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S‐a pornit de la analiza nevoilor de AT realizată cu sprijinul Grupului de
Lucru Asistență Tehnică (GLAT)*
Analiza de birou (Raportul evaluării intermediare a POAT 2007‐2013,
raportul privind lecțiile învățate din utilizarea AT 2007‐2013, analiza
privind capacitatea sistemului și a beneficiarilor fondurilor ESI,
Regulamente UE etc.)
Consultări cu peste 18 instituţii partenere și cu peste 75 de
reprezentanţi ai acestor instituţii sub forma de interviuri, focus grupuri
(4), paneluri de experți (2). Un focus grup cu membrii CM POAT a avut loc
în 26 februarie 2014.
Primul document consultativ POAT 2014‐2020 a fost publicat spre
dezbatere publică pe site‐ul MFE în luna martie 2014, iar cel de‐al doilea
în luna mai 2014

*Notă:

GLAT a fost înființat în 2012 pentru realizarea analizei pe AT și sprijinirea elaborării
POAT 2014- 2020, prin extinderea Comitetului de Coordonare a Asistenței tehnice, cu
reprezentanți ai OI-urilor, asociațiilor autorităților locale, societății civile etc.

Context
`

Pentru perioada 2014‐2020, MFE a reproiectat cadrul
instituțional al fondurilor Europene Structurale și de
Investiții (FESI), cu scopul de a îmbunătăți funcția de
coordonare a gestionării și implementării fondurilor UE –
coordonator MFE și Programe Operaționale în MFE, MDRAP
și MADR.

`

În acest scop, POAT 2014‐2020 reprezintă un instrument
important pentru utilizarea mai eficientă a asistenței
tehnice și eliminarea blocajelor din sistemul fondurilor ESI.

Elemente de noutate
`

POAT va asigura pe lângă sprijinul orizontal pentru sistemul FESI și
asistenta tehnică pentru POIM și POC

`

Este necesară definirea indicatorilor de rezultat, cu precizarea valorilor
de bază și a țintelor pentru 2023 (în perioada 2007‐2013 POAT a avut
numai indicatori de realizare imediată)

`

Ca și în cazul celorlalte PO, este necesară menționarea sprijinului specific
pentru acțiunile teritoriale integrate (acțiuni integrate pentru dezvoltare
durabilă urbană, investiții teritoriale integrate)

`

Condiționalități ex‐ante generale aplicabile POAT (anti‐discriminare,
egalitate de șanse între femei și bărbați, dizabilitățipublice și sistem
statistic de indicatori)

`

Acțiuni care vizează reducerea sarcinilor administrative pentru
beneficiari

`

Precizarea partenerilor relevanți care au fost implicați în pregătirea
programului

Asigurarea capacității și a instrumentelor necesare
pentru o eficientă coordonare, gestionare și control al
intervențiilor finanțate din FESI, precum și pentru o
implementare eficientă, bine orientată și corectă a
POAT, POIM și POC, prin intermediul a TREI Axe
Prioritare:

Axă prioritară

Regiuni mai
dezvoltate
Euro (FEDR)

Regiuni mai puțin
dezvoltate
Euro (FEDR)

Total
Euro (FEDR)

%

Axa prioritară 1
dedicată beneficiarilor
FESI și comunicării și
informării FESI

1.951.380

64.648.620

66.600.000

31%

Axa prioritară 2
dedicată sistemului FESI

1.596.850

52.903.150

54.500.000

26%

Axa prioritară 3
dedicată resurselor
umane FESI

2.685.813

88.980.147

91.665.960

43%

6.234.043

206.531.917

212.765.960

TOTAL

În plus, de la Bugetul de Stat va fi alocată partea de co‐finanțare națională de 15% (38.005.320 euro), bugetul total
eligibil al POAT fiind de 250.771.280 euro.

O.S: 1.1 Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte
finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte
mature
Indicator de rezultat: Proiecte care au o rată de absorbție mai mare de
70% din total proiecte a căror dezvoltare a fost sprijinită prin POAT
ACȚIUNI SPRIJINITE:
`

`

1.1.1. Instruire orizontală pentru potențialii beneficiari și
beneficiarii FESI și instruire specifică pentru beneficiarii
POAT, POIM ȘI POC
1.1.2. Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și
asistență specifică pentru beneficiarii POAT, POIM ȘI POC

O.S: 1.2. Asigurarea transparenței și a eficacității comunicării
privind FESI și rolul Politicii de Coeziune a UE
Indicator de rezultat: Nivel ridicat de conștientizare cu privire la proiecte co‐
finanțate de UE
ACȚIUNI SPRIJINITE:
`1.2.1.

Activități de diseminare a informaţiilor şi de informare
şi publicitate cu privire la FESI și la POAT, POIM și POC
`1.2.2 Activități destinate dezvoltării culturii parteneriale
pentru coordonarea și gestionarea FESI

O.S: 2.1. Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi
procedural pentru coordonarea și implementarea FESI
Indicator de rezultat: Ponderea beneficiarilor care consideră procedurile privitoare
la FESI corespunzătoare
ACȚIUNI SPRIJINITE:
`

`

2.1.1. Activități pentru îmbunătățirea cadrului și condițiilor
pentru coordonarea și controlul FESI și pentru gestionarea
POAT, POIM ȘI POC
2.1.2 Evaluare la nivelul AP și al POAT, POIM ȘI POC și
activități destinate creșterii culturii de evaluare pentru FESI

O.S: 2.2. Dezvoltarea și menținerea unui sistem informatic
funcțional și eficient în vederea îmbunătățirii managementului
corect al informației necesare coordonării și controlului FESI
Indicator de rezultat: Gradul de utilizare al SMIS 2014+ pentru îndeplinirea
obligațiilor de raportare la nivel de PO (raport anual de implementare, raportare
privind cadrul de performanță, declarații de cheltuieli etc.)
ACȚIUNI SPRIJINITE:
`

2.2.1. Activități pentru dezvoltarea, îmbunătățirea şi
mentenanţa SMIS 2014+, MYSMIS 2014 și a altor aplicații
conexe acestora, precum şi a reţelei digitale si pentru
sprijinirea unităţii centrale SMIS 2014+, a reţelei de
coordonatori și instruirea utilizatorilor acestor sisteme
informatice

O.S. 3.1 DEZVOLTAREA unei politici îmbunătățite a managementului
resurselor umane care să asigure stabilitatea, calificarea și motivarea
adecvată a personalului care lucrează în cadrul sistemului de coordonare,
gestionare și control al FESI
Indicator de rezultat: Rata medie anuală de fluctuație a personalului din sistemul
FESI
ACȚIUNI SPRIJINITE:
`

3.1.1. Implementarea unei politici orizontale de resurse umane şi a
dezvoltării capacităţii manageriale pentru sistemul de coordonare,
gestionare și control al FESI

`

3.1.2.

Asigurarea resurselor financiare pentru remunerarea
personalului din sistemul de coordonare și control al FESI și din sistemul
de management al POAT, POIM, POC, POR și POCTE

