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 Implementarea asistenţei tehnice (AT) în România se realizează prin: 

Axele prioritare de asistenţă tehnică din cadrul fiecărui program operaţional care oferă 
asistenţă specifică pentru pregătirea de proiecte, monitorizare, evaluare şi control, precum şi 
pentru activităţi de comunicare, asigurând o publicitate corespunzătoare, în conformitate cu 
specificitatea fiecărui program operaţional şi 

Programul Operaţional Asistenţă Tehnică care asigură asistenţa de tip orizontal ce răspunde 
necesităţilor comune tuturor structurilor şi actorilor implicaţi în gestiunea şi implementarea 
instrumentelor structurale, prin dezvoltarea unui sistem unic de management al informaţiei 
capabil să furnizeze informaţii transparente cu privire la absorbţia fondurilor, precum şi prin 
activităţi care au ca scop conştientizarea de către public a rolului sprijinului comunitar şi 
înţelegerea în ansamblu a intervenţiilor din instrumentele structurale. 

 În perioada ianuarie-august 2010 a fost accelerat ritmul utilizării asistenţei 
tehnice (AT), prin POAT şi Axele de AT din cadrul celorlalte 6 Programe Operaţionale fiind 
contractate 100 proiecte de AT, cu o contribuţie UE de 143 milioane lei şi efectuându-se 
plăţi din fondurile UE în valoare de 35 milioane lei. Astfel, la 31 august 2010, contractarea 
AT reprezenta 17% din alocarea UE 2007-2013, în timp ce plăţile se situau la 3,36%.

Stadiul utilizării asistenţei tehnice 
în România la 31 august 2010
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Stadiul utilizării asistenţei tehnice la 31 august 2010



 În ceea ce priveşte rata de aprobare a proiectelor depuse, aceasta este de 86%, 
respectiv 206 proiecte aprobate la 31 august 2010, din cele 240 depuse. Referitor la plăţile 
UE efectuate, în valoare totală de 98 milioane lei, acestea sunt reprezentate de prefinanţări în 
valoare de 30,5 milioane lei şi rambursări în valoare de 67,5 milioane lei.

 În cadrul ultimei reuniuni a Comitetului de Coordonare a Asistenţei Tehnice, care 
a avut loc în data de 30 septembrie 2010, s-a analizat stadiul contractelor de achiziţie 
publică finanţate în cadrul proiectelor de AT, situaţia acestor contracte la 31 august 2010 
prezentându-se astfel:
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Notă: În cadrul contractelor incluse în categoria I sau V se acordă sprijin şi 
pentru beneficiarii instrumentelor structurale (categoria III), fără a fi posibilă 
împărţirea sumelor pe fiecare categorie în parte. 

Total valoare eligibilă contracte: 613 mil. lei



Categoria I - sprijin pentru managementul Programelor Operaţionale, Organismelor 
Intermediare, Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, Autorităţii de 
Certificare şi Plată, Autorităţii de Audit: 374,5 milioane lei

 reuniuni comitete şi grupuri de lucru (toate Programele Operaţionale)

 asistenţă pentru pregătire portofoliu şi/sau evaluare, selecţie şi contractare proiecte 
(POS Mediu, POS CCE, PO DCA, POS DRU)

 asistenţă pentru verificări la faţa locului, monitorizare proiecte (POS CCE)

 instruire personal structuri de gestionare (POAT, POR, POS DRU)

 evenimente axate pe schimbul de experienţă (POAT, POS Mediu)

 cheltuieli de personal pentru Agenţiile de Dezvoltare Regională şi coordonatorii Polilor 
de Creştere şi echipele acestora (POR, POAT)

 finanţarea parţială a cheltuielilor de personal pentru personalul implicat în 
coordonarea, managementul şi controlul IS: 6 proiecte sunt în contractare - Ministerul 
Transporturilor, Ministerul Comunicaţiilor, Ministerul Economiei, Ministerul Educaţiei, 
Ministerul Muncii şi Organismul Intermediar Regional POS DRU Nord Vest; restul de 23 
de proiecte sunt în implementare (POAT)

 chirii şi/sau întreţinere sedii (POS Mediu, POS DRU, POS CCE, POAT)

 altele: servicii de contabilitate, consultanţă juridică, consultanţă în domeniul 
achiziţiilor publice, servicii pentru managementul documentelor, pregătire portofoliu 
proiecte, achiziţii birotică şi consumabile, etc. 

Categoria II – sprijin beneficiari: 8,7 milioane lei  

 training beneficiari şi potenţiali beneficiari (POAT, POR, POS Mediu, POS DRU, PO 
DCA)

 sesiuni de lucru cu beneficiarii, organizare evenimente pentru beneficiari (POR)

Categoria III - evaluare programe operaţionale, studii, analize: 11,8 milioane lei 

 studiu privind identificarea direcţiilor prioritare de reformă a politicii de coeziune post 
2013 din perspectiva României (POAT), studiul privind Facilitatea de Asistenţă Tehnică 
(POAT), studiu privind implementarea POR în regiunea Sud Vest Oltenia (POR).

 evaluări intermediare Programe Operaţionale (toate PO, cu excepţia POS Mediu), 
evaluare a Cadrului Strategic Naţional de Referinţă (POAT), evaluare ad-hoc privind 
provocări în ceea ce priveşte capacitatea beneficiarilor publici şi privaţi (POAT), 
evaluare a modului de implementare a Planului de Comunicare (POS CCE), evaluarea 
implementării priorităţilor şi proiectelor adresate mediului de afaceri (POR).

Categoria IV - sisteme informatice: 34,4 milioane lei 

 consultanţă tehnică pentru definitivarea documentaţiei de atribuire “Dezvoltarea 
MySMIS” (POAT)
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POAT – Programul Operaţional Asistenţă Tehnică
POR – Programul Operaţional Regional
POS CCE – Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice
POS T – Programul Operaţional Sectorial Transport
POS Mediu – Programul Operaţional Sectorial Mediu
POS DRU – Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
PO DCA – Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative



 sprijin pentru AM POS DRU, Organismele Intermediare POS DRU şi beneficiari în 
vederea unui bun management al sistemului Actionweb pentru activităţile de întreţinere 
şi realizare a unor rapoarte financiare şi procedurale pentru proiectele finanţate din 
Fondul Social European (POS DRU)

 sistem Informatic Integrat de Management (SIM - POS DRU)

 achiziţie de echipamente IT, software (POAT, POR, POS CCE, POS Mediu) 

 achiziţie de echipamente necesare funcţionării SMIS (POAT)

 sistem integrat de management electronic al documentelor (POS Mediu) etc.

Categoria V - informare şi publicitate: 32,6 milioane lei 

 conferinţe de promovare, campanii mass-media, spoturi media, sondaje de opinie, 
obiecte promoţionale, materiale informative, mentenanţă site-uri etc. (POR, POS Mediu, 
POS Transport, PO DCA, POS DRU, POS CCE, PO DCA).

 Totodată, în afara acestor contracte de achiziţie, mai sunt în pregătire un număr 
de 64 de contracte, cu o valoare totală eligibilă de 150 milioane lei (59% sprijin pentru 
managementul Programelor Operaţionale, 25% informare şi publicitate şi 15% echipamente 
TI şi sisteme informatice). 

 Din cele prezentate mai sus, se remarcă faptul că proiectele de AT semnate au 
contracte de achiziţie publică subsecvente în diferite stadii de implementare (finalizate, 
derulare, contractare sau pregătire). Totuşi, în implementarea AT sunt întâmpinate multe 
probleme, cauzate în principal de derularea greoaie a procedurilor de atribuire, a lipsei de 
experienţă şi îndrumare privind definirea şi utilizarea factorilor de evaluare în achiziţiile de 
servicii de consultanţă şi a lipsei personalului destinat activităţilor specifice de asistenţă 
tehnică. 

 Astfel, se remarcă că este necesar a se acorda sprijin pentru îmbunătăţirea 
procesului de derulare a achiziţiilor publice şi accelerarea ritmului de contractare, fapt 
pentru care Autoritatea Naţională de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice 
şi Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor vor fi incluşi ca potenţiali beneficiari 
în cadrul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică şi vor putea derula proiecte prin 
intermediul cărora sistemul achiziţiilor publice să fie sprijinit.
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 Proiectul ”Asistenţă tehnică pentru Autoritatea de Management pentru Dezvoltarea 
Capacităţii Administrative în vederea asigurării proceselor de informare şi publicitate pentru 
Programul Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative” (AM PO DCA) a demarat 
în data de 17 mai 2010, fiind contractat cu firma DIADIKASIA Business Consultants SA – 
Grecia, în parteneriat cu Publicis SRL – România.

 Activităţile proiectului se vor desfăşura pe durata a 18 luni, beneficiind de un buget 
de 2.456.700 lei, defalcat pe componentele specifice proiectului.

 Prezentul proiect de asistenţă tehnică face parte din Axa prioritară 3, domeniul de 
intervenţie „Sprijin pentru activităţile de comunicare şi de promovare ale PO DCA”.
El se subscrie recomandărilor şi reglementării Comisiei Europene nr. 1159/2000 ce defineşte 
obligaţiile Autorităţilor de Management privind măsurile de publicitate şi informare despre 
asistenţa disponibilă prin Fondurile Structurale. 
 Scopurile sale fundamentale sunt creşterea vizibilităţii programului şi dezvoltarea 
unui sistem de promovare şi informare a potenţialilor beneficiari, a beneficiarilor şi a publicului 
larg cu privire la PO DCA, în scopul de a îmbunătăţi activităţile de comunicare ale AM PO 
DCA.

 Astfel, au fost prevăzute prin caietul de sarcini activităţi esenţiale pentru realizarea 
unei comunicări şi conştientizări eficiente cu privire la Programul Operaţional DCA. Aceste 
acţiuni de bază au fost propuse, pe de o parte, ca să răspundă constatărilor rezultate din 
Planul de Comunicare al PO DCA şi, pe de altă parte, pentru a acoperi nevoile constatate la 
nivelul implementării proiectelor şi programului. Ele se pliază pe două axe strategice:

A -  Conştientizare şi informare
Adresată potenţialilor aplicanţi ai PO DCA, această axă presupune implementarea unei 
campanii de informare eficiente pentru creşterea absorbţiei fondurilor, prin crearea unui 
manual de identitate a programului, achiziţionarea şi distribuirea de obiecte promoţionale, 
tipărirea de materiale informative, realizarea de evenimente de informare destinate 
beneficiarilor de proiecte şi conferinţe destinate potenţialilor beneficiari.

