel de bază a 
angajaţilor cu experienţă relativ redusă, cât şi formare la nivel mediu-avansat pe 
funcţiuni specifice: management şi control financiar, gestionarea solicitărilor de 
proiecte, audit, monitorizare, precum şi alte proiecte. 
 Un program susţinut de formare se adresează utilizatorilor 
Sistemului Unic de Management al Informaţiei (SMIS), cu sesiuni de formare 
corespunzătoare modulelor SMIS şi sesiuni dedicate coordonatorilor SMIS din 
fiecare entitate utilizatoare. 

Formarea continuă 
în domeniul instrumentelor structurale
Studii de caz
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II. Studii de caz

Iată ce spun doi dintre Contractori despre formarea în domeniul instrumentelor 
structurale:

Primul proiect de formare orizontală finanţat din POAT

 Contractul “Formarea continuă a personalului implicat în gestionarea 
Fondurilor Structurale şi de Coeziune”, finanţat în cadrul Programului Operaţional 
Asistenţă Tehnică, a demarat în aprilie 2009 şi este implementat de un consorţiu 
de firme condus de WYG International Ltd. Contractul este unul de anvergură, 
înglobând 4 componente specifice şi având o ţintă de 850 participanţi, angajaţi 
ai Autorităţilor de Management, Organismelor Intermediare, Autorităţii de 
Certificare şi Plată, Autorităţii de Audit şi Autorităţii pentru Coordonarea 
Instrumentelor Structurale. 

 Sesiunile acoperă nevoile de formare ale persoanelor cu un nivel redus 
de experienţă în domeniu, dar şi celor care sunt la un nivel avansat în domeniul 
controlului şi managementului financiar, elaborarea ghidurilor solicitanţilor 
şi managementul solicitărilor de finanţare, precum şi în domeniul auditului 
Fondurilor Structurale şi de Coeziune. 
 În perioada aprilie – decembrie 2009 au fost realizate 14 sesiuni 
de instruire la care au participat 294 de persoane din cadrul instituţiilor care 
gestionează Fondurile Structurale şi de Coeziune. Sesiunile s-au bucurat de 
aprecierea participanţilor, atât în ceea ce priveşte conţinutul clar, util, care a 
răspuns nevoilor de dezvoltare profesională personală, calitatea materialelor 
oferite, modul interactiv în care au fost derulate prezentările, precum şi faptul că 
acestea au fost însoţite de exemple reale, cât şi calitatea trainerilor.
 În perioada următoare se vor implementa un număr de 25 de sesiuni 
de instruire pe cele 4 componente şi va începe desfăşurarea celor 10 vizite 
de studiu internaţionale menite să sprijine consolidarea cunoştinţelor obţinute 
în cadrul componentei 2, privind managementul financiar al instrumentelor 
structurale. 
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Sumarul proiectului
 Scopul proiectului este de a 
consolida, prin formare structurată, 
capacitatea administrativă 
a instituţiilor responsabile 
de managementul eficient al 
instrumentelor structurale. Pentru 
a îndeplini obiectivul general al 
proiectului, au fost stabilite o 
serie de cerinţe specifice. Aceste 
obiective specifice alcătuiesc patru 
componente de formare după cum 
urmează:

Componenta 1: 
 Training la nivel de bază privind principiile aplicabile Fondurilor 
Structurale şi de Coeziune, managementul ciclului de proiect şi noua 
legislaţie din domeniul achiziţiilor publice. În cadrul acestei componente, 
300 de persoane din cadrul Autorităţilor de Management şi Organismelor 
Intermediare vor beneficia de formare.

Componenta 2: 
 Training, la nivel avansat în domeniul controlului şi managementului 
financiar, pentru persoanele din cadrul Autorităţilor de Management şi 
Organismelor Intermediare implicate în managementul instrumentelor 
structurale. În cadrul acestei componente se va asigura formare pentru 
150 de persoane din cadrul Autorităţilor de Management şi Organismelor 
Intermediare şi schimburi de experienţă prin intermediul vizitelor de studiu 
organizate în 2 state membre ale Uniunii Europene. 

Componenta 3:
 Formare în elaborarea ghidurilor solicitanţilor şi managementul solicitărilor 
de finanţare, pentru persoanele din cadrul Autorităţilor de Management 
şi Organismelor Intermediare, organizaţii non-guvernamentale, precum şi 
alte instituţii ale administraţiei publice. În cadrul acestei componente se va 
asigura formare pentru 300 de persoane din cadrul acestor structuri.

Componenta 4: 
 Formare în domeniul auditului Fondurilor Structurale şi de Coeziune 
pentru persoanele din cadrul Autorităţilor de Management şi Organismelor 
Intermediare, din cadrul Autorităţii de Audit şi ai Unităţii Centrale de 
Armonizare pentru Auditul Public Intern din cadrul Ministerului Finanţelor 
Publice. În cadrul acestei componente se va asigura formare pentru 100 de 
persoane din aceste structuri.
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 „..Si totuşi acesta va fi altfel.... mai util participanţilor 
şi instituţiilor, mai plăcut”- spunem noi cei din echipa de 
traineri care ne-am angajat că îl vom implementa. Ne-am 
regăsit în această echipă de proiect traineri români şi străini 
cu multă experienţă în proiecte de asistenţă pentru instituţiile 
implicate în managementul instrumentelor structurale. Ne 

bucurăm să lucrăm din nou împreună cu reprezentanţii ACIS -  beneficiarul 
contractului, dar şi cu participanţii pe care i-am întâlnit deja în proiecte 
anterioare. Excelenta cooperare de până acum şi standardele impuse de East 
West Consulting ne obligă să răspundem aşteptărilor crescute. 
 Suntem conştienţi de faptul că sarcinile la locul de muncă  lasă tot 
mai puţin timp pentru dezvoltarea profesională, volumul mare de instruire oferit 
pe piaţă ne face mai exigenţi, capacitatea crescută de gestionare a propriei 
performanţe, înţelegerea propriilor  nevoi cer atenţie şi preocupare pentru fiecare 
participant. Toate acestea sunt provocările cărora trebuie să le răspundem şi 
care constituie premisele succesului acestui proiect. 
 În fundalul obiectivelor şi activităţilor proiectului stă cuvântul 
PERFORMANŢĂ. Fiecare componentă are un element de conţinut legat de 
performanţă, noi având sarcina de a le integra în contextul activităţii fiecărui 
angajat. Astfel, în prima componentă avem elemente tehnice de performanţă a 
programelor operaţionale, în a doua componentă avem elemente de performanţă 
individuală şi de grup, iar în a treia avem elemente de creştere a performanţei 
prin intervenţii de natura formării. Nu în ultimul rând, performanţa noastră, a 
echipei, stă la baza succesului proiectului pentru că ea înseamnă satisfacţia 
beneficiarilor, a participanţilor la cursurile acestui proiect.”

Liliana Olivia Lucaciu
Lider de proiect

Un nou proiect de formare - o provocare pentru 
performanţă 

 Am demarat recent un nou proiect de formare finanţat prin Programul 
Operaţional Asistenţă Tehnică şi implementat de un consorţiu de firme condus 
de East West Consulting Belgia (EWC). Titlul proiectului - „Formare continuă în 
coordonarea şi monitorizarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune, precum şi 
în managementul activităţilor de instruire în acest domeniu”  - cu siguranţă ne 
duce pe toţi cu gândul la seria de proiecte de formare similare, demarate încă din 
perioada de preaderare.  

Sumarul proiectului
 Proiectul urmăreşte întărirea capacităţii administrative a instituţiilor 
responsabile cu managementul instrumentelor structurale, are o durata de 18 luni 
şi este structurat pe trei componente:  
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Componenta 1: 
 Formare în monitorizarea, evaluarea şi managementul Fondurilor 
Structurale şi de Coeziune pentru personalul Autorităţilor de Management 
şi Organismelor Intermediare, Autoritatea de Certificare şi Plată, Autoritatea 
de Audit, ACIS.
 Sesiunile de formare sunt planificate în perioada septembrie 2010 - mai 
2011 şi vor asigura instruirea a 250 persoane în domeniul sistemului de 
indicatori şi 200 persoane în monitorizarea şi managementul performanţelor 
programelor operaţionale (monitorizarea regulii ,,n+2” şi ,,n+3”).