B – Construcţie instituţională
Adresată AM PO DCA, această axă strategică, pe lângă obţinerea unei valori adăugate a 
proiectului, presupune dezvoltarea capacităţii administrative a AM PO DCA de a implementa 
Planul de Comunicare şi alte măsuri de promovare, creşterea interacţiunii cu potenţialii 
beneficiari, prin implementarea unei serii de sesiuni de instruire şi vizite de lucru interne şi 
externe pentru personalul AM PO DCA privind activităţile de informare, precum şi elaborarea 

Activităţi de informare şi publicitate finanţate 
din asistenţa tehnică
în cadrul Programului Operaţional 
Dezvoltarea Capacităţii  Administrative
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de materiale de sprijin pentru realizarea Planului de comunicare anual.

 Analitic, prin adăugirile Prestatorului din oferta tehnică prezentată (câştigătoare) 
proiectul vizează realizarea următoarelor activităţi şi rezultate:

1. Realizarea identităţii vizuale a AM PO DCA
 În cadrul acestei activităţi, Prestatorul a propus conceperea unei metodologii de 
consultare a actorilor implicaţi în derularea PO DCA în scopul realizării unui logo al PO DCA. 
Acest logo urmează a deveni, alături de sloganul ”Inovaţie în administraţie”, emblema de 
recunoaştere şi identificare a programului în rândul potenţialilor beneficiari de proiecte şi al 
publicului larg şi totodată o marcă a utilizatorilor (beneficiarilor).
 Logo-ul urmează a fi ataşat tuturor materialelor tipărite sau distribuite în cadrul PO 
DCA, urmând o anumită tipologie descrisă în Manualul de identitate al PO DCA. 
 Conform cerinţei caietului de sarcini, rezultatul (final) vizat al acestei activităţi este 
realizarea Manualului de identitate al PO DCA.

2. Elaborarea, achiziţionarea şi distribuirea de obiecte promoţionale
 Pentru a sprijini acţiunea de construcţie a unei imagini unice a PO DCA prin logo 
şi sloganul consacrat, prin proiect se vor achiziţiona o serie de obiecte promoţionale ce vor 
fi inscripţionate cu elementele de identitate vizuală dezvoltate. Aceste obiecte promoţionale 
vor fi distribuite în cadrul evenimentelor organizate prin PO DCA, atât în cadrul proiectului 
prezent cât şi prin alte proiecte.
 Conform cerinţelor caietului de sarcini, Prestatorul va inscripţiona 38.100 obiecte 
promoţionale.

3. Conceperea, tipărirea/imprimarea şi distribuirea de materiale informative
 În sprijinul potenţialilor beneficiari, dar şi al beneficiarilor actuali de proiecte ale 
PO DCA se vor realiza în cadrul proiectului o serie de materiale informative în format tipărit. 
Acestea vor fi de asemenea imprimate cu logo-ul şi sloganul PO DCA. 
 Pe lângă cerinţele 
caietului de sarcini referitoare 
la tipul publicaţiilor şi numărul 
tirajelor, Prestatorul a oferit 
sprijin în realizarea concepţiei 
grafice pentru fiecare material, 
realizarea DTP-ului (inserarea 
textului în grafică şi formatul de 
tipărit), dezvoltarea conţinutului 
materialelor, pentru a alege acel 
format şi limbaj cel mai atractiv şi 
inteligibil pentru grupurile ţintă.
 Rezultatele vizate sunt 
imprimarea şi distribuirea a 28 de 
publicaţii diferite, însumând un 
tiraj total de cca 96.500 buc.

4. Organizarea de 
evenimente de informare şi 
publicitate la nivel central 
şi local
 Această activitate, temă centrală a prezentului proiect, se adresează pe de o parte 
potenţialilor beneficiari de proiecte, iar pe de altă parte beneficiarilor existenţi de proiecte 
contractate din PO DCA. Scopul acţiunilor este de a creşte absorbţia fondurilor PO DCA prin 
dezvoltarea de propuneri mature dar şi prin realizarea unei implementări corecte şi încadrate 
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în intervalul de timp agreat. Astfel, prin caietul de sarcini au fost cerute 4 conferinţe 
regionale de câte 2 zile fiecare, iniţial destinate potenţialilor beneficiari, în eventualitatea 
lansării de noi licitaţii de proiecte şi 3 seminarii de câte 2 zile destinate beneficiarilor de 
proiecte. 
 Oferta tehnică a Prestatorului desemnat câştigător propune organizarea a 8 
conferinţe de câte 2 zile pentru minim 50 de participanţi – câte una în fiecare regiune de 
dezvoltare - deschise de o conferinţă cu presa şi urmate la interval de 1-2 săptămâni de 
câte un seminar regional de 1 zi. 
 Această mini-campanie de informare/promovare a unor noi linii de cereri de 
proiecte a fost propusă pentru a favoriza dezvoltarea unor propuneri de proiecte mature şi 
a clarifica eventuale secţiuni mai dificile din cererea de finanţare. 
 În cazul în care nu se vor mai lansa noi linii de cereri de proiecte, aceste 
evenimente vor fi orientate către beneficiarii de proiecte. 
 Prin oferta tehnică a Prestatorului, beneficiarilor de proiecte le sunt alocate 
un număr de 5 seminarii de instruire de câte 2 zile. Tematica seminariilor urmează a fi 
detaliată în Nota Conceptuală elaborată pentru fiecare eveniment.
 De asemenea, în plus faţă de cerinţele caietului de sarcini, oferta tehnică 
câştigătoare a adăugat acestei campanii de informare 10 anunţuri /articole de interes, în 
presa centrală, 8 anunţuri /articole de interes în presa regională (câte unul pentru fiecare 
regiune de dezvoltare) şi realizarea a 5 interviuri radiofonice pe teme ale PO DCA.

5. Instruirea angajaţilor AM 
PO DCA pentru dobândirea 
de aptitudini necesare în  
activităţile de comunicare
 Activitatea este destinată 
creşterii capacităţii angajaţilor AM PO 
DCA de a planifica şi derula acţiuni 
de comunicare şi informare privind 
PO DCA, prin cursuri de instruire şi 
schimburi de experienţe cu organisme 
omoloage din ţări ale UE.

6. Elaborarea de planuri 
de acţiune anuale pentru 
activităţile de informare şi 
publicitate, precum şi a altor 
documente strategice
 Prestatorul va elabora planuri 
de acţiune anuale pentru activităţile 

de informare şi publicitate şi va asigura transferul de know how în întocmirea acestora 
prin instruiri la locul de muncă ale angajaţilor AM PO DCA, pentru obţinerea unei viziuni 
coerente asupra tuturor activităţilor specifice campaniei de promovare PODCA.
 Pentru a sprijini activităţile de comunicare şi promovare ale PO DCA, Prestatorul 
a propus elaborarea de ghiduri de comunicare însoţite de liste de verificare pe fiecare 
acţiune de comunicare:

 Ghid pentru elaborarea şi publicarea unui newsletter;

 Ghid pentru implementarea unei Campanii de Comunicare pe Fonduri Structurale;

 Raportarea şi Monitorizarea instrumentelor de informare din Planul de Comunicare;

 Ghid pentru organizarea unui birou de presă dedicat PO DCA;

 Ghid pentru organizarea de evenimente despre Fonduri Structurale/ PO DCA.
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 Tot în sprijinul activităţilor de informare a potenţialilor solicitanţi şi, implicit, în 
sprijinul ofiţerilor de presă responsabili cu implementarea de activităţi de vizibilitate şi 
transparenţă, Prestatorul va iniţia negocieri cu instituţii de formare profesională pentru 
dezvoltarea de programe de instruire în domeniile specifice proiectelor: scrierea de proiecte 
în general, şi proiecte în reforma administrativă în special, acţiuni de PR şi publicitate şi 
elaborarea documentelor strategice de promovare.
 Prestatorul va pune la dispoziţia instituţiilor de formare programe de curs şi liste 
propuse de lectori.

 Unul dintre primele evenimente organizate în cadrul acestui contract s-a 
desfăşurat în luna iulie 2010 la Constanţa. Seminarul a fost destinat celor care deja 
implementează proiecte finanţate prin intermediul PO DCA şi a beneficiat de o participare 
masivă a reprezentanţilor autorităţilor publice din zona de sud-est. Pe durata a două zile au 
fost abordate subiecte legate de monitorizarea implementării proiectelor, managementul 
financiar, elemente obligatorii de vizibilitate, precum şi mecanisme de rambursare şi 
validare a cheltuielilor. Cei peste 60 de participanţi au apreciat în mod deosebit, conform 
chestionarelor completate la final, aplicaţiile practice şi modul deschis de abordare a 
subiectelor.
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 Principii de alocare a asistenţei tehnice 

 În Lituania, asistenţa structurală a UE este alocată prin 4 programe operaţionale: PO 
Dezvoltarea Resurselor Umane, PO Creştere Economică, PO Promovarea Coeziunii (denumite 
în continuare – programe operaţionale sectoriale) şi PO Asistenţă Tehnică. Fiecare program 
operaţional sectorial şi Programul Operaţional Asistenţă Tehnică au câte o axă prioritară 
de asistenţă tehnică, care este subdivizată în trei măsuri de asistenţă tehnică: măsuri de 
administrare a programelor operaţionale, informaţii despre asistenţa structurală a UE şi măsuri 
de publicitate a asistenţei structurale a UE (denumită în continuare – măsuri de informare şi 
publicitate), evaluarea asistenţei structurale a UE şi măsuri de consolidare a capacităţii de 
evaluare (denumită în continuare –măsuri de evaluare).