Componenta 2: 
 Instruire pentru persoanele din cadrul Autorităţii pentru Coordonarea 
Instrumentelor Structurale
 Activităţile de formare ale acestei componente se adresează atât 
dezvoltării unor competenţe tehnice din domeniul politicii de coeziune, 
managementul proiectelor şi achiziţii publice, cât şi unui set de competenţe 
de natura eficienţei profesionale şi integrării organizaţionale (comunicare, 
managementul performanţei şi lucru în echipă). 
 Sesiunile de formare vor fi integrate cu vizite de studiu pentru 
consolidarea cunoştinţelor şi facilitarea transferului învăţării la locul de 
muncă.

Componenta 3: 
 Instruire  în managementul resurselor umane şi a activităţilor de formare 
pentru membrii Grupului de Lucru privind coordonarea formării în domeniul 
instrumentelor structurale.
 Această componentă este adresată nevoilor specifice membrilor Grupului 
de Lucru Formare generate de rolul lor de coordonare a formării în instituţiile 
responsabile cu managementul instrumentelor structurale şi asigurarea 
funcţionării unui mecanism de gestionare eficientă şi unitară a formării în 
întregul sistem.
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III. ALTE PROGRAME DE FORMARE:

 În paralel cu acest tip de formare destinat tuturor angajaţilor din 
structurile de gestionare ale instrumentelor structurale, fiecare Autoritate de 
Management a derulat în 2009, cu finanţare din Axa prioritară de Asistenţă 
Tehnică a programului operaţional sau din programele de pre-aderare, sesiuni 
punctuale de formare pentru personalul propriu, centrate în special pe procedurile 
aplicate. 
 Programe de formare destinate beneficiarilor de instrumente structurale 
au fost derulate în 2009 în special de Autoritatea de Management a Programului 
Operaţional Regional şi de Autoritatea de Management a Programului Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. 
 În anul 2009, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional 
Regional a gestionat proiectul de formare „Instruire la nivel naţional şi regional 
pentru creşterea capacităţii de absorbţie a Programelor Operaţionale gestionate 
de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei”, proiect finanţat din programul 
Phare 2006. 

 Beneficiarii direcţi ai acestui proiect au fost Autoritatea de 
Management, Organismele Intermediare şi instituţiile beneficiare ale 
finanţărilor asigurate prin Programul Operaţional Regional.

  Din cadrul Autorităţii de Management şi Organismelor Intermediare, 
un număr de 222 angajaţi au participat la 12 sesiuni de instruire privind 
„Achiziţiile publice”, „Pregătirea proiectelor”, „Management de proiect”, 
„Tehnici de formare şi abilităţi de comunicare”, „Abilităţi de comunicare şi 
prezentare”.

 Pentru instituţiile beneficiare ale Programului Operaţional Regional 
au fost organizate un număr de 46 module de instruire pentru 1010 
participanţi din cele 8 regiuni de dezvoltare. În cadrul acestor sesiuni au 
fost abordate teme precum „Pregătirea proiectelor”, „Achiziţii publice 
pentru contracte de lucrări”, „Managementul proiectelor de lucrări”.

 În anul 2010, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional 
Regional va implementa un nou proiect de instruire destinat, de asemenea, 
Autorităţii de Management, Organismelor Intermediare şi instituţiilor beneficiare.  
Acest proiect va urmări rezolvarea problemelor practice cu care se confruntă 
angajaţii acestor instituţii în implementarea fondurilor europene şi va cuprinde o 
serie de circa 65 sesiuni de instruire organizate pentru grupurile ţintă identificate.
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 În cadrul Programului Operaţional Sectorial Cresterea Competitivităţii 
Economice, Axa Prioritară 5 - Asistenţă tehnică cuprinde două domenii majore de 
intervenţie după cum urmează: 

1.DMI 5.1 – Sprijin pentru managementul, implementarea, 
monitorizarea şi controlul POS-CCE 

Obiectivul acestui domeniu major de intervenţie:
 Acordarea de asistenţă tehnică şi financiară proceselor de coordonare, 
monitorizare, evaluare şi control, care să conducă la o implementare 
eficace, eficientă şi transparentă a proiectelor finanţate prin POS CCE şi 
la utilizarea eficientă a Fondului European de Dezvoltare Regională şi a 
resurselor naţionale. 

2.DMI 5.2 – Sprijin pentru comunicare, evaluare şi TI 

Obiectivul acestui domeniu major de intervenţie:
 Implementarea de către Autoritatea de Management pentru POS CCE a 
obligaţiilor rezultate din Articolul 46 al Regulamentului (CE) nr.1083/2006 
privind promovarea acţiunilor programului şi a operaţiunilor acestuia 
şi informarea instituţiilor interesate în primirea sprijinului din partea 
fondurilor şi a publicului larg, asupra oportunităţilor oferite de asistenţă şi 
a rezultatelor acesteia. 
 Un alt obiectiv este cel de consolidare a capacităţii administrative 
pentru managementul POS-CCE, prin asigurarea unui număr suficient de 
calculatoare şi echipamente de birou, inclusiv aplicaţii software dedicate 
pentru activităţile de management, monitorizare, control şi evaluare, 
complementare cu sistemul SMIS.

Evenimente finanţate prin Asistenţă Tehnică 
Axa 5 a Programului Operaţional Sectorial 
Creşterea Competitivităţii Economice

Organismul Intermediar pentru Cercetare
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Gestionarea Axei de Asistenţă Tehnică 

 Considerând caracterul specific al acestei axe prioritare şi numărul 
limitat al beneficiarilor eligibili (AM POS CCE si cele 4 OI-uri), nu se lansează 
cereri de apeluri de proiecte şi, ca atare, nu se realizează o selecţie a propunerilor 
de proiecte, ci acestea sunt evaluate de către un Comitet de Asistenţă Tehnică, 
din punct de vedere al conformităţii administrative, al eligibilităţii şi al calităţii 
fişei de proiect, în concordanţă cu mecanismul  de accesare al asistenţei tehnice, 
aprobat de către Comitetul de Monitorizare. 

 Proiectele trebuie să se încadreze în obiectivele axei prioritare/
domeniului major de intervenţie/operaţiunii şi să fie conforme cu legislaţia 
comunitară şi naţională în vigoare. 

Alocarea financiară totală pentru această axă prioritară 
este de aproximativ 90 de milioane de Euro:

 Surse: 75% din FEDR şi 25% din bugetul de stat 

 Distribuţia orientativă între cele două domenii majore de intervenţie:
- Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea şi controlul POS 
CCE: 65%
- Sprijin pentru comunicare, evaluare şi TI: 35%

 Impărţirea orientativă între operaţiunile celui de-al doilea domeniu major este 
- Informare şi publicitate: 19% 
- Evaluare: 4% 
- Tehnologia informatiei: 12% 

 Cele 90 milioane Euro alocate Axei Prioritare 5 Asistenţă Tehnică reprezintă 
2,64% din totalul fondurilor alocate POS CCE

 Alocarea procentuală orientativă, între Organismele Intermediare şi Autoritatea 
de Management:

- Maximum 15% din fondurile anuale pentru fiecare din cele 4 OI-uri 
(15%x4=60%)
- 40% pentru AM

 Până la sfârşitul anului 2009, au fost depuse 26 de fişe de proiect de 
la cele 4 OI-uri, în valoare de 42.091.561 lei şi au fost aprobate 21 de fişe în 
valoare de 25.390.471 lei.
 În cadrul acestei Axe de Asistenţă Tehnică, Autoritatea Naţională 
pentru Cercetare Stiintifică, prin Organismul Intermediar pentru Cercetare, 
implementează mai multe Fişe de proiect pentru sprijinul activităţilor aferente 
Axei prioritare 2 a POS-CCE.
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 Pentru a reduce deficienţele, Axa prioritară 2 “Competitivitate prin 
cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare” se concentrează pe realizarea 
următoarelor obiective: 

 Creşterea capacităţii de cercetare prin dezvoltarea infrastructurii de 
cercetare-dezvoltare (CD) şi atragerea de tineri şi de specialişti de înaltă 
calificare, atât pentru instituţii de CD (universităţi şi institute CD), cât şi 
pentru firme care au departamente de cercetare

 Intensificarea activităţilor de CD în sprijinul întreprinderilor

 Stimularea transferului tehnologic bazat pe cooperarea dintre instituţii CD 
şi întreprinderi

 Stimularea cererii de inovare a întreprinderilor

 Susţinerea formării şi dezvoltării firmelor inovative şi dezvoltarea de poli 
de excelenţă/competitivitate

 Contribuţia Axei prioritare 2 din POS–CCE la atingerea obiectivului 
naţional de creştere a cheltuielilor de CD ale intreprinderilor la 1% din PIB se 
realizează prin stimularea cererii de cercetare şi orientarea ei spre sectorul privat:

 Prin finanţarea directă a întreprinderilor private inovative

 Prin sprijinirea parteneriatului bazat pe cerere şi nu pe ofertă, unde 
aplicarea directă a rezultatelor cercetării în sectorul productiv este un 
criteriu cheie de selecţie

 Prin îmbunătăţirea infrastructurii de cercetare pentru a sprijini dezvoltarea 
de clustere şi poli de competitivitate şi specializarea tinerilor cercetători şi 
tehnicieni care ulterior vor migra către sectorul afacerilor. 