Principii de gestionare şi posibilităţi de utilizare 
a asistenţei tehnice în Lituania
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Măsuri de administrare a programelor operaţionale:

1.Aceste măsuri vizează să creeze sistemul de gestionare şi control al asistenţei 
structurale UE primite sub obiectivul Convergenţă şi să asigure o funcţionare eficace a 
acestuia, precum şi să perfecţioneze capacităţile profesionale, cunoştinţele şi abilităţile 
funcţionarilor publici şi angajaţilor care administrează asistenţa structurală 2007–2013 
a UE;

2.Fondurile acestor măsuri sunt folosite pentru finanţarea pregătirii, implementării, 
gestionării, monitorizării, controlului şi auditului PO Dezvoltarea Resurselor Umane, 
PO Creşterea Economică, PO Promovarea Coeziunii şi PO Asistenţă Tehnică, precum 
şi pregătirea şi îmbunătăţirea capacităţilor profesionale ale funcţionarilor publici şi 
angajaţilor care administrează asistenţa structurală 2007–2013 a UE;

3.18 proiecte din aceste măsuri sunt în curs de implementare.

Măsuri de informare şi publicitate:

1.Aceste măsuri accentuează rolul Comunităţii Europene, vizează o alocare mai 
transparentă a asistenţei UE, asigurând prezentarea de informaţii publice despre 
programul operaţional către toate grupurile ţintă prin folosirea largă a diferitelor 
mijloace de comunicare;

2.Fondurile acestor măsuri sunt folosite pentru finanţarea implementării planurilor 
de informare şi publicitate, consolidarea capacităţii de informare şi publicitate, 
supravegherea informării şi publicităţii;

3.16 proiecte din aceste măsuri sunt în curs de implementare.

Măsuri de evaluare:

1.Aceste măsuri vizează să consolideze calitatea, eficienţa şi continuitatea folosirii 
asistenţei structurale a UE şi să îmbunătăţească strategia programelor operaţionale şi 
implementarea acestora;

2.Fondurile acestor măsuri sunt folosite pentru finanţarea evaluării continue a 
performanţei asistenţei structurale a UE, evaluarea strategică continuă a asistenţei 
structurale a UE şi implementarea măsurilor de consolidare a capacităţii de evaluare a 
asistenţei structurale a UE;

3.7 proiecte din aceste măsuri sunt în curs de implementare.
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Principii de planificare a asistenţei tehnice 

 Legislaţia naţională stipulează că beneficiarii AT pot fi instituţii şi agenţii care se 
ocupă cu administrarea asistenţei structurale a UE, informare şi publicitate şi/sau funcţii 
de evaluare. Majoritatea beneficiarilor de AT (14) sunt instituţiile bugetare, 3 beneficiari 
de AT au statutul de instituţii publice, în timp ce un beneficiar de AT este o societate cu 
răspundere limitată. Totuşi, trebuie precizat că, în pofida statutului legal al beneficiarilor 
AT, toată asistenţa tehnică alocată acestora este planificată împreună cu alocările de la 
bugetul de stat, respectiv se alocă conform aceloraşi principii precum cele pentru fondurile 
de la bugetul de stat. 
 Proiectele de AT implementate în cadrul măsurilor pentru gestionarea PO şi 
măsurilor de informare şi publicitate sunt pregătite pentru întreaga perioadă de administrare 
a asistenţei structurale 2007–2013, respectiv cheltuielile din cadrul acestor proiecte 
pot fi efectuate în perioada 1 ianuarie 2007 - 31 decembrie 2015. Finanţarea acestor 
proiecte este alocată anual la cererea efectivă a beneficiarilor de AT, pe baza activităţilor 
planificate să fie implementate în cursul anului respectiv. La începutul anului, beneficiarul 
de AT primeşte o sumă totală pentru asistenţa tehnică alocată pe anul respectiv, foloseşte 
asistenţa în timpul anului şi, în urma programelor stabilite pentru depunerea cererilor de 
plată, raportează Agenţiei de Implementare cu privire la asistenţa tehnică folosită. Astfel, 
beneficiarului de AT nu i se cere să folosească propriile fonduri şi i se oferă posibilitatea de 
a folosi imediat asistenţa tehnică. Agenţia de Implementare, după verificarea şi certificarea 
cererilor de plată, nu mai face plăţi efective, certifică numai dacă beneficiarul de AT a 
folosit corect asistenţa tehnică care i-a fost alocată. În acest caz, dacă beneficiarul de AT 
foloseşte incorect asistenţa alocată, trebuie să plătească astfel de cheltuieli din altă parte, 
nu din asistenţa tehnică (propriile resurse). 
 Proiectele de asistenţă tehnică implementate în cadrul măsurilor de evaluare sunt 
pregătite respectând aceleaşi principii ca cele pentru proiectele comune, respectiv sunt 
pregătite pentru perioada apelurilor de proiecte, cheltuielile de proiect sunt plătite prin plata 
facturilor sau rambursarea cheltuielilor etc. 

Posibilităţi de utilizare a asistenţei tehnice în Lituania

 Legislaţia naţională stabileşte categorii de cheltuieli care pot fi finanţate din 
asistenţa tehnică. De asemenea, legislaţia naţională stabileşte şi că beneficiarul de 
AT poate alege ce cheltuieli de pe lista aprobată să fie finanţate din asistenţa tehnică 
şi ce cheltuieli să fie finanţate din fondurile de la bugetul de stat sau propriile resurse 
(posibilitate inclusă, dar nu o obligaţie).

 De asemenea, legislaţia naţională include şi posibilitatea de a aplica principiul 
pro rata, respectiv beneficiarilor de AT li se oferă posibilitatea de a finanţa nu numai 
cheltuielile care sunt 100% legate de administrarea asistenţei structurale a UE, dar şi 
cheltuieli care sunt parţial legate de administrarea asistenţei structurale a UE. De exemplu, 
legislaţia naţională stabileşte că fiecare beneficiar de AT poate finanţa din asistenţă tehnică 
salariile angajaţilor instituţiei, ale căror sarcini sunt total sau parţial legate de administrarea 
asistenţei structurale a UE. Sarcinile angajatului sunt considerate parţial legate de 
administrarea asistenţei structurale a UE, atunci când angajatul efectuează nu numai 
sarcini de administrare a asistenţei structurale a UE, dar şi alte sarcini care nu sunt legate 
de administrarea asistenţei structurale a UE (de exemplu un jurist verifică sau pregăteşte 
actele normative care guvernează nu numai administrarea asistenţei structurale a UE, dar 
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şi alte documente juridice care ţin de competenţa instituţiei). Beneficiarul 
de AT, dorind să aplice principiul de pro rata trebuie să pregătească şi 
să aprobe metodologia sa, care ar stabili principiile pe baza cărora se 
calculează cheltuielile specifice care trebuie finanţate din asistenţa tehnică. 
Dacă beneficiarul de AT nu are acea metodologie, nu poate aplica principiul 
pro rata. Conform acelei metodologii, o plată parţială din asistenţa tehnică 
poate fi făcută pentru consolidarea capacităţii, dotarea locurilor de muncă şi 
alte cheltuieli.
 Trebuie să precizăm că aplicarea principiului pro rata în timpul 
crizei economice a creat posibilitatea de a economisi fonduri la bugetul 
de stat, având în vedere că majoritatea beneficiarilor de AT au pregătit şi 
aprobat metodologiile de mai sus şi a aplicat principiul pro rata pentru o 
gamă largă de cheltuieli.

 Proiectele de AT finanţate din Fondul Social European, de 
asemenea, fac obiectul aplicării metodei de finanţare încrucişată care 
permite operatorilor de proiect să cumpere mobilă şi echipamentul 
necesar pentru a efectua funcţiile de administrare a asistenţei structurale 
a UE. Trebuie specificat că aceste proiecte sunt sub incidenţa cerinţelor 
din Articolul 34(2) din Regulamentul 1083/2006, iar monitorizarea 
implementării cade în sarcina Autorităţii de Management.
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 După Revoluţia din decembrie 1989, România a început un proces profund de 
reconstrucţie a statului, a economiei şi a societăţii civile. 
 În cadrul colaborării bilaterale dintre România şi statele membre ale Uniunii 
Europene, Republica Federală Germania constituie unul dintre cei mai importanţi parteneri. 
Colaborarea româno-germană a înregistrat numeroase succese până în prezent, România 
apreciind în mod deosebit sprijinul oferit de Republica Federală Germania pentru pregătirea 
în vederea aderării la Uniunea Europeană cât şi în alte domenii importante pentru dezvoltarea 
economică a ţării.
 Asistenţa acordată de Republica Federală Germania a avut în vedere crearea 
cadrului intern pentru economia de piaţă (combaterea inflaţiei, privatizarea, limitarea 
participării statului în economie, diminuarea deficitului bugetar, instituirea unui sistem eficient 
de impozitare, promovarea investiţiilor şi reducerea cheltuielilor pentru consum), precum şi 
adaptarea economiei ţărilor aflate în tranziţie la cerinţele pieţei internaţionale (convertibilitatea 
monetară, echilibru economic extern, competitivitate internaţională). 
 Asistenţa acordată României de Republica Federală Germania, s-a manifestat în 
special printr-un parteneriat real şi susţinut cu Ministerul Federal pentru Cooperare Economică 
şi Dezvoltare (BMZ) şi cu Societatea Germană pentru Cooperare Tehnică (GTZ) GmbH. 
 Colaborarea dintre Guvernul României şi Guvernul Germaniei s-a prezentat sub 
forma colaborării financiare şi a colaborării tehnice. 

 Colaborarea financiară a avut loc pe baza acordurilor guvernamentale ce s-au 
încheiat în acest scop. De-a lungul timpului, România a primit un important sprijin financiar 
din partea Republicii Federale Germania.  
 Deşi colaborarea bilaterală a început încă din anul 1991, baza legală a colaborării 
tehnice a fost reprezentată de „Acordul cadru privind colaborarea tehnică între România şi 
Republica Federală Germania”, semnat la 6 mai 1994, ratificat de Parlamentul României prin 
Legea nr. 17 din data de 6 martie 1995 şi intrat în vigoare la 10 septembrie 1996.  
 Acest Acord a permis încheierea de înţelegeri suplimentare cu privire la diferite 
proiecte de cooperare tehnică. Totodată, fiecare parte contractantă a acestui Acord îşi 
asumă răspunderea pentru proiectele de cooperare tehnică din ţara sa. În „înţelegerile de 
proiect” sunt stabilite: concepţia comună privind proiectul, în special obiectivul proiectului, 
prestaţiile părţilor contractante, sarcinile şi statutul organizatoric ale participanţilor, precum şi 
desfăşurarea în timp a proiectului.
 Cooperarea tehnică s-a manifestat pe două paliere: - sectorial, ce s-a desfăşurat 
în beneficiul instituţiilor guvernamentale româneşti (ministere, agenţii guvernamentale); - 
general, ce s-a desfăşurat în parteneriat cu instituţiile guvernamentale, universităţi, ONG-uri, 
asociaţii profesionale etc.
 Proiectele promovate în plan bilateral în ceea ce priveşte asistenţa tehnică au avut 
drept obiective principale: pregătirea şi perfecţionarea specialiştilor, ajustarea structurilor 
de asistenţă socială, realizarea de parteneriate în economie, acordarea de consultanţă 
pe probleme ale economiei de piaţă şi combaterea şomajului şi integrarea profesională a 
şomerilor.

Cooperarea româno – germană
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 În intervalul cuprins între anii 1991 – 2010, asistenţa tehnică şi financiară oferită 
României a fost una substanţială, de aproximativ 129 milioane euro.

 Faptul că aceşti bani au fost bine investiţi este demonstrat de multiplele exemple 
pozitive ale unor proiecte, precum: 

 Reabilitarea centrului istoric al oraşului Sibiu; 

 Sprijin pentru Şcoala de Administraţie din Timişoara;

 Dezvoltarea regională în Apuseni; 

 Îmbunătăţirea competitivităţii şi înlăturarea barierelor tehnice comerciale;

 Consolidarea potenţialului pentru turism în satele din Transilvania;

 Promovarea sectorului privat şi ocuparea forţei de muncă;

 Sprijin privind formarea continuă în agricultură şi dezvoltare rurală;

 Atenta reabilitare şi stimularea economică a clădirilor vechi istorice din Timişoara.

 Agenţia Germană pentru Cooperare Tehnică (GTZ), în numele Ministerelor 
Federale Germane, a fost însărcinată să gestioneze şi să pună în aplicare multe din 
programele privind procesele de consolidare instituţională, aceste acţiuni fiind finanţate prin 
fondurile de pre-aderare (PHARE). În acelaşi timp, România a beneficiat de ample măsuri de 
sprijin din partea Germaniei, prin programele bilaterale, care au fost, de asemenea, puse în 
aplicare de către GTZ, în numele Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică 
şi Dezvoltare (BMZ). Unul dintre acestea a fost „Programul pentru dezvoltare economică şi 
promovarea ocupării forţei de muncă” (GTZ-WBF), care s-a încheiat la data de 31.05.2010. 
Experienţa dobândită în această perioadă a fost împărtăşită autorităţilor din ţările candidate 
şi potenţial candidate din sud-estul Europei, în cadrul „Conferinţei privind dezvoltarea 
capacităţii de gestionare a fondurilor structurale”, organizate în data de 26 mai 2010 la 
Bucureşti. 

 În cadrul conferinţei alături de domnul Leo Kreuz – Şeful Departamentului 
Europa de Sud-Est din cadrul Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică 
şi Dezvoltare (BMZ), domnul Ştefan Ciobanu – directorul general ACIS şi domnul Răzvan 
Cotovelea – directorul general adjunct ACIS, au participat invitaţi din partea instituţiilor 
publice din România implicate în gestionarea fondurilor structurale, reprezentanţi ai GTZ din 
România şi ţările balcanice, precum şi invitaţi din ţările balcanice (Croaţia, Serbia, Republica 
Moldova, Bosnia şi Herţegovina, Muntenegru, Macedonia şi Albania) reprezentând Punctele 
Naţionale de Coordonare a Asistenţei UE.
 Conferinţa a subliniat necesitatea şi oportunitatea pentru un schimb organizat 
de informaţii între instituţiile publice ale diferitelor ţări şi a confirmat faptul că experienţele 
specifice structurilor administrative în noile state membre sunt de interes special pentru 
administraţiile ţărilor candidate. Un schimb de experienţă organizat la nivel tehnic este 
esenţial. Pe lângă schimbul de experienţă la modul general, schimburi viitoare de informaţii 
şi cunoştinţe trebuie să se concentreze, de asemenea, pe instrumente de specialitate şi 
instrumente de dezvoltare în cadrul proceselor de tranziţie şi de ajustare.
 Participanţii au subliniat importanţa şi beneficiile unor schimburi multilaterale 
de informaţii şi cunoştinţe la nivel regional, între diferite organizaţii şi instituţii implicate 
în gestionarea şi punerea în aplicare a fondurilor UE. Activităţile desfăşurate ca parte 
a acestei interacţiuni de colaborare ar trebui să promoveze, de asemenea, stabilirea de 
contacte informale între participanţi. Potenţialul privind schimburile de experienţă şi 
cunoştinţe, care au fost clar demonstrate de această conferinţă, ar trebui să fie promovat 
prin stabilirea unor forumuri de specialitate organizate periodic.
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 Ministerul Finanţelor Publice, prin Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor 
Structurale (ACIS), a început colaborarea cu Polonia încă din 2005, în cadrul primului proiect 
de twinning de care a beneficiat din Phare 2003 pentru consolidarea capacităţii administrative 
şi pregătirea pentru coordonarea şi managementul instrumentelor structurale după momentul 
aderării la Uniunea Europeană.
 Proiectul, în valoare de 1.935.000 euro, a fost implementat în perioada septembrie 
2005 – martie 2007, în cooperare cu Departamentul de Comerţ şi Industrie din Marea Britanie şi 
DATAR – Departamentul pentru Cooperare Internaţională din Franţa. În cadrul proiectului au fost 
implicaţi, pe lângă cei doi consilieri rezidenţi de twinning, 65 experţi pe termen scurt din Marea 
Britanie, Franţa, Ungaria şi Polonia şi s-au obţinut următoarele rezultate:

 Coordonare interministerială creată şi funcţională – activitate îmbunătăţită a Comitetului 
Naţional sub coordonarea ACIS;

 ACIS pregătită să-şi îndeplinească sarcinile definite în reglementările europene în domeniu;
 Documente programatice pentru perioada 2007-2013 finalizate, înaintate şi negociate cu 

Comisia Europeană;
 Sisteme, structuri, responsabilităţi, linii directoare şi proceduri funcţionale pentru o 

evaluare eficientă a Planului Naţional de Dezvoltare şi a Programelor Operaţionale şi personal 
format în domeniile de activitate relevante;

 Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (AM POAT) 
funcţională şi pregătită să-şi îndeplinească sarcinile definite în reglementările europene în 
domeniu;

 Programul Operaţional Asistenţă Tehnică înaintat şi aprobat de către Comisia Europeană şi 
documentul cadru de implementare elaborat.

 În continuarea acestui proiect, în perioada septembrie 2007 - aprilie 2009, ACIS 
a contractat şi implementat un alt proiect de twinning finanţat din Phare 2006 în scopul 
îmbunătăţirii capacităţii sale de coordonare a instrumentelor structurale, dar şi a capacităţii 
celorlalte structuri implicate în gestionarea instrumentelor structurale.
 Proiectul, în valoare de 1.000.000 euro, a fost implementat în cooperare cu Ministerul 
Economiei, Tehnologiei şi Egalităţii de Şanse din Germania şi Ministerul Dezvoltării Regionale 
din Polonia. În cadrul proiectului au fost implicaţi, alături de consilierul rezident de twinning, 34 
experţi pe termen scurt din Germania, Polonia şi Ungaria şi au fost realizate următoarele:

 A fost dezvoltat un sistem de avertizare timpurie care va permite monitorizarea utilizării 
instrumentelor structurale şi identificarea din timp a zonelor care nu ar putea asigura 
respectarea regulii n+3/n+2;

 S-au pus bazele monitorizării la nivelul Cadrului Strategic Naţional de Referinţă, raportării 
strategice şi raportului anual naţional de implementare a instrumentelor structurale;

 A fost asigurat sprijin punctual pe diverse teme precum: SMIS, evaluare, comunicare etc.;
 AM POAT a beneficiat de experienţa colegilor responsabili de implementarea programelor 

operaţionale de asistenţă tehnică din Polonia (2004-2006 şi 2007-2013);
 Pe lângă schimbul de experienţă realizat în cadrul proiectelor de twinning, între 
reprezentanţii Ministerului Dezvoltării Regionale din Polonia şi reprezentanţii ACIS au avut 
loc întâlniri bilaterale (5-6 mai 2008, 25 februarie 2009, 15 iulie 2010), care s-au axat pe 
teme precum: coordonarea instrumentelor structurale, aspecte strategice şi operaţionale în 

Colaborarea Ministerului Finanţelor Publice din România 
cu Ministerul Dezvoltării Regionale din Polonia
în domeniul Politicii de Coeziune a Uniunii Europene 
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gestionarea acestor fonduri şi posibilităţi de colaborare în dezbaterile care au loc la nivel european 
privind viitorul Politicii de Coeziune.
 Pentru crearea cadrului general (obiectiv, domenii de colaborare şi modalităţi) de 
colaborare între România şi Polonia, după finalizarea proiectelor de twinning, o scrisoare de 
intenţie a fost semnată la nivel de ministru, în luna mai 2010. 
 Ariile de activitate în care se continuă colaborarea cu Ministerul Dezvoltării Regionale din 
Polonia sunt:

a. implementarea, evaluarea, gestionarea şi coordonarea programelor operaţionale cofinanţate 
din Fondurile Structurale şi de Coeziune,
b. finanţarea programelor operaţionale,
c. capacitatea instituţională şi eficacitatea sistemului de implementare, 
d. viitorul Politicii de Coeziune,
e. asistenţa tehnică,
f. promovarea iniţiativelor de cooperare la nivel regional şi sub-regional,
g. diseminarea de informaţii privind oportunităţile oferite de instrumentele structurale în ambele 
ţări,
h. alte domenii relevante care vor fi agreate ulterior.