Campania de promovare a operaţiunilor Axei prioritare 2

 Direcţia Generală Organism Intermediar pentru Cercetare a desfăşurat 
pe întreg parcursul anului 2009 un proiect de asistenţă tehnică privind “Sprijinul 
activităţii de comunicare în vederea informării şi promovării oportunităţilor de 
finanţare prin Axa prioritară 2 a POS-CCE” constând în:

Campania de comunicare I (Ianuarie – Iunie 2009): 
 Având în vedere apelurile deschise pentru operaţiunile 2.1.1 „Proiecte de 
CD în parteneriat între universităţi/ institute de cercetare şi întreprinderi” 
şi 2.1.2 „Proiecte CD de înalt nivel ştiinţific la care participă specialişti din 
străinătate”, în primele două trimestre ale anului 2009 au fost realizate două 
mari conferinţe regionale - una la Iaşi şi o a doua la Cluj - prin contracte de 
asistenţă tehnică. 

Impact: Conferinţele au avut un real succes, la Iaşi înregistrându-se 700 de 
participanţi din zonă şi din tară, iar la Cluj au participat 250 de reprezentanţi 
ai institutelor de cercetare, universităţi, întreprinderi, reprezentanţi ai 
oficialităţilor locale şi din mass-media.
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Rezultate: Ca urmare a campaniei realizate prin asistenţă tehnică şi 
prin evenimentele organizate de către Birourile Regionale, cu sprijinul 
universităţilor, s-au înregistrat la sfârşitul apelului pentru operaţiunea 
2.1.2 un număr de 195 de proiecte depuse, din care s-au selectat 45 
(în limita bugetului alocat), iar la operaţiunea 2.1.1 un număr de 90 de 
proiecte, din care au fost selectate 66.

Campania de comunicare II (Iulie – Decembrie 2009):
 În cadrul contractului “Servicii de campanie de publicitate, în vederea 
informării şi promovării oportunităţilor de finanţare prin Axa prioritară 2 
a POS CCE - Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi 
inovare, în cadrul unor evenimente”, a fost derulată o a doua campanie de 
publicitate pentru operaţiunile DMI 3 “Accesul întreprinderilor la activităţi 
de cercetare-dezvoltare şi inovare” a Axei prioritare 2 şi pentru informarea 
beneficiarilor asupra modalităţilor de completare a cererii de finanţare 
prin: 58 de evenimente, din care 4 conferinţe în oraşele Bucureşti, Iaşi, 
Constanţa şi Braşov, precum şi 54 de seminarii în toate judeţele ţării. 

Impact: la conferinţele organizate în cele patru localităţi s-a înregistrat 
o medie de peste 200 de participanţi, printre care şi reprezentanţi ai 
Programului Operaţional Regional, Direcţia de cooperare transfrontalieră, 
reprezentanţi ai administraţiei locale şi ai potenţialilor beneficiari. La 
seminarii au fost prezentate problematicile legate de completarea cererii 
de finanţare şi au avut loc dezbateri legate de alte aspecte ridicate în 
procesul de implementare a proiectelor. Pentru conferinţele şi seminariile 
organizate au fost realizate 5000 de mape şi 120 CD-uri de prezentare a 
apelurilor şi a operaţiunilor lansate pe Axa prioritară 2. De asemenea au 
fost realizate şi finanţate 1720 afişe, 60 de bannere şi 60 de city-light-uri 
pentru anunţarea evenimentelor organizate. 

În vederea unei cât mai bune informări a beneficiarilor şi a potenţialilor 
beneficiari, Organismul Intermediar pentru Cercetare va continua acţiunile de 
comunicare în cadrul aceluiaşi proiect şi în anul 2010.
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 Ministerul Muncii şi Politicii Sociale este Autoritatea de Management 
pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane (PO DRU), 
cofinanţat prin Fondul Social European. Programul are un buget de 
1.213.869.575 Euro din care 48,6 milioane euro sunt destinate Axei Prioritare 
de Asistenţă Tehnică. 
 Asistenţa Tehnică din cadrul PO DRU este o axă prioritară orizontală 
separată, concepută pentru a sprijini managementul eficient şi implementarea PO 
DRU în conformitate cu cerinţele UE. Are trei domenii majore de intervenţie:

 Sprijin pentru managementul PO DRU;

 Asistenţă pentru informare şi promovarea PO DRU;

 Întărirea capacităţii potenţialilor beneficiari.

 Domeniul major de intervenţie care vizează Asistenţa pentru informare şi 
promovarea PO DRU este direct legat de implementarea Planului de Comunicare 
al Programului Operaţional. 

Scopul este acela de a:

 Dezvolta instrumente de informare şi comunicare adaptate la 
necesităţile destinatarilor PO DRU şi potenţialilor beneficiari finali 
prin seminarii specifice şi evenimente de instruire pentru promovarea 
Programului Operaţional şi prin diseminarea informaţiilor referitoare 
la oportunităţile de solicitare de finanţare şi modalităţile de obţinere 
a cofinanţării FSE pentru un proiect, precum şi pentru managementul 
proiectului în conformitate cu cadrul legislativ de la nivel UE şi naţional  

 De a oferi sprijin material şi tehnic pentru activităţile de publicitate ale 
PO, inclusiv elaborarea şi publicarea de materiale informative.

Utilizarea Asistenţei Tehnice 
pentru comunicarea referitoare la FSE 
în Bulgaria
Ivan Krustev
Şeful Unităţii de Programare PO DRU
Direcţia Generală Fonduri Europene Programe şi Proiecte Internaţionale
Ministerul Muncii şi Politicii Sociale

22 Nr. 3 / 3.2010



 Toate activităţile menţionate mai sus sunt prevăzute în Planul de 
Comunicare, astfel încât implementarea sa corespunde cu implementarea părţii 
respective a asistenţei tehnice din cadrul PO DRU. Implementarea efectivă a 
activităţilor de comunicare şi publicitate din cadrul PO DRU se realizează pe bază 
de proiecte, Autoritatea de Management solicitând finanţare în parteneriat cu 
cele trei Organisme Intermediare printr-un singur proiect care acoperă întreaga 
perioadă de programare şi toate activităţile prevăzute în Planul de Comunicare. 
Valoarea finanţării obţinute din Axa Prioritară de Asistenţă Tehnică a PO DRU 
este de 8 milioane euro, egală cu bugetul total al Planului de Comunicare aprobat 
de Comisia Europeană.
 Principala provocare în elaborarea şi implementarea activităţilor de 
comunicare şi publicitate pentru PO DRU şi FSE este identificarea abordării 
adecvate faţă de toţi potenţialii solicitanţi de finanţare şi beneficiari, incluzând 
parteneri economici şi sociali, angajatori, ONG-uri, primării, organisme 
guvernamentale, centre comunitare, şcoli, instituţii pedagogice extra-şcolare, 
instituţii de învăţământ superior, furnizori de servicii sociale, întreprinderi sociale, 
etc, precum şi obţinerea unui impact la nivelul publicului general. 
 Ţinând cont de cele menţionate mai sus, proiectul implementat de 
Autoritatea de Management combină o paletă vastă de activităţi care au ca scop 
creşterea nivelului de conştientizare la nivelul populaţiei din Bulgaria referitor la 
posibilităţile care li se oferă de către Comunitate şi prin programul operaţional. 
Aceste activităţi includ:

 Promovarea FSE şi a oportunităţilor oferite de programul operaţional la 
fiecare etapă a implementării sale prin televiziune, radio, media scrisă şi 
cea electronică

 Comunicarea cu media prin comunicate de presă, conferinţe de presă, 
interviuri, articole pe diverse teme

 Evenimente de informare dedicate PO DRU (seminarii, conferinţe, mese 
rotunde, etc)

 Elaborarea şi dezvoltarea continuă a site-ului web al PO DRU

 Elaborarea şi distribuirea de materiale de informare tipărite şi articole 
promoţionale

 Publicitate outdoor

 Înfiinţarea de centre de informare PO DRU la nivelul celor şase regiuni 
din Bulgaria

Proiectul este încă în stadiul iniţial al implementării, dar înregistrează treptat 
progrese. 