 Colaborarea se realizează prin:
a. organizarea de seminarii, reuniuni, vizite de studiu pentru dezvoltarea capacităţii 
personalului; 
b. asistenţă de specialitate acordată în domeniul Politicii de Coeziune, precum şi în realizarea 
proiectelor de cooperare teritorială între Republica Polonă şi România;
c. schimb de experienţă, inclusiv prin organizarea de conferinţe;
d. schimb de documente strategice şi evaluare;
e. pregătirea şi implementarea de proiecte comune.

 În calitatea sa de coordonator, Ministerul Finanţelor Publice, va implica, în activităţile 
prevăzute în cadrul acestei cooperări, după caz, şi alte instituţii relevante în acest domeniu, 
precum: autorităţile de management, organismele intermediare, Autoritatea de Audit, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului etc.
 Colaborarea cu Ministerul Dezvoltării Regionale din Polonia s-a dovedit extrem de utilă 
atât în perioada de pregătire pentru gestionarea şi implementarea instrumentelor structurale, cât şi 
în primii ani de implementare efectivă. 
 În contextul în care România se confruntă cu probleme concrete în gestionarea şi 
implementarea acestor fonduri, continuarea relaţiilor bilaterale în scopul realizării schimbului de 
experienţă cu un partener care s-a confruntat şi/sau se confruntă cu probleme similare reprezintă o 
iniţiativă necesară pentru perioada următoare.
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I. Context

 Absorbţia Fondurilor Structurale şi de Coeziune reprezintă o prioritate 
majoră a Guvernului României.
 Începând din 2009 au fost dispuse la nivelul Guvernului măsuri concrete 
pentru simplificarea mecanismelor de implementare şi eliminarea blocajelor şi 
întârzierilor în absorbţie, cum ar fi:

 Îmbunătăţirea Ghidurilor pentru Solicitanţi şi reducerea numărului de documente 
solicitate la depunerea proiectelor (prin eliminarea unor documente sau înlocuirea cu 
declaraţii pe propria răspundere a beneficiarilor);

 Flexibilizarea unor criterii de eligibilitate a solicitanţilor (ex. criteriul privind lipsa 
datoriilor la bugetele publice, în sensul luării în considerare a datoriilor nete şi al 
acceptării la depunerea de proiecte a unor solicitanţi cu datorii nete modice la bugetele 
publice);

 Accelerarea procedurilor de licitare prin modificarea legislaţiei privind achiziţiile 
publice, în sensul diminuării perioadelor de licitare şi al flexibilizării procesului, precum 
şi în vederea stabilirii unor mecanisme mai eficiente de soluţionare a contestaţiilor;

 Adoptarea unui cadru legislativ cuprinzător şi coerent pentru fluxurile financiare 
aferente Fondurilor Structurale şi de Coeziune (Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
64/2009);

 Acordarea unor facilităţi financiare pentru beneficiari:

Dublarea nivelului de prefinanţare (de la 15% la 30% din valoarea eligibilă a 
contractului de finanţare);

Acordarea de prefinanţare şi beneficiarilor care intră sub incidenţa ajutorului de 
stat, de până la 35% din valoarea grantului; 

Instituirea unui mecanism de garantare de către stat a creditelor pentru 
asigurarea cofinanţării, contractate de autorităţi locale, operatori regionali de apă 
şi promotori ai proiectelor de dezvoltare a infrastructurii de cercetare-dezvoltare;

Eliminarea obligaţiei pentru microîntreprinderi de a asigura contribuţia proprie (în 
cadrul Domeniului Major de Intervenţie 4.3 din Programul Operaţional Regional);

Asigurarea cu prioritate a resurselor financiare pentru beneficiarii instituţii ale 
administraţiei publice centrale prin alocarea în bugetul de stat a valorii integrale 
a proiectelor;

Modificarea legislaţiei bugetare în scopul facilitării planificării şi execuţiei multi-
anuale (s-au introdus unele excepţii de la obligativitatea beneficiarilor publici 
care acordă avansuri către contractori de a recupera sumele până la sfârşitul 
anului, dacă nu sunt justificate prin bunuri livrate, lucrări executate sau servicii 
prestate).

Stadiul implementării instrumentelor 
structurale în România
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 Măsurile de simplificare şi îmbunătăţire a cadrului legal, instituţional 
şi financiar au generat o accelerare vizibilă a procesului de implementare a 
Programelor Operaţionale în perioada 2009-2010.
 În pofida progreselor înregistrate, sunt necesare în continuare acţiuni 
care să eficientizeze procesul de absorbţie. În acest scop, Ministerul Finanţelor 
Publice a supus aprobării Guvernului un Plan de măsuri prioritare pentru 
accelerarea absorbţiei Fondurilor Structurale şi de Coeziune. Acest plan, care a 
fost adoptat pe 13 iulie 2010, vizează măsuri pe termen scurt şi mediu de:

 întărire a capacităţii administrative a structurilor responsabile cu coordonarea, 
managementul şi controlul instrumentelor structurale, precum şi a beneficiarilor publici;

 planificare strategică la nivelul fiecărei Autorităţi de Management şi Organism 
Intermediar a ţintelor de contractare şi plăţi până în decembrie 2011;

 accelerare a implementării proiectelor şi efectuării plăţilor: 

rezilierea contractelor de finanţare cu beneficiarii care înregistrează întârzieri 
majore nejustificate pentru începerea efectivă a implementării;

stabilirea unui sistem de monitorizare a duratei verificării cererilor de rambursare 
şi de efectuare a plăţilor, pentru identificarea întârzierilor majore şi luarea de 
măsuri corective;

introducerea obligaţiei pentru beneficiarii instituţii publice centrale de a transmite 
cereri de rambursare în maximum trei luni de la efectuarea plăţilor pentru 
proiect.

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 august 2010, se prezintă astfel:

Proiecte depuse
 Numărul total al proiectelor depuse pentru finanţare în cadrul celor 
7 Programe Operaţionale a fost de 19.371, în valoare de 179,19 miliarde lei           
(aproximativ 42 miliarde euro). 

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 19.371 proiecte depuse să fie 
aprobate până la 31 august 2010 un număr de 4.878, în valoare totală de 4,6 
miliarde lei (aproximativ 10,9 miliarde euro, din care 7 miliarde euro contribuţie 
UE, ceea ce înseamnă aproximativ 84% din alocarea UE 2007-2010).
 Diferenţa dintre proiectele depuse şi cele aprobate include şi cele 8.589 
proiecte respinse în procesul de evaluare din cauza neconformităţii lor din punct 
de vedere administrativ şi al criteriilor de eligibilitate.
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 În acest context, se impune precizarea că în numărul proiectelor aprobate 
sunt incluse şi 30 proiecte majore (reprezintă proiecte cu o valoare individuală de 
peste 50 milioane Euro), cu o valoare totală de 2,43 miliarde euro, în domeniul 
mediului (24 proiecte), transporturilor (5 proiecte) şi energiei (1 proiect). 
 De asemenea, au mai fost transmise Comisiei Europene, spre analiză şi 
aprobare, 3 proiecte majore în domeniul transporturilor (rutier şi feroviar), 3 proiecte 
majore în domeniul mediului (apă şi deşeuri) şi 1 proiect în domeniul energiei (instalaţie 
de desulfurare). 

Contracte / Decizii de finanţare semnate cu beneficiarii
 Progresul este considerabil şi în ceea ce priveşte numărul contractelor/ 
deciziilor de finanţare încheiate cu beneficiarii. Până la 31 august 2010, din cele 
4.878 de proiecte aprobate au fost semnate 3.507 contracte, în valoare eligibilă de 
cca. 29,68 miliarde lei (7 miliarde euro, din care contribuţia UE însumează cca. 5,6 
miliarde euro), reprezentând cca. 64% din alocarea UE pentru perioada 2007-2010.

 Plăţi către beneficiari
 Plăţile totale către beneficiari, reprezentând pre-finanţări şi rambursări (cu 
excepţia rambursării de TVA), s-au ridicat la aproximativ 1,09 miliarde euro. Plăţile 
interne de fonduri UE reprezintă 12% din alocarea 2007–2010. 
 Accelerarea plăţilor este ilustrată şi de evoluţia anuală a plăţilor către 
beneficiari până la 31 august 2010:
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O situaţie pe fiecare Program Operaţional a numărului şi volumului proiectelor 
depuse, aprobate, contractate şi plăţilor către beneficiari se regăseşte mai jos:

III. Concluzii

 Stadiul implementării Programelor Operaţionale la 31 august 2010 relevă 
progresele importante înregistrate în îmbunătăţirea procesului de implementare, ca 
urmare a identificării unor soluţii şi măsuri procedurale pentru depăşirea principalelor 
dificultăţilor din acest domeniu.
 Întărirea capacităţii de absorbţie necesită în continuare eforturi deosebite 
pentru depistarea şi înlăturarea cu celeritate a oricăror bariere în calea implementării 
proiectelor finanţate din instrumente structurale (atât proiectele majore de 
infrastructură, cât şi cele destinate dezvoltării regionale şi locale, mediului de 
afaceri sau dezvoltării resurselor umane), precum şi pentru consolidarea capacităţii 
administrative a structurilor care asigură coordonarea, managementul şi controlul 
acestor fonduri. 
 Asistenţa tehnică disponibilă, atât prin Programul Operaţional Asistenţă 
Tehnică, cât şi prin axele prioritare specifice ale fiecărui program în parte reprezintă 
un instrument de bază la îndemâna autorităţilor în demersul acestora de a consolida 
sistemul de gestionare a Programelor Operaţionale, astfel încât obiectivele propuse 
să se realizeze având impactul previzionat.