 Primii paşi au constat în proiectarea şi dezvoltarea noului site web al 
PO DRU (www.ophrd.government.bg) şi producerea materialelor informative 
şi promoţionale de mici dimensiuni cum ar fi broşuri, pixuri, stick-uri USB, etc. 
În activităţile de comunicare referitoare la PO DRU, o atenţie deosebită este 
acordată contactului direct cu populaţia. În acest sens, au fost organizate o serie 
de evenimente, inclusiv discuţii publice şi zile de informare. 
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 Cel mai mare eveniment finanţat prin asistenţa tehnică până acum a fost 
Evenimentul Anual al PO DRU, care a avut loc pe 19 decembrie 2009 în trei staţii 
mari ale metroului din Sofia. Locaţia a fost aleasă datorită numărului de persoane 
care utilizează metroul – aproximativ 280.000 zilnic. Conceptul evenimentului a 
necesitat utilizarea mai multor canale de comunicare:

 A fost anterior anunţat în media şi informaţiile preliminare au fost 
publicate pe site-urile web ale Ministerului Muncii şi Politicii Sociale şi ale 
PO DRU. 

 Au fost produse standuri cu branduri speciale şi plasate pe peroanele 
staţiilor de metrou. 

 A fost produsă şi o serie de şase scurt metraje. Filmele au prezentat 
participanţii la diferite proiecte finanţate prin PO DRU, ilustrând cazuri 
particulare în care FSE sprijină oamenii pentru o mai bună calificare, 
servicii sociale mai bune şi educaţie de calitate. Filmele au fost difuzate 
pe parcursul evenimentului, pe ecrane mari amplasate în standurile de la 
metrou. 

 Au fost produse şi distribuite populaţiei de la metrou aproximativ 15.000 
de mici articole promoţionale. 

 Pe parcursul evenimentului, în spatele standurilor au stat angajaţii 
Autorităţii de Management şi ai Organismelor Intermediare, care au răspuns 
la întrebări şi au consiliat cetăţenii.

 Punctul culminant al evenimentului a fost scurta prezentare a ministrului 
muncii şi politicii sociale, dl. Totyu Mladenov, susţinută în una din staţiile de 
metrou. La prezentare au participat reprezentanţii media - televiziuni, radio 
şi presă. Prezentarea a fost utilizată pentru a anunţa demararea distribuirii 
de vouchere pentru instruirea finanţată prin PO DRU destinată şomerilor 
şi persoanelor care au loc de muncă dar care doresc să-şi îmbunătăţească 
nivelul de calificare şi aptitudinile. Primele vouchere au fost prezentate 
beneficiarilor finali chiar de către ministru.

 Reacţia persoanelor care s-au oprit la standurile PO DRU în timpul 
evenimentului a fost în mare parte pozitivă. Toţi au subliniat că este o oportunitate 
pentru populaţie de a întreba direct persoanele responsabile cu managementul 
Programului Operaţional. Ulterior, informaţii referitoare la eveniment au fost 
prezentate pe diferite canale TV şi radio şi publicate de principalele ziare şi agenţii 
de ştiri. 
 Experienţa din activităţile implementate până acum şi reacţiile 
participanţilor sunt de mare ajutor pentru planificarea următorilor paşi în 
comunicarea referitoare la PO DRU şi FSE în Bulgaria. 
 Activităţile de comunicare şi publicitate contribuie la proiecte mai 
bune, la o participare mai numeroasă, la conştientizarea publicului, precum şi la 
managementul eficient al Programului Operaţional.
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Stadiul implementării 
instrumentelor structurale 
în România
I. Context

 Aflată în prima etapă de utilizare a instrumentelor structurale, România a 
cunoscut o evoluţie mai lentă în primii ani datorită dificultăţilor implementării unui 
sistem nou şi complex de finanţare, atât la nivelul structurilor care gestionează 
programele operaţionale, cât şi al beneficiarilor. Aceasta etapă a fost urmată, 
însă, de o creştere rapidă a nivelelor de absorbţie pe măsură ce s-a avansat în 
cadrul ciclului de implementare. În acest context, una dintre priorităţile majore ale 
Guvernului României în anul 2009 a vizat impulsionarea utilizării instrumentelor 
structurale prin măsuri de simplificare a procesului şi de perfecţionare a 
mecanismului de absorbţie a fondurilor comunitare.
 Sistemul instituţional creat pentru gestionarea programelor operaţionale a 
fost stabilizat şi consolidat, fapt demonstrat prin acreditarea de către Autoritatea 
de Audit şi Comisia Europeană a sistemelor de management şi control pentru 
toate cele şapte programe operaţionale. Măsurile de simplificare şi îmbunătăţire 
a cadrului legal şi instituţional dispuse de Guvern în anul 2009 au permis o 
accelerare vizibilă a procesului de implementare a programelor operaţionale.  

II. Stadiul implementării Programelor Operaţionale

 Situaţia depunerii, aprobării de proiecte, semnării contractelor, deciziilor 
de finanţare şi plăţilor către beneficiari, pentru cele şapte programe operaţionale, la 
data de 31 decembrie 2009, se prezintă astfel:

Program Operaţional

PROIECTE DEPUSE PROIECTE APROBATE CONTRACTE / DECIZII  
DE FINANŢARE

PLĂŢI CĂTRE 
BENEFICIARI

Nr. Valoare
totală  

(mililoane lei)

Nr. Valoare
totală   

(mililoane lei)

Nr. Valoare
eligibilă   

(milioane lei)

Total plăţi      
(milioane lei)

PO Regional 3.110 31037,27 715 7.259,73 578 5.190,81 790,05

POS Mediu 141 16.600,55 64 5.797,01 42 4.517,20 777,71

POS Transport 41 15.739,71 20 4.820,38 17 880,71 134,46

POS Creşterea 
Competitivităţii 
Economice

5.386 30.559,02 1.264 5.022,07 934 2.802,65 513,70

POS Dezvoltarea 
Resurselor Umane

5.250 32.154,54 1.691 12.842,33 533 2.790,71 286,21

PO Dezvoltarea 
Capacităţii Administrative

931 896,25 111 217,45 101 177,07 6,13

PO Asistenţă Tehnică 31 215,91 23 160,90 19 118,35 3,02

TOTAL 14.890 127.203,25 3.888 36.119,87 2.224 16.477,51 2.511,29
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Proiecte depuse
 Numărul total al proiectelor depuse pentru finanţare în cadrul celor 7 
Programe Operaţionale a fost de 14.890, în valoare de 127,20 miliarde lei, 
ceea ce reprezintă aproximativ 29,73 miliarde euro. 
Contribuţia UE la proiectele depuse a depăşit cu 3% întreaga alocare UE 
pentru instrumentele structurale în perioada 2007-2013.

Proiecte aprobate
 Procesul de selecţie şi aprobare a proiectelor a fost deosebit de complex 
şi a implicat eforturi susţinute din partea Autorităţilor de Management şi 
Organismelor Intermediare, pentru ca - din cele 14.889 proiecte depuse - să 
fie aprobate până la 31 decembrie 2009 un număr de 3.888 de proiecte, 
în valoare totală de 36,12 miliarde lei, ceea ce reprezintă aproximativ 8,45 
miliarde euro, din care 5,71 miliarde euro contribuţie UE (aproximativ 30% 
din alocare).

 În ceea ce priveşte numărul proiectelor majore aprobate de către Comisia 
Europeană, România se situează pe primul loc printre statele membre UE. Se 
impune precizarea că printre cele 3.888 proiecte aprobate sunt incluse şi 19 
proiecte majore (proiecte cu o valoare individuală de peste 50 milioane Euro), 
cu o valoare totală de 1,62 miliarde euro, în domeniul mediului (13 proiecte), 
transporturilor (5 proiecte) şi energiei (1 proiect).

26 Nr. 3 / 3.2010

Situaţia, la 31.12.2009, a depunerii şi aprobării de proiecte 
în raport cu alocarea 2007-2009
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Proiecte respinse
 Din cele 14.890 proiecte primite, până la 31 decembrie 2009, 6.528 
proiecte, în valoare totală de 29.85 miliarde lei, au fost respinse. Cele 
mai multe proiecte au fost respinse în cadrul POS Dezvoltarea Resurselor 
Umane, în număr de 3.329, cu o valoare totală de 19,04 miliarde lei şi 
la POS Creşterea Competitivităţii Economice, 2.069 proiecte respinse, în 
valoare de 4,49 miliarde lei.
 Principalele motive de respingere a proiectelor în procesul de evaluare 
au fost: neconformitatea administrativă şi nerespectarea criteriilor de 
eligibilitate. Aceasta implică eforturi sporite din partea Autorităţilor de 
Management şi Organismelor Intermediare pentru pregătirea beneficiarilor 
în vederea îmbunătăţirii calităţii proiectelor depuse. 

Contracte / Decizii de finanţare semnate cu beneficiarii:
 Progresul în implementare este considerabil şi în ceea ce priveşte 
numărul contractelor şi deciziilor de finanţare încheiate cu beneficiarii.
Până la 31 decembrie 2009, din cele 3.887 de proiecte aprobate au fost 
semnate 2.224 contracte, în valoare eligibilă de circa 16,50 miliarde 
lei, reprezentând 3,86 miliarde euro, din care contribuţia UE însumează 
cca. 3 miliarde euro. Această contribuţie reprezintă aproximativ 55% din 
alocarea UE pentru perioada 2007-2009.
 Repartizarea contractelor/ deciziilor semnate pe categorii de beneficiari, 
aşa cum rezultă din tabelul de mai jos, evidenţiază faptul că cca. 70% 
din valoarea contractelor semnate are ca destinaţie sectorul public, 
iar diferenţa o constituie contractele semnate cu beneficiarii privaţi 
(întreprinderi-12%, ONG-uri-5% şi alţii–13%).
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Tipuri de beneficiari de proiecte



Ministere 
și instituții publice

centrale

16%

Alţii
13%

Întreprinderi
12%

ONG-uri
5%

Autorităţi locale
și ADI

30% Operatori regionali
de apă

24%

5000

10000

15000

20000

30000

Transport

Val. alocare Val. depuse

Mediu Dezvoltare
regională

Resurse
umane

Competitivitate Capacitate
administrativă

Asistență
tehnică

25000

55
95

16
14

86
03

55
12

38
21

10
69

1

50
29

48
74

20
44

4

42
60

11
33

0
29

02
9

31
25

24
78

15
12

3

38
1

17
9

73
8

24
1

10
7

14
6

Mil. Lei 

Val. aprobate

Plăți

20000

40000

60000

80000

120000

140000

100000

Mil. Lei 

Trim II
2008

Trim III
2008

Trim I
2009

Trim IV
2008

Trim IV
2009

Trim III
2009

Trim II
2009

Valoare eligibilă
proiecte contractate

Valoare proiecte
aprobate

Valoare proiecte
depuse

Evoluţia generală a implementării la nivel CSNR
trim. II 2008 - trim IV 2009

Plăţi către beneficiari
 Plăţile de fonduri către beneficiari, reprezentând prefinanţări şi rambursări 
efectuate de Autorităţile de Management până la 31 decembrie 2009, 
totalizează 593 milioane euro, respectiv 10,3% din alocarea pentru 2007–
2009. La această sumă se adaugă cca. 5 milioane euro, reprezentând 
contravaloarea rambursărilor de TVA aferent cheltuielilor eligibile, efectuate 
de Autorităţile de Management până la 31 decembrie 2009.
 Este de menţionat în acest context faptul că la 31 decembrie 2009 
sumele plătite de Autorităţile de Management reprezentau aproximativ 94% 
din volumul fondurilor solicitate de beneficiari, ceea ce confirmă că ritmul de 
procesare a cererilor de prefinanţare/ rambursare este foarte bun, însă vor 
fi necesare eforturi importante pentru a menţine acest ritm şi în condiţiile 
creşterii semnificative în 2010 a sumelor care vor fi solicitate la plată.

III. CONCLUZII
 Datele prezentate reflectă o accelerare vizibilă în cursul anului 2009 a 
procesului de implementare, la toate capitolele sus-menţionate, cu toate că există 
variaţii de performanţă de la un program la altul. 
 Printre factorii cei mai importanţi care au favorizat o astfel de evoluţie 
se numără măsurile de simplificare a procedurilor de accesare şi implementare 
adoptate în cursul acestui an şi „rodarea” Autorităţilor de Management şi 
Organismelor Intermediare.
 Progresele înregistrate în anul 2009 creează premise favorabile pentru 
creşterea absorbţiei în anul 2010. 

28 Nr. 3 / 3.2010



29

Raportul Strategic Naţional 2009 
privind implementarea 
Fondurilor Structurale şi de Coeziune
Context

 În conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului nr. 1083/2006, 
Art. 29, Statele Membre au obligaţia de a transmite Comisiei Europene (CE), până 
la sfârşitul anilor 2009 şi 2012, câte un raport concis conţinând informaţii privind 
stadiul implementării programelor operaţionale 2007-2013 cofinanţate cu ajutorul 
instrumentelor structurale. 
 Coordonată de Ministerul Finanţelor Publice, prin Autoritatea pentru 
Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS), elaborarea Raportului Strategic 
Naţional (RSN) 2009 s-a făcut în baza metodologiei dezvoltate de CE şi a fost 
adaptată cadrului instituţional şi strategic din România. 
 La elaborarea RSN au contribuit structurile implicate în gestionarea 
instrumentelor structurale, precum şi alte instituţii de specialitate. Comisia 
Europeană a fost consultată informal cu regularitate pe parcursul elaborării RSN, 
recomandările primite fiind integrate în document. 
 Varianta finală a RSN 2009 a fost transmisă oficial Comisiei Europene prin 
sistemul informatic SFC 2007 în data de 5 februarie 2010. 
 Documentul este postat pe website-ul www.fonduri-ue.ro şi, de 
asemenea, este publicat de Comisia Europeană pe website-ul UE www.europa.eu.  

Structura RSN

1.Analiză socio-economică şi tendinţe: capitolul prezintă evoluţia socio-economică 
relevantă înregistrată la momentul elaborării documentelor de programare şi 
impactul acesteia asupra strategiei aprobate, având ca punct de plecare domeniile 
analizate în Cadrul Strategic Naţional de Referinţă (CSNR) 2007-2013. 

2.Realizări şi perspective ale implementării programelor operaţionale: RSN 
prezintă într-o manieră succintă stadiul implementării programelor operaţionale1 
şi contribuţia acestora la realizarea priorităţilor stabilite prin CSNR 2007-2013, la 
implementarea obiectivelor politicii de coeziune prevăzute în Orientările Strategice 
Comunitare pentru Coeziune şi a obiectivelor stabilite prin Liniile Directoare 
Integrate pentru Creştere şi Ocupare (2005-2008).

3.Dificultăţi şi provocări în implementarea priorităţilor şi strategiei aprobate: sunt 
prezentate principalele dificultăţi cu care s-au confruntat autorităţile implicate în 

1 Conform Metodologiei CE, stadiul implementării trebuie prezentat la 30 septembrie 2009 de către toate 
Statele Membre.



managementul instrumentelor structurale şi beneficiarii acestor fonduri, precum 
şi soluţiile identificate şi puse în aplicare de autorităţile române pentru depăşirea 
acestor dificultăţi şi accelerarea absorbţiei, ca reacţie la măsurile propuse la nivelul 
UE prin Planul European de Redresare Economică.

4.Cooperare teritorială europeană în România: capitolul prezintă stadiul 
implementării programelor operaţionale din cadrul Obiectivului „Cooperare 
Teritorială Europeană”. 

5.Exemple de bune practici: conform solicitării CE, Raportul Strategic descrie 
exemple de bune practici selectate din rândul proiectelor aprobate şi aflate în 
curs de implementare sau al unor politici implementate cu sprijinul instrumentelor 
structurale, finanţate în cadrul POS Mediu, POS Competitivitate, POS Resurse 
Umane şi POR. Printre acestea se numără şi exemplul “Politica privind polii de 
creştere” prezentat în finalul acestui articol.