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 6.143 49.292,96 937 10.189,07 719 7.468,13 1.717,79

POS Mediu 262 24.441,03 142 10.502,89 118 7.448,26 966,17

POS Transport 54 19.527,52 26 5.220,68 24 2.214,72 157,74

POS Creşterea 
Competitivităţii 
Economice

6.260 51.752,20 1.724 6.603,98 1.252 3.770,33 777,56

POS Dezvoltarea 
Resurselor Umane

5.609 32.503,72 1.763 13.224,14 1.139 8.307 989,58

PO Dezvoltarea 
Capacităţii Administrative

974 1.332,15 232 308,69 208 271,33 25,37

PO Asistenţă Tehnică 69 346,21 54 268,68 47 205,32 16,18

TOTAL 19.371 179.195,79 4.878 46.318,13 3.507 29.685,09 4.650,40
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Realizarea de evaluări pentru perioada 2009-2010
 Unitatea Centrală de Evaluare din cadrul Autorităţii pentru Coordonarea 
Instrumentelor Structurale implementează proiectul Realizarea de evaluări pentru perioada 
2009-2010, finanţat din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică.  
Proiectul conţine două componente principale, prima fiind o Evaluare Formativă a 
Instrumentelor Structurale în România, iar cea de-a doua cuprinzând alte patru evaluări, 
respectiv Evaluarea intermediară a Programului Operaţional Asistenţă Tehnică, un Raport 
Sinteză a tuturor evaluărilor efectuate în 2009-2010, precum şi două evaluări ad hoc 
privind aspecte tematice şi transversale.  
 Una din principalele realizări ale proiectului până în prezent este finalizarea 
Evaluării Formative a Instrumentelor Structurale în România, cuprinzând următoarele 
concluzii şi recomandări.
Concluzii generale:
 Evaluarea a evidenţiat faptul că sistemul de coordonare şi implementare a 
instrumentelor structurale (IS) din România nu a reuşit încă să dimensioneze sarcinile 
administrative legate de achiziţiile publice şi managementul şi controlul financiar, în funcţie 
de complexitatea intervenţiilor, a proiectelor individuale şi riscul de eroare şi fraudă aferent 
acestora. 
 O altă caracteristică a sistemului românesc al instrumentelor structurale constă 
în tendinţa de supra-reglementare (gold-plating), impunând o arie de control de 100%, 
precum şi multe niveluri de verificare. Costurile implicate de realizarea acestor verificări 
şi controale, din punctul de vedere al resurselor umane şi al timpului alocat, nu sunt 
întotdeauna adaptate riscurilor financiare şi etice incumbate de punerea mai puţin perfectă 
în aplicare a regulilor şi regulamentelor existente.
Recomandări generale:
 O importantă recomandare este ca ACIS şi Autorităţile de Management (AM) să 
asigure echilibrul între procesele administrative relevante pentru instrumentele structurale 
şi riscul potenţial al acestor intervenţii. În acest scop, se recomandă ACIS şi AM-urilor să 
adopte o clasificare a intervenţiilor (de exemplu, în simple, normale şi complexe), în funcţie 
de bugetele totale, complexitatea, riscul implementării şi sustenabilitatea proiectelor şi, 
de asemenea, să redefinească mecanismele de selecţie, astfel încât acestea să reflecte 
noua clasificare. Această abordare ar permite selecţia proiectelor din cadrul intervenţiilor 
simple doar în baza criteriilor de eligibilitate; apelurile de proiecte obişnuite s-ar încadra la 
„intervenţiile normale” şi ar implica nu doar criterii de eligibilitate, ci şi criterii de selecţie 
a proiectelor bazate pe punctaj; evaluările individuale bazate pe criterii stricte, prestabilite, 
s-ar aplica doar intervenţiilor complexe.  
 În plus, este recomandat ca ACIS să analizeze, în baza constatărilor evaluărilor 
intermediare la nivel de Program Operaţional (PO), posibilităţile de realocare a fondurilor 
pentru a contracara efectele crizei economice actuale, capacitatea existentă şi estimată 
de absorbţie, precum şi volumul cererii de fonduri nerambursabile solicitate de potenţialii 
beneficiari. 

Concluzii şi recomandări 
ale Evaluării formative a instrumentelor 
structurale în România
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Care este performanţa reală a IS implementate în România 
faţă de aşteptările şi ţintele stabilite precum şi faţă de 
capacitatea celor implicaţi în implementarea acestora?
Principalele concluzii:
 La data de referinţă a evaluării, 30 iunie 2009, volumul plăţilor efectuate se ridica 
la 1,5% din alocarea totală 2007-2013. Luându-se în considerare perioada de timp de 
la începutul perioadei de programare, nivelul plăţilor este foarte scăzut. Având în vedere 
faptul că această rată a crescut până la data de 30 iunie 2010 la doar 3,7%, problema 
absorbţiei devine şi mai stringentă. 
 Planificarea intervenţiilor nu este întotdeauna satisfăcătoare, fapt ce a condus 
la întârzieri ale lansării unor axe prioritare sau la un ritm de mobilizare mai lent decât cel 
prevăzut iniţial.
 PO-urile sunt structurate astfel încât alocările anuale tind să crească în decursul 
perioadei 2007-2013. În toate cazurile, cu posibila excepţie a POS CCE, această tendinţă 
a condus la programe „încărcate” spre sfârşitul perioadei de programare în ceea ce priveşte 
accesul beneficiarilor la sprijinul oferit de instrumentele structurale, parţial datorită dorinţei 
factorilor de decizie de a reasigura beneficiarii că va exista în permanenţă acces la sprijin. 
Aceasta poate conduce la o „aglomerare” a aprobărilor în perioada 2012-2013 şi a plăţilor 
în anii 2013-2015, ceea ce, din perspectiva actuală, poate exercita o puternică presiune 
asupra capacităţii de co-finanţare naţională, într-o perioadă de stabilitate economică 
incertă. 
 Cadrul Strategic Naţional de Referinţă este orientat puternic spre sectorul 
public şi demonstrează o reprezentare relativ înaltă a organizaţiilor acestui sector printre 
solicitanţii şi beneficiarii fondurilor nerambursabile. Totuşi, această reprezentare este mai 
mare decât era de aşteptat de la un set de intervenţii orientate către ambele sectoare, 
public şi privat. Este evident că preferinţa pentru sectorul public din cadrul CSNR din 
România se datorează convingerii autorităţilor că eficienţa acestui sector reprezintă un 
factor major de stimulare a dezvoltării sectorului privat. Privită din această perspectivă, 
abordarea autorităţilor este corespunzătoare.
 Majoritatea AM-urilor şi Organismelor intermediare (OI) se confruntă cu probleme 
de capacitate, înregistrând dificultăţi generate de numărul mare de posturi neocupate şi 
inactive. În pofida unei vizibilităţi ridicate a acestor probleme, la care se adaugă percepţia 
larg răspândită în cadrul administraţiei cu privire la necesitatea identificării unor soluţii 
pentru rezolvarea acestora, modalităţile de rezolvare găsite până în prezent s-au dovedit 
ineficiente. În actualul context economic, dar şi în cel ulterior crizei financiare, soluţiile se 
vor găsi în continuare cu dificultate. 
 Fluctuaţia personalului, considerată de mulţi a fi mare, se dovedeşte a se încadra 
în limite acceptabile, fiind în medie mai mică de 10%. 
 Lipsa capacităţii poate constitui o problemă în cazul acelor PO-uri unde atât 
raportul dintre finanţarea nerambursabilă alocată şi numărul de angajaţi, cât şi raportul 
dintre proiectele aşteptate şi numărul de angajaţi sunt mari. Programul Operaţional 
Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice şi Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane sunt exemple de astfel de cazuri. Această situaţie rezultă 
din faptul că procedurile de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare sunt aproximativ 
identice, presupunând perioade similare de timp pentru a fi finalizate, indiferent de numărul 
şi valoarea cererilor din cadrul intervenţiilor respective.
 În situaţia lipsei de performanţă a unuia sau mai multor OI-uri,  opţiunile AM-
urilor sunt puţine şi limitate în mare parte la: (i) consilierea OI-urilor pentru îmbunătăţirea 
performanţelor; sau (ii) reabsorbţia funcţiilor delegate acestora. Reabsorbţia funcţiilor 
operaţionale delegate respectivelor OI-uri poate agrava însă problemele de capacitate 
existente ale AM-ului sau poate genera dificultăţi legate de capacitate.  



27 Nr. 4 / 10.2010

Principalele recomandări:
 Pentru a permite absorbţia deplină a instrumentelor structurale până la termenul 
limită stabilit pentru actuala perioadă de programare, se recomandă ACIS să elaboreze măsuri 
în vederea accelerării proceselor de efectuare a plăţilor şi sporirii motivaţiei entităţilor publice 
de a solicita rambursarea contribuţiilor de pre-finanţare.  
 Se recomandă ACIS şi AM-urilor să elaboreze, în cel de-al patrulea semestru al 
anului 2010, având ca termen limită 31 decembrie 2010, un Plan de Acţiune 2011-2013 
suplimentar pentru fiecare Program Operaţional, în scopul detalierii măsurilor destinate 
asigurării absorbţiei fondurilor.
 Se recomandă ACIS, AM-urilor şi OI-urilor să reexamineze în mod critic toate 
intervenţiile care nu au fost lansate sau care prezintă un progres limitat (adică cerere scăzută 
din partea beneficiarilor). Dacă se ajunge la concluzia că intervenţiile nu îşi pot atinge 
obiectivele, se recomandă ca acestea să fie anulate şi să se realoce fondurile destinate 
acestora către intervenţii mai promiţătoare. 
 Se recomandă ACIS, AM-urilor şi OI-urilor să identifice noi modalităţi şi mijloace 
de ocupare a posturilor vacante şi ‚inactive’ – dacă este necesar, prin angajarea de personal 
pe durată determinată, cu remuneraţii corespunzătoare – pentru a reduce deficitul actual de 
capacitate şi competenţe care continuă să afecteze implementarea programelor.
 De asemenea, se recomandă ACIS, AM-urilor şi OI-urilor să realizeze o separare 
şi delimitare clare între rolurile AM şi cele ale OI. AM-urile ar trebui să se concentreze mai 
mult asupra problemelor de politică publică şi strategie, în timp ce OI-urile ar trebui să se 
focalizeze pe operaţiunile la nivel de proiect. 
 Se recomandă ACIS, AM-urilor şi OI-urilor să proiecteze şi să introducă un sistem 
de ‚planificare a cererilor’, pentru a putea coordona calendarul lansărilor de apeluri de 
proiecte, împiedicând astfel apariţia vârfurilor excesive în procesul de primire şi procesare a 
aplicaţiilor.