6.Concluzii: Plecând de la previziunile privind evoluţiile socio-economice, 
documentul prezintă la final concluziile Raportului privind contribuţia efectivă şi 
preconizată a politicii de coeziune la dezvoltarea socio-economică a României şi 
analizează relevanţa şi coerenţa strategiei stabilite prin CSNR şi prin programele 
operaţionale. 

Principalele concluzii ale RSN 2009

 Deşi România a fost printre primele State Membre ale căror programe 
operaţionale au fost aprobate de către CE, demararea efectivă a implementării nu 
a fost facilă. În contextul dificultăţilor implementării unui sistem nou şi complex de 
finanţare, atât la nivelul structurilor care gestionează programele operaţionale, cât 
şi al beneficiarilor, România a avut o evoluţie mai lentă în primii ani, urmată însă 
de o creştere rapidă a nivelelor de absorbţie pe măsură ce s-a avansat în cadrul 
ciclului de implementare.
 Evoluţia anuală în implementarea programelor operaţionale confirmă 
următoarele aspecte:

 Anul 2007 a fost anul negocierilor cu Comisia Europeană pentru 
aprobarea CSNR şi a programelor operaţionale. Au avut loc primele lansări 
de cereri de proiecte. 

 Anul 2008 a fost cel al lansării în masă a cererilor de proiecte. Până la 
sfârşitul anului au fost deschise către potenţialii beneficiari aproximativ 90% 
din operaţiunile prevăzute în programe. 

 Anul 2009 poate fi caracterizat ca „anul contractării”, având în vedere 
creşterea rapidă a numărului de contracte şi decizii de finanţare încheiate cu 
beneficiarii. Din al doilea semestru s-a observat un progres evident la nivelul 
implementării efective a proiectelor şi al plăţilor efectuate. 
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 Progresele înregistrate anul trecut creează premise favorabile pentru 
creşterea absorbţiei în anul 2010. 
 Măsurile de simplificare a mecanismelor de accesare a fondurilor în 
cursul anului 2009 şi cele preconizate pentru anul 2010, rodarea structurilor 
responsabile de gestionarea programelor operaţionale, interesul ridicat al 
solicitanţilor de finanţare, creşterea experienţei beneficiarilor în implementarea 
proiectelor, precum şi relansarea economică aşteptată în al doilea semestru al 
anului 2010 sunt factori care vor acţiona favorabil în direcţia accelerării ritmului 
de absorbţie.
 Din perspectiva situaţiei economice actuale şi a ritmului de accesare 
a instrumentelor structurale, nu au fost identificate până în prezent elemente 
majore care să impună modificarea strategiei aprobate la nivel de CSNR şi de 
programe operaţionale, obiectivele globale şi specifice de a diminua decalajul 
de dezvoltare faţă de celelalte state membre şi regiuni europene menţinându-şi 
relevanţa. 

Previziuni pentru 2010

 Este de aşteptat ca în anul 2010 să fie necesare ajustări care ar putea 
conduce inclusiv la modificări ale programelor operaţionale aprobate, acestea 
fiind analizate cu atenţie de instituţiile relevante. 
 De asemenea, va fi analizată în cursul anului 2010 necesitatea de a 
revizui anumite ţinte propuse la nivel de CSNR şi de programe operaţionale, prin 
prisma anvergurii impactului pe care criza economico-financiară şi alţi factori 
socio-economici l-au avut în anii anteriori, dar şi a proiecţiei evoluţiei indicatorilor 
respectivi până la sfârşitul perioadei de programare. Nu în ultimul rând, se vor 
avea în vedere concluziile şi recomandările ce vor fi formulate în cadrul primelor 
evaluări intermediare ale programelor.
 În contextul menţinerii relevanţei strategiei de ansamblu privind 
implementarea în România a fondurilor structurale şi de coeziune, prioritatea 
absolută pentru Guvernul României o reprezintă perfecţionarea sistemului de 
accesare şi implementare în scopul accelerării absorbţiei fondurilor pentru a 
asigura o infuzie rapidă de capital în economie în vederea diminuării efectelor 
crizei economice, a facilita realizarea unor investiţii esenţiale la nivel naţional, 
regional şi local, precum şi a evita dezangajări automate ale sumelor alocate 
României.
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Exemplu de bună practică “Politica privind polii de creştere”

România
Toate regiunile
Politica privind polii de creştere
Toate programele operaţionale
Axele Prioritare relevante din diverse programe 
operaţionale
Domeniile Majore de Intervenţie relevante din diverse 
programe operaţionale
2007-2013

 Convergenţă
 Cooperarea Teritorială Europeană

 Sprijinul din fonduri comunitare se asigură din 
toate Programele Operaţionale finanţate din fondurile 
structurale şi de coeziune (inclusiv cele din cadrul 
Obiectivului Cooperare teritorială europeană), precum şi 
din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, finanţat din 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.   
Autorităţile de Management ale Programelor Operaţionale 
au stabilit modalităţi concrete pentru finanţarea cu 
prioritate a proiectelor care provin din planurile integrate 
de dezvoltare ale polilor de creştere, cu respectarea 
mecanismelor specifice de implementare ale fiecărui 
program. În perioada 2007-2013, proiectele prevăzute în 
Planurile Integrate de Dezvoltare pentru polii de creştere 
se finanţează din fonduri publice naţionale (buget de 
stat, bugete locale), fonduri comunitare şi alte surse (ex. 
împrumuturi de la instituţii financiare internaţionale).
 De exemplu, în cazul POR, asistenţa financiară 
pentru polii de creştere va fi asigurată, în principal, 
din Axa Prioritară 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a 
oraşelor – poli urbani de creştere”. În acest sens, s-a 
stabilit ca până la 50% din fondurile alocate prin această 
axă prioritară fiecărei regiuni, cu excepţia Regiunii 
Bucureşti - Ilfov, să fie destinate finanţării proiectelor din 
Planurile Integrate de Dezvoltare. De asemenea, proiectele 
aferente polilor de creştere pot beneficia, pe o bază 
competitivă, de finanţare şi din celelalte axe prioritare ale 
POR. 
Nume:  Gabriel Friptu, Director General, AM POR
Organizaţie: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
Adresa: Bucureşti, Str. Apolodor (Latura Nord), nr. 17, 
sector 5
E-mail: gabriel.friptu@mdrl.ro

Ţara:
Regiunea: 

Proiect/Politică: 
Program Operaţional:

Axă Prioritară: 

Domeniul Major de 
Intervenţie:

Durata:
Obiectivul: 

Finanţare:
 
 
 
 

Contact:
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Proiect/descrierea 
intervenţiei:

Contextul strategic:

Obiectiv global:  Sprijinirea polilor de creştere naţionali 
pentru a contribui la dezvoltarea teritorială echilibrată şi 
policentrică a ţării, creşterea competitivităţii regiunilor, 
stoparea adâncirii disparităţilor interne şi sprijinirea 
dezvoltării zonelor adiacente (inclusiv rurale), prin 
concentrarea unui mix de investiţii strategice în arealele de 
influenţă ale polilor de creştere desemnaţi                                                                                              
Descrierea activităţilor: Obiectivele politicii privind polii de 
creştere vor fi atinse prin promovarea investiţiilor privind 
reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor 
urbane, inclusiv transportul public urban; dezvoltarea 
durabilă a mediului de afaceri; reabilitarea infrastructurii 
sociale, inclusiv a locuinţelor sociale şi îmbunătăţirea 
serviciilor sociale.
Rezultate preconizate:  Pentru a contribui la rezolvarea 
unor astfel de probleme complexe şi pentru asigurarea unei 
dezvoltări urbane policentrice şi  echilibrate a ţării, se vor 
finanţa, pe baza unor planuri integrate de dezvoltare, poli 
de creştere - alcătuiţi din mari centre urbane (7 municipii 
nominalizate prin HG nr. 998/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare) şi zonele lor de influenţă.  Aceşti 
poli îşi vor consolida pe termen mediu rolul de motoare ale 
dezvoltării regionale şi naţionale.
 Prin CSNR, România a stabilit ca direcţie strategică 
de dezvoltare pentru perioada 2007-2013, sprijinirea 
dezvoltării polilor de creştere, astfel încât concentrarea 
activităţilor economice în aceşti poli de creştere poate 
impulsiona şi stimula dezvoltarea economiilor regionale, 
precum şi dezvoltarea unei economii naţionale moderne, 
capabilă să facă faţă competiţiei impuse de globalizarea 
economiei mondiale. 
 Este binecunoscut faptul că nivelul de dezvoltare 
al unei regiuni este direct influenţat de nivelul de dezvoltare 
al marilor centre urbane. Prin multitudinea funcţiilor de 
grad superior pe care acestea le îndeplinesc, precum şi 
datorită faptului că beneficiază de rezultatele economice 
ale numeroaselor companii localizate aici, oraşele mari se 
comportă şi îndeplinesc rolul de adevărate „motoare” ale 
creşterii economice regionale. 
 În România, dezvoltarea unor poli de creştere în 
jurul marilor oraşe este necesară şi ca o contrapondere 
la dezvoltarea hipertrofică a Capitalei, pentru a reduce 
presiunea socio-economică asupra Bucureştiului.   
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 Dezvoltarea spaţială policentrică şi echilibrată 
poate contribui la reducerea nivelului de concentrare 
a populaţiei şi forţei de muncă din capitala ţării şi la 
crearea unei structuri spaţiale care să favorizeze şi să 
impulsioneze dezvoltarea economică echilibrată teritorial.
 Totodată, crearea unor condiţii atrăgătoare 
de muncă şi nivel de trai în alte regiuni/oraşe ale ţării 
contribuie la diminuarea fluxurilor migratorii spre capitală. 
 Contextul geografic urban al României, 
caracterizat printr-o structură policentrică echilibrată 
a oraşelor mari, repartizate relativ uniform în regiuni, 
este favorabil implementării unei strategii de dezvoltare 
bazată pe poli de creştere. Toate regiunile de dezvoltare 
au în reţeaua lor de localităţi cel puţin un oraş cu 
peste 200.000 locuitori, care poate stimula şi induce 
dezvoltarea în zonele adiacente, preponderent rurale, dar 
şi urbane. 
 La identificarea polilor de creştere s-a avut 
în vedere existenţa unor condiţii minime, considerate 
definitorii pentru capacitatea unui oraş de a deveni 
nucleu al unui pol de creştere, care s-au concretizat în 
următoarele criterii de selecţie a oraşelor:

 potenţialul de dezvoltare economică (gradul de 
specializare funcţională);

 capacitatea de cercetare-inovare (universităţi, 
institute de cercetări, centre de excelenţă, nuclee 
ştiinţifice cu o masă critică de  cercetări de înaltă 
calitate, care au capacitatea de a ţine pasul cu 
progresele din ştiinţă şi tehnologie);

 infrastructură de afaceri adecvată (parcuri 
industriale, incubatoare, parcuri ştiinţifice şi 
tehnologice care asigură comercializarea rezultatelor 
cercetării);  

 mediu şi cultură  antreprenorială bazate pe 
diversitatea relaţiilor de afaceri şi conexiunilor 
sociale;

 accesibilitate (rutieră, feroviară, aeriană, 
maritimă);

 serviciile publice oferite (infrastructura de 
sănătate, culturală);

 capacitatea de asociere administrativă.  
 Pe baza acestor criterii au fost identificate 
în fiecare regiune de dezvoltare, cu excepţia Regiunii 

Contextul strategic:
(continuare)



Bucureşti-Ilfov, oraşele în jurul cărora se pot dezvolta prin 
concentrarea investiţiilor adevăraţi poli de creştere: Iaşi 
(Nord-Est), Constanţa (Sud-Est), Ploieşti (Sud Muntenia), 
Craiova (Sud-Vest), Timişoara (Vest), Cluj-Napoca (Nord-
Vest), Braşov (Centru).  
 Din punct de vedere instituţional, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) a fost desemnat 
drept autoritatea naţională responsabilă cu elaborarea şi 
implementarea politicii în domeniul polilor de creştere.  
 Coordonarea politicii în domeniul polilor de 
creştere este asigurată, alături de MDRT, de Ministerul 
Finanţelor Publice (MFP). La nivelul fiecărui pol a fost 
constituită o Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară, ce 
reuneşte autorităţile administraţiei publice locale din arealul 
relevant al polului şi care are rolul de a iniţia şi pregăti 
Planul Integrat de Dezvoltare al polului (instrumentul care 
defineşte şi corelează priorităţile şi direcţiile de acţiune 
pe termen scurt şi mediu pentru dezvoltarea polului de 
creştere), precum şi de a asigura implementarea acestuia 
prin proiectele subsecvente. 
 De asemenea, pentru fiecare pol de creştere a 
fost desemnat, prin concurs, câte un coordonator de pol 
care va sprijini coordonarea pregătirii şi implementării 
planului integrat de dezvoltare al polului de creştere şi a 
proiectelor incluse în plan. Coordonatorii de pol au fost 
angajaţi în cadrul Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională, 
iar activitatea lor este finanţată din PO Asistenţă tehnică. 
Aşa cum s-a menţionat, în cazul POR, asistenţa financiară 
pentru polii de creştere va fi asigurată, în principal, din 
Axa Prioritară 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor 
– poli urbani de creştere”, până la 50% din fondurile 
alocate prin această axă prioritară fiind destinate finanţării 
proiectelor din Planurile Integrate de Dezvoltare. Este 
de subliniat faptul că finanţarea proiectelor individuale 
componente ale planului integrat de dezvoltare în cadrul 
acestei axe prioritare se face numai după obţinerea 
avizului Comitetului de Management pentru Coordonarea 
instrumentelor structurale1 asupra planului integrat şi 
a listei de proiecte aferente. De asemenea, proiectele 
aferente polilor de creştere pot beneficia, pe o bază 
competitivă, de finanţare şi din celelalte axe prioritare ale 
POR. 

Proiect/ 
descrierea politicii/ 

implementarea:

1 Structură de coordonare interinstituţională constituită din reprezentanţii la nivel de conducere ai 
Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, Autorităţii de Certificare şi Plată şi Autorităţilor 
de Management 35
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 Un alt exemplu este cel al POS CCE, în cadrul 
căruia mecanismul de selecţie prevede acordarea unui 
punctaj suplimentar pentru proiectele incluse pe lista de 
proiecte ce face parte din Planurile Integrate de Dezvoltare 
ale polilor de creştere, având în vedere dimensiunea 
strategică a acestora.
 Abordarea dezvoltării prin poli de creştere 
reprezintă o noutate pentru politicile de dezvoltare 
naţională şi regională a României. Cea mai importantă 
dificultate a constat în crearea mecanismelor de 
implementare a acestei politici, care să îmbine cerinţele 
politicii naţional-regionale cu cele locale, cu respectarea 
principiului european al subsidiarităţii. Această dificultate 
a întârziat lansarea Axei prioritare 1 a POR şi pregătirea 
planurilor integrate de dezvoltare. Totuşi, aceasta nu a 
afectat interesul autorităţilor locale, constatându-se o 
reală preocupare a acestora pentru elaborarea planurilor 
integrate de dezvoltare şi a proiectelor ce decurg din 
aceste planuri. Astfel, până în luna decembrie 2009 
au fost finalizate şi transmise spre analiza şi validarea 
autorităţilor centrale toate cele şapte planuri integrate de 
dezvoltare pentru polii de creştere şi listele de proiecte 
aferente, dintre care patru (Iaşi, Craiova, Braşov şi 
Constanţa) au fost deja avizate, cu o serie de ajustări, 
de Comitetul de Management pentru Coordonarea 
instrumentelor structurale.
 Pregătirea şi implementarea acestei politici de 
sprijinire a polilor de creştere este un proces de durată, 
însă se constituie deja drept un model de acţiune 
strategică concertată care deschide noi perspective 
dezvoltării socio-economice la nivel naţional, regional şi 
local. Reţeaua de poli consolidată cu sprijinul fondurilor 
structurale şi de coeziune va constitui scheletul pe care se 
vor construi coridoarele majore de dezvoltare ale României 
şi care va iradia dezvoltare la nivelul regiunilor respective.
 Mai mult decât atât, o reţea de poli 
puternici şi competitivi va reprezenta un 
instrument solid de contracarare, în plan intern, 
a efectelor negative ale crizelor economice 
şi financiare la nivel european sau mondial.                                                                                                                                         
                                                                                                                                                      
                                                                              

Proiect/ 
descrierea politicii/ 

implementarea:
(continuare)