Care sunt principalii factori externi şi interni care influenţează 
performanţa? 
Principalele concluzii:
 În general, procedurile de achiziţii utilizate în cadrul instrumentelor structurale 
din România tind să fie lente, din cauza legislaţiei complicate privind achiziţiile publice, a 
diferenţelor de interpretare şi a obiceiului înrădăcinat de a contesta rezultatele procedurii 
de atribuire. Procedurile de coordonare şi control în cadrul legislaţiei româneşti sunt uneori 
mai stricte decât prevederile Regulamentelor Financiare ale UE referitoare la instrumentele 
structurale.
 Beneficiarii întreprinderi mici şi mijlocii din România continuă să se confrunte cu 
dificultăţi în accesarea împrumuturilor punte necesare pentru pre-finanţarea contribuţiilor 
proprii în cadrul intervenţiilor instrumentelor structurale, din cauza politicilor de creditare mai 
stricte ale băncilor comerciale, ca urmare a crizei financiare şi ca răspuns la actuala criză 
economică. 
 În pofida faptului că în ultima decadă au fost implementate mai multe programe de 
instruire, orientate, de asemenea şi către AM-uri şi OI-uri, nicio politică autentică de resurse 
umane pentru instituţiile publice din România nu pare să fi fost proiectată şi implementată 
până în prezent. Deciziile cu privire la numărul de angajaţi şi cele referitoare la angajarea 
şi concedierea de personal nu par a se baza pe o evaluare clară a volumului de muncă al 
diferitelor departamente din cadrul administraţie publice. Este de aşteptat ca scăderea 
numărului de angajaţi ai AM-urilor/OI-urilor şi a salariilor acestora să afecteze negativ nivelul 
absorbţiei.
 Implementarea instrumentelor structurale pare a fi afectată negativ de o serie de 
factori orizontali, la nivelul politicilor publice şi, în special, de lipsa de corelare în termeni 
strategici, legislativi şi financiari. Strategiile instrumentelor structurale (incluse în CSNR şi PO-
urile individuale) par a nu fi suficient ancorate în strategia generală naţională de dezvoltare. 
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Aceasta conduce la lipsa de corelare dintre legislaţia care reglementează implementarea IS şi 
alte legi naţionale relevante. 
 În general, problemele rezultate din factorii interni nu se leagă de lipsa de proceduri 
sau regulamente şi nici de calitatea necorespunzătoare a acestora. Calitatea manualelor care 
explică regulamentele şi detaliază aplicarea procedurilor este în general corespunzătoare. 
 Faptul că toate AM-urile şi multe OI-uri fac parte din structurile ministerelor de 
resort şi sunt subordonate operaţiunilor şi procedurilor interne ale ministerelor respective nu 
prezintă în realitate avantajul care pare a fi la prima vedere. Diferenţele dintre procedurile 
instrumentelor structurale şi regulamentele interne, corelate cu faptul că entităţile 
instrumentelor structurale trebuie să concureze pentru accesul la serviciile suport (juridice, 
achiziţii, managementul resurselor umane şi IT) din cadrul ministerului de resort, ridică 
probleme de eficienţă. AM-urile şi OI-urile au încercat să rezolve aceste probleme prin diferite 
mijloace (persoane de contact, personal dedicat în cadrul serviciilor suport), însă acestea nu 
s-au dovedit întotdeauna atât de eficace pe cât se dorea. 
 În cazurile în care OI-urile nu sunt situate în aceleaşi ministere cu AM-urile, 
problemele de coordonare şi cooperare se multiplică. Aceasta în special din cauza faptului 
că fiecare minister îşi stabileşte propriile priorităţi şi proceduri, care nu pot fi întotdeauna 
reconciliate uşor cu cele ale altor ministere. 
 Lipsa de instrumente pentru a impune buna performanţă este în primul rând o 
consecinţă a faptului că finanţarea OI-urilor nu depinde de performanţa acestora în condiţiile 
acordului de delegare încheiat cu AM. La nivelul personalului, remuneraţia individuală nu este 
condiţionată de obiective de performanţă, ea fiind plătită indiferent de calitatea şi cantitatea 
muncii prestate.   
 În teorie, AM-urile pot rezilia acordul cu un OI, dar în practică, în cazul unei 
performanţe scăzute a acestuia, AM-ul ar urma să reabsoarbă sarcinile delegate OI-ului în 
cazul lipsei de performanţă a acestuia din urmă. Această practică nu contribuie la dezvoltarea 
capacităţii operaţionale a OI-ului sau a sistemului în general, întrucât estompează distincţia 
necesară între elaborarea politicilor, pe de o parte şi execuţie, pe de altă parte. În acelaşi 
timp, o astfel de abordare pune presiune pe capacitatea operaţională a AM-ului, fiind aşadar 
nesustenabilă pe termen lung.
Principalele recomandări:
 Se recomandă factorilor politici responsabili şi ACIS să revizuiască legislaţia privind 
achiziţiile publice şi cadrul de reglementare în vigoare, pentru a se asigura că legislaţia şi 
regulamentele nu reprezintă în sine o barieră în calea absorbţiei instrumentelor structurale din 
România.
 Există o nevoie urgentă de instrumente proiectate pentru a ajuta înteprinderile mici 
şi mijloci să aibă acces la Instrumente Structurale. Una dintre măsurile recomandate este 
scutirea IMM-urilor de obligaţia de a asigura garanţii de pre-finanţare, care reduc lichidităţile, 
în special în cazul intervenţiilor cu bugete reduse şi risc moderat. 
 Guvernul este sfătuit să stabilească şi să implementeze o politică de resurse 
umane pentru toate entităţile administrative de la nivel central. Aceasta ar valorifica 
efortul substanţial de instruire depus în ultimii zece ani. Politica de resurse umane ar 
trebui să cuprindă o analiză detaliată a necesarului de instruire,  centrată pe dezvoltarea 
carierei profesionale şi pe instrumente de management al performanţei. De asemenea, ar 
trebui asigurate resursele necesare pentru implementarea politicii şi evaluarea continuă a 
eficacităţii şi a impactului acesteia. Se recomandă ca deciziile privind angajarea de personal şi 
remunerarea acestuia să ţină cont de performanţa reală a personalului.
 Pentru următoarea perioadă de programare (post-2013), ACIS şi alte entităţi 
relevante sunt sfătuite să asigure coerenţă între strategiile legate de instrumentele 
structurale, pe de o parte, şi politicile, programele şi măsurile naţionale de susţinere a 
dezvoltării socio-economice, pe de altă parte. Se recomandă implicarea în mecanismele de 
coordonare a instrumentelor structurale nu doar a ACIS şi a AM-urilor, ci şi a ministerelor 
care nu găzduiesc o AM sau un OI. În acelaşi timp, ar trebui create sau consolidate 
mecanismele regionale de coordonare (de exemplu, cele similare Comitetului Regional de 
Evaluare Strategică şi Corelare).
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 ACIS, AM-urile şi OI-urile ar trebui să aibă în vedere ca în special OI-urile să 
adopte şi să se conformeze unor proceduri şi procese operaţionale concepute pentru o 
implementare eficientă şi eficace a IS, chiar dacă aceste structuri funcţionează deja în mod 
diferit faţă de instituţiile coordonatoare (de obicei ministerele). Pe termen scurt această 
acţiune ar avea ca rezultat separarea OI-urilor în cadrul instituţiilor coordonatoare. Această 
separare ar presupune ca accesul OI-urilor la serviciile suport ale instituţiilor coordonatoare 
să facă obiectul unui acord cadru de servicii dedicate, precizând drepturile de acces, timpii 
de răspuns pentru servicii, costurile şi acoperirea acestor costuri.    
 Pentru următoarea perioadă de programare, în timp ce AM-urile pot continua 
să funcţioneze în cadrul ministerului de resort relevant, se recomandă ca OI-urile să fie 
separate de entităţile lor gazdă şi reconstituite ca furnizori de servicii profesionale cu statut 
cvasi-independent, care să îşi desfăşoare activităţile privind implementarea IS pe bază de 
plată, în cadrul contractelor de prestări servicii încheiate cu AM-urile. 

Cât de bine a sprijinit Asistenţa Tehnică managementul şi 
implementarea instrumentelor structurale? 
Principalele concluzii:
 Până în prezent, Asistenţa Tehnică finanţată din instrumentele structurale nu 
a fost utilizată intens, întrucât au fost încă disponibile ultimele fonduri de pre-aderare 
destinate asistenţei tehnice. Aceste fonduri sunt pe cale de a fi epuizate şi prin urmare, 
este de aşteptat ca Asistenţa Tehnică finanţată în cadrul Programului Operaţional Asistenţă 
Tehnică şi a axelor prioritare ale fiecărui Program Operaţional să beneficieze de o cerere 
mai mare în perioada 2010-2011. Un alt motiv pentru absorbţia scăzută a fondurilor 
destinate Asistenţei Tehnice finanţate din instrumentele structurale îl reprezintă reticenţa 
de a cheltui pentru astfel de măsuri în condiţiile actualelor constrângeri bugetare. În 
prezent, nu se poate preciza cu exactitate momentul îmbunătăţirii situaţiei cofinanţării 
astfel încât aceasta să conducă la creşterea cererii de Asistenţă Tehnică finanţată din 
instrumentele structurale.
 De asemenea, trebuie luat în considerare faptul că este puţin probabil ca întreaga 
alocare a Asistenţei Tehnice să fie utilizată, deşi există o nevoie clară de Asistenţă Tehnică 
(studii, vizite de studiu, dezvoltări de procese, înfrăţire instituţională, adoptarea celor mai 
bune practici şi instruire specializată), pentru a îmbunătăţi situaţia curentă a sistemului de 
management şi implementare a instrumentelor structurale. 
 Absorbţia lentă a Asistenţei Tehnice finanţate din instrumentele structurale este 
un alt rezultat al procedurilor dificile şi lente de achiziţii publice. Acestea se datorează: (i) 
deficitului de experienţă şi de cunoştinţe temeinice necesare pentru elaborarea caietelor 
de sarcini; (ii) lipsei resurselor umane şi a timpului necesar pentru pregătirea acestora; 
(iii) dificultăţilor de acces la serviciile juridice şi la cele de achiziţii publice din cadrul 
ministerelor şi (iv) ingerinţei personalului responsabil cu achiziţiile în detalii tehnice ale 
caietelor de sarcini.
Principalele recomandări:
 Având în vedere actualele constrângeri asupra bugetului naţional, care probabil 
vor persista, se recomandă ACIS şi AM-urilor să investigheze posibilităţile de a utiliza 
alocarea externă nerambursabilă destinată Asistenţei Tehnice fără co-finanţare naţională 
sau cu co-finanţare naţională redusă, inter alia prin extinderea listei de costuri eligibile.
Se recomandă ACIS şi AM-urilor să realizeze, cu participarea tuturor OI-urilor, o evaluare 
comună a nevoilor, pentru a identifica zonele în care Asistenţa Tehnică poate fi utilizată 
relativ rapid şi cu eficacitate maximă, acordând o atenţie specială acelor operaţiuni care nu 
au fost încă lansate sau care sunt întârziate (de exemplu, sondaje specializate în susţinerea 
operaţiunilor planificate, studii de piaţă şi studii ale necesarului de dezvoltare, sprijin extern 
pentru elaborarea Planurilor de Acţiune 2011-2013 pentru fiecare PO, ateliere de lucru şi 
consultări cu părţile interesate în contextul elaborării apelurilor de propuneri de proiecte, 
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evaluări tematice şi studii de caz privind exemple de bune practici).
 Se recomandă ACIS şi AM-urilor să evidenţieze nevoia de a creşte gradul de 
utilizare a Asistenţei Tehnice în cadrul fiecărui Program Operaţional, inclusiv al POAT, la 
momentul revizuirii Documentelor Cadru de Implementare (DCI) şi elaborării Planurilor de 
Acţiune 2011-2013.

Măsurile de informare şi publicitate luate până acum au fost 
suficient de adecvate pentru atingerea publicului ţintă? 
Principalele concluzii:
 A fost derulat doar un număr limitat de campanii de comunicare, însă nu acesta 
este motivul principal pentru progresul lent al instrumentelor structurale. Cauza principală a 
numărului redus de campanii o reprezintă ritmul lent al aprobării şi contractării măsurilor de 
informare şi publicitate. În al doilea rând, progresul lent al intervenţiilor destinate informării 
şi publicităţii finanţate în cadrul instrumentelor structurale poate fi explicat prin faptul că 
până la data de referinţă, activităţile de comunicare au fost susţinute în mod substanţial 
prin asistenţă Phare, fapt care a redus motivaţia de a folosi resursele instrumentelor 
structurale.
 Acest ritm scăzut de aprobare şi contractare se va dovedi probabil insuficient 
pentru o absorbţie completă a fondurilor alocate acţiunilor de informare şi publicitate.
Este dificil de evaluat impactul acţiunilor de informare şi publicitate la data de referinţă. În 
plus, evaluarea eficacităţii acestor măsuri este împiedicată de lipsa unor obiective coerente 
ale Planurilor de Comunicare (PC), de lipsa de consecvenţă între indicatorii Planurilor 
de Comunicare, Programelor Operaţionale şi Documentelor Cadru de Implementare, de 
predominanţa clară a indicatorilor de realizare faţă de cei de rezultat (exceptând indicatorii 
privind nivelul de conştientizare în rândul beneficiarilor potenţiali), ceea ce împiedică 
evaluarea impactului intervenţiilor de informare şi publicitate, generând totodată o legătură 
slabă între efectele acestor măsuri şi procesul de absorbţie a instrumentelor structurale.
Principalele recomandări:
 Se recomandă factorilor politici, ACIS şi AM-urilor să actualizeze Strategia 
Naţională de Comunicare, precum şi Planurile de Comunicare corespunzătoare, inter alia 
în baza constatărilor evaluărilor intermediare ale Programelor Operaţionale efectuate în 
perioada 2009-2010. 
 Se recomandă ACIS şi AM-urilor să îmbunătăţească monitorizarea rezultatelor 
Planurilor de Comunicare prin stabilirea de obiective realiste, clare şi coerente, precum şi a 
unui sistem cuprinzător de indicatori S.M.A.R.T., în baza unor ţinte stabilite prin comparaţii 
relevante. Identificarea clară a indicatorilor utilizaţi pentru a monitoriza îndeplinirea fiecărui 
obiectiv specific, va îmbunătăţi substanţial modul de evaluare a rezultatelor şi îndeplinirii 
obiectivelor.
 Respectând cu stricteţe principiul proporţionalităţii (asigurând astfel doar un 
număr limitat de indicatori pentru a fi inclus în PO-uri), se recomandă ACIS şi AM-urilor să 
îmbunătăţească coerenţa şi consecvenţa indicatorilor stabiliţi în Planurile de Comunicare 
precum şi ale celor stabiliţi în PO-uri şi DCI-uri, în scopul de a evita multiplicarea eforturilor.
 Se recomandă ACIS şi AM-urilor să măsoare în mod regulat, prin intermediul 
sondajelor (activităţi promoţionale) sau chestionarelor (activităţi de informare), impactul 
acţiunilor de informare şi publicitate. 
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Portofoliile de proiecte şi procesul de selecţie a proiectelor 
sunt adecvate pentru a crea premise pentru obţinerea 
eficienţei şi eficacităţii fondurilor?
Principalele concluzii:
 Criteriile de eligibilitate au mai mică importanţă decât criteriile de selecţie a 
proiectelor din punct de vedere al eficienţei şi eficacităţii. Funcţia de filtrare a criteriilor 
de eligibilitate în ceea ce priveşte selecţia proiectelor şi structura portofoliilor de proiecte 
se limitează în general la conformitatea cu regulamentele şi la aspectele juridice. Aceasta 
nu a condus, în general, la filtrarea din punct de vedere tehnic sau financiar a cererilor de 
finanţare. 
 În schimb, criteriile de selecţie a proiectelor tind să pună accentul pe eficacitate 
şi pe eficienţă într-o mai mare măsură decât criteriile de eligibilitate. Acest fapt sporeşte 
şansele de a obţine o gamă mai largă şi mai bună de idei de proiecte în faza de selecţie, 
deşi exercită o presiune semnificativă asupra entităţilor responsabile cu înregistrarea, 
verificarea administrativă şi a eligibilităţii şi evaluarea tehnico-financiară a aplicaţiilor. 
 În ceea ce priveşte eficacitatea, se pare că nu există instrumente de monitorizare 
pentru a ţine evidenţa modului în care direcţiile majore ale politicilor publice, care ar trebui 
să influenţeze şi să ofere informaţii pentru toate nivelele de programare (CSNR, PO-uri, 
Ghidurile Solicitantului), sunt deservite de procesul de selecţie a proiectelor şi de structura 
portofoliilor. 
 În ceea ce priveşte eficienţa, metodele de selecţie a proiectelor şi structura 
portofoliilor de proiecte nu utilizează în general standarde recunoscute la nivel internaţional 
pentru contracararea efectului de „alocare inutilă” (dead-weight – modificarea situaţiei 
beneficiarului care ar fi rezultat şi în lipsa finanţării publice). Astfel, s-ar putea avea în 
vedere elaborarea unui proiect dedicat selectării grupului de beneficiari potenţiali, prin 
stabilirea unor criterii de eligibilitate şi selecţie corespunzătoare sau prin introducerea unor 
plafoane minime şi maxime ale finanţării nerambursabile (folosind o abordare ştiinţifică), 
pentru a stimula dezvoltarea, minimizând în acelaşi timp efectele de distorsionare a pieţei.  
Principalele recomandări:
 În ceea ce priveşte apelurile viitoare de proiecte, se recomandă ca AM-urile şi 
OI-urile să asigure criteriilor de eligibilitate un rol mai important decât cel al criteriilor de 
selecţie a proiectelor în procesul de filtrare a cererilor de finanţare. Aceasta se poate face 
printr-o mai bună identificare a tipurilor de solicitanţi potenţiali şi prin formularea unor 
criterii mai complexe.
 De asemenea, AM-urile şi OI-urile sunt informate că se poate realiza o mai bună 
direcţionare a fondurilor printr-o interpretare mai exactă a obiectivelor priorităţilor tematice 
ale CSNR. Planul de Acţiune 2011-2013 poate oferi bazele pentru o asemenea interpretare 
îmbunătăţită.
 Se recomandă ACIS, AM-urilor şi OI-urilor să utilizeze într-o mai mare măsură 
Documentul Cadru de Implementare pentru a se asigura că direcţiile majore ale politicilor 
publice influenţează şi constituie baza programării intervenţiilor la toate nivelurile (CSNR, 
Programe Operaţionale, Ghiduri ale Solicitantului).
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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: Coralia Zadorojnai, 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.fonduriadministratie.ro 
Director: Ruxandra POPOVICI,  tel.: 021.310.40.60, fax: 021.310.40.61
Relaţii publice: Marius GUBERNAT, tel.:021.314.39.29, fax: 021.310.35.61
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.: 0750.032.260
Relaţii publice: Cristina CHIŞER, tel.: 0750.032.290, fax: 021.319.61.78
e-mail: cristina.chiser@mt.ro

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.: 021.316.61.57, 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

Contact
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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

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 
Şef serviciu: Sorina CANEA, tel.: 0372.111.309, fax: 0372.111.456
Relaţii publice: Ana GHEORGHE, tel.: 0372-111.323, fax: 0372.111.456    
e-mail: blacksea-cbc@mdrt.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: Mihaela PIROI, tel.: 0372.111.305, fax: 0372.111.456/318
Relaţii publice: Daniel FAUR, tel.: 0372.111.340, fax. 0372.111.318
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: Oana CRISTEA, tel.: 0372.111.309 fax: 0372.111.456
e-mail: romania-serbia@mdrt.ro 