 În 2009, România a înregistrat progrese în realizarea unor paşi vitali din 
execuţia şi managementul programelor finanţate din Fondurile Structurale şi de 
Coeziune. Concret, aceasta a avut drept rezultat finalizarea exerciţiului de evaluare a 
conformităţii, care a reprezentat etapa finală pentru demararea absorbţiei din plăţile 
intermediare de la CE. Până în prezent, au fost aprobate în total 19 proiecte majore 
(din care 11 aprobate în 2009), care acoperă domenii din aproape toate sectoarele 
prevăzute în cadrul programelor operaţionale: alimentarea cu apă, tratamentul apelor 
reziduale, autostrăzi şi drumuri naţionale, infrastructura portuară şi sectorul energetic. 
În prezent, 9 proiecte majore sunt în curs de analiză la serviciile Comisiei şi peste 40 
de proiecte sunt aşteptate în lunile următoare, în principal pentru sectorul mediu, urmat 
de transport şi energie. CE apreciază realizările obţinute şi încurajează acţiunile viitoare.
 Plăţile CE aferente perioadei de programare 2007-2013, efectuate până în 
prezent, se ridică la 1,5 miliarde EUR, reprezentând aproximativ 10% din valoarea 
totală alocată întregii perioade de programare. Sprijinul CE în contextul crizei 
economice a fost implementat prin aplicarea Planului European de Redresare. CE a 
subliniat şi importanţa dezvoltării capacităţii administrative prin finanţarea stimulării 
resurselor umane implicate în managementul instrumentelor structurale.
 Cel de-al patrulea an al perioadei de programare va veni cu noi provocări atât 
pentru noi, cât şi pentru angajamentele şi activităţile dumneavoastră. Îmbunătăţirea 
continuă şi accelerarea implementării necesită a fi realizate în România în paralel cu 
alte aspecte majore cum ar fi reforma administraţiei, stabilizarea cadrului legislativ, 
implementarea riguroasă a planurilor de acţiune. Procesul de evaluare, acum în 
desfăşurare, va acţiona ca un instrument de consolidare a viziunii strategice asupra 
politicilor şi programelor. Pregătirea modelului macroeconomic şi demararea procesului 
de simulare a indicatorilor şi impactului asupra programelor constituie obiective 
importante. România va începe să dobândească elementele necesare exprimării 
punctului său de vedere în dezbaterile europene referitoare la viitorul Politicii de 
Coeziune.  
 2010 va fi un an dificil, cu riscuri mari pentru implementare. Impactul crizei 
economice şi financiare va continua să creeze dificultăţi suplimentare faţă de cele 
deja cunoscute: consumarea creditelor, constrângeri bugetare, alocarea sub-optimă a 
resurselor umane în structurile de implementare.

Mesajul Comisiei Europene:

Provocările celui de-al patrulea an 
de implementare
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 În acest context, Asistenţa Tehnică îşi va percepe şi determina 
priorităţile. Angajamentul continuu este concentrat asupra dezvoltării unor 
instrumente pe termen lung pentru a facilita accesul la instrumentele structurale. 
Acţiunile de ansamblu au ca scop adresarea priorităţilor urgente şi, în acelaşi 
timp, construirea unei capacităţi de durată. Accesul la fonduri se realizează prin 

 consolidarea şi menţinerea expertizei existente

 sprijinirea proiectelor strategice

 contribuţia substanţială pentru a îmbunătăţi utilizarea sistemului de 
monitorizare care se doreşte a garanta transparenţa şi simplificarea 
procedurilor în România

 aplicarea corectă a achiziţiilor publice

 conştientizarea împotriva fraudei şi corupţiei.  

 Beneficiarii nu mai trebuie să aştepte pentru a avea un rol activ şi 
important în acest circuit: ei beneficiază şi aplică pentru serviciile adiacente şi 
sunt mai bine implicaţi în înţelegerea lanţului procedural. Comunicarea mai bună 
dintre beneficiari şi organismele de implementare va trebui să aibă ca rezultat 
diminuarea oricărui potenţial impact negativ asupra dorinţei lor de a aplica pentru 
fondurile CE.

Anastassios Bougas
Şeful Unităţii – Echipa România       
DG REGIO 
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Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale
Ministerul Finanţelor Publice, www.fonduri-ue.ro 
Director General: Ştefan CIOBANU, tel: 021 302.52.00, fax: 021.302.52.64
Relaţii publice: Ioana PÂSLARU, tel: 021.302.53.13, fax: 021.302.52.64,
e-mail: fonduri.ue@mfinante.ro

Autoritatea de Management pentru PO Asistenţă Tehnică
Ministerul Finanţelor Publice, www.poat.ro, www.mfinante.ro 
Director: Livia CHIRIŢĂ, tel: 021.302.52.37, fax: 021.302.52.64
Relatii publice: Cristina DINU, tel: 021.302.52.24, fax: 021.302.52.64, 
e-mail: cristina.dinu@mfinante.ro
 
Autoritatea de Management pentru PO 
Dezvoltarea Capacităţii Administrative
Ministerul Administraţiei şi Internelor, www.mai.gov.ro 
Director: Ruxandra POPOVICI, tel: 021.315.62.96, fax: 021.310.35.62
Relaţii publice: Marius GUBERNAT, tel: 021.315.62.96, fax: 021.310.35.62,
e-mail: marius.gubernat@mai.gov.ro

Autoritatea de Management pentru POS Transport
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, www.mt.ro   
Director General: Şerban Alexandru CUCU, tel: 021. 319.61.47

Autoritatea de Management pentru POS Mediu
Ministerul Mediului şi Pădurilor, www.mmediu.ro    
Director General: Doina FRANŢ, tel: 021.335.35.65, fax: 021.316.07.78
Relaţii publice: Mălina FRĂTEANU, tel: 021.316.6157, fax: 021.316.07.78,
e-mail: malina.frateanu@mmediu.ro

Autoritatea de Management pentru POS Creşterea Competitivităţii 
Economice
Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri, www.minind.ro   
Director General: Cătălina MELIŢĂ, tel: 021.202.52.72, fax: 021.202.52.75
Relaţii publice: Valentin BARBU, tel: 021.202.5258, fax: 021.202.52.75,
e-mail: valentin_barbu@minind.ro

Autoritatea de Management pentru POS 
Dezvoltarea Resurselor Umane
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, www.fseromania.ro  
Director General: Anca-Cristina ZEVEDEI, tel: 021.315.02.09, fax: 021.315.02.06
Relaţii publice: Mihaela HANCIA, tel: 021.315.02.08, fax: 021.315.02.06, 
e-mail: posdru@fseromania.ro

Contact
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Autoritatea de Management pentru PO Regional
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, www.inforegio.ro  
Director General: Gabriel FRIPTU, tel: 037 211 14 12, fax: 037 211 16 30
Relaţii publice: Andreea MIHĂLCIOIU, tel: 037 211 14 09,
e-mail: info@mdrt.ro  

Autoritatea Comună de Management pentru Programul Operaţional 
Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, www.ro-ua-md.net, www.mdrt.ro 
Manager program: Daniela POPESCU, tel/fax 0372 111 456
Relaţii publice: Claudia CRISTEA tel: 0372 111 332, fax: 0372 111 323,
e-mail: info.ro-ua-md@mdrt.ro

Autoritatea Comună de Management pentru Programul Operaţional 
Comun de Cooperare în bazinul Mării Negre
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, www.blacksea-cbc.net, www.mdrt.ro 
Manager de Program: Sorina CANEA tel.: 0372.111.309, fax: 0372.111.456
Relaţii publice: Ana GHEORGHE tel.:  0 372-111.323, fax: 0372.111.456    
e-mail blacksea-cbc@mdrl.ro  

Autoritatea de Management pentru Programul de Cooperare 
Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, www.cbcromaniabulgaria.eu, 
www.mdrt.ro
Şef Serviciu: Ioana MANŢOG tel.: 0372.111.369, fax: 0372.111.456,
e-mail: robg@mdrt.ro   

Autoritatea de Management pentru Programul IPA de Cooperare 
Transfrontalieră România-Serbia 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, www.romania-serbia.net, www.mdrt.ro
Şef serviciu: CRISTEA Oana tel: 0372.111.309 fax: 0372.111.456
Relaţii publice: SAVONEA Oana tel. 0372.111.366, fax: 0372.111.456,
E-mail: romania-serbia@mdrt.ro 


