AXA PRIORITARĂ 6 POS MEDIU

Titlul
proiectului
în contextul
PMP
pentru consolidarea
capacităŃiisubtitlu
de absorbŃie a
fondurilor structurale şi de coeziune
COMITETUL DE MONITORIZARE POS MEDIU
Botoşani , 24-25 noiembrie 2011
DirecŃia AsistenŃă Tehnică
AM POS MEDIU

Realizări 2007- noiembrie 2011
Contracte AT finalizate :
Domeniul major de intervenŃie 1 – Sprijin pentru managementul şi

evaluarea POS
•

Titlul proiectului

73 contracte în valoare totală de 19.944.499,92 lei (cu TVA):
- 54 contracte de servicii în valoare totală de 12.922.970,78 lei

subtitlu

- 19 contracte de furnizare în valoare totală de 7.021.529,14 lei
Domeniul major de intervenŃie 2 – Sprijin pentru informare şi publicitate

POS
•

12 contracte în valoare totală de 13.015.367,96 lei

Contracte AT în implementare:
Domeniul major de intervenŃie 1 – Sprijin pentru managementul şi evaluarea

POS
•

Titlul proiectului

10 contracte în valoare totală de 20.440.878 lei cu TVA

subtitlu
Domeniul major de intervenŃie 2 – Sprijin pentru informare şi publicitate

POS
•

4 contracte în valoare totală de 2.418.482,30 lei

Contracte noi în derulare

1. Evaluarea Planului de Comunicare al POS Mediu
2. AchiziŃionarea serviciilor de monitorizare mass-media

Titlul proiectului

3. ÎntreŃinere şi reparare
echipamente informatice, de
subtitlu
comunicaŃii şi periferice de calcul, întreŃinere, actualizare
şi dezvoltare aplicaŃii informatice contractate.

ContribuŃia AT la sprijinirea acŃiunilor
prevăzute în Planul de Măsuri Prioritare (PMP)
Măsuri referitoare la:
Managementul ciclului de proiect de către structurile responsabile de
implementarea Programelor OperaŃionale
Prin intermediului expertizei din cadrul contractului „ AsistenŃă tehnico-

Titlul proiectului

economică pentru direcŃiile şisubtitlu
birourile de implementare din cadrul AM
şi OI POS Mediu a proiectelor finanŃate din asistenŃa financiară
nerambursabilă”
au fost revizuite o serie de proceduri precum:
-Verificare Tehnică şi Monitorizare Raportare
- Licitare Contractare
- Verificare Financiară.

ContribuŃia AT la sprijinirea acŃiunilor
prevăzute în PMP -IIProcedurile de achiziŃie publică şi contractele de achiziŃie
În vederea respectării recomandărilor CE de simplificare şi standardizare a listelor
de verificare aplicabile în cazul verificărilor efectuate de AM/OI, consultanŃii din
cadrul contractului de AT „ AsistenŃă tehnico-economică pentru direcŃiile şi

Titlul proiectului
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birourile de implementare din cadrul AM şi OI POS Mediu a proiectelor
finanŃate din asistenŃa financiară nerambursabilă”
au finalizat revizuirea procedurilor de verificare a achiziŃiilor publice (POLC),
utilizând modele de liste standard, actualizate conform specificului operaŃiunilor
finanŃate.

ContribuŃia AT la sprijinirea acŃiunilor
prevăzute în PMP -IIIAsigurarea unei capacităŃi administrative adecvate a structurilor responsabile
de implementarea Programelor OperaŃionale
In scopul suplimentării resurselor umane/expertizei angajate în derularea
activităŃilor cheie pentru absorbŃie AM POS Mediu are în derulare următoarele
contracte de AT:
• Sprijin pentru AM POS Mediu în vederea pregătirii portofoliului de proiecte
subtitlu
finanŃate prin Axa Prioritară 2 din POS Mediu
• AsistenŃă tehnico-economică pentru direcŃiile şi birourile de implementare
din cadrul AM şi OI POS Mediu a proiectelor finanŃate din asistenŃa financiară
nerambursabilă
• Sprijin pentru OI în vederea gestionării procesului de evaluare tehnicofinanciară şi selecŃie a proiectelor de protecŃia naturii finanŃate din POS
Mediu, Axa Prioritară 4 POS Mediu
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ContribuŃia AT la sprijinirea acŃiunilor
prevăzute în PMP -IVCapacitatea administrativă a structurilor de gestionare
•

•
•

AM POS Mediu a iniŃiat un Memorandum în scopul organizării concursurilor
de ocupare a 11 poziŃii vacante existente în cadrul AM şi OI POS Mediu,
conform OUG 32/2010 privind măsurile de ocupare a posturilor;
Memorandumul, agreat de MMP, MFP şi MMFPS, a fost aprobat de Guvern
subtitlu
în data de 23.02.2011;
În perioada mai-noiembrie 2011, în cadrul DG AM POS Mediu au fost
angajate 17 persoane:
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– 12 prin concurs;
– 2 prin transfer;
– 3 prin concurs de dosare.
În aceeaşi perioada, 8 angajaŃi au plecat din structura DG AM POS Mediu.

ContribuŃia AT la sprijinirea acŃiunilor
prevăzute în PMP -VCapacitatea şi responsabilitatea beneficiarilor
• Prin intermediul contractelor de AT, sunt organizate evenimente periodice în
cadrul cărora, se asigură informaŃiile de specialitate utile beneficiarilor POS
Mediu, cu accent pe teme esenŃiale aferente implementării proiectelor,
precum:
subtitlu
– achiziŃii publice,
– management financiar-bugetar,
– organizarea activităŃii de management al proiectului.
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În strategia de utilizare a fondurilor aferente AT, este avut în vedere ca procesul
de formare a acestor categorii să se continue şi în perioada 2012-2013.

ContribuŃia AT la sprijinirea acŃiunilor
prevăzute în PMP -VICapacitatea şi responsabilitatea beneficiarilor

„Elaborarea politicii naŃionale de gestionare a nămolurilor de epurare”
• Ghid de gestionare a nămolurilor ,
• Ghidul operatorului privind integrarea ciclului de gestionare a nămolurilor în
cadrul ciclului general de management al proiectelor din sectorul de apă,
• Ghid de bune practici pentru monitorizarea
subtitlu şi controlul nămolurilor,
• Ghid de monitorizare a terenurilor agricole şi zonelor forestiere receptoare,
• Model de contract cadru între operatorii de apă şi fermieri,
• Model de campanie de conştientizare a beneficiarilor, privind aspecte ale
utilizării nămolului în agricultură,
• Sesiuni de instruire a beneficiarilor.
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Pentru sprijinirea activităŃilor cheie pentru absorbŃia
fondurilor alocate prin POS Mediu
În Planul Anual de AchiziŃii pentru 2012 vor fi incluse următoarele proiecte prin care se
asigură sprijin personalului din cadrul AM şi OI POS Mediu.
•

Sprijin privind managementul fondurilor structurale şi de coeziune prin calificări
relevante în domeniul financiar - contabil, schimburi şi abordare integrată de bune
practici.
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•

AsistenŃă tehnică pentru întărirea capacităŃii instituŃionale a AM şi OI în procesul de
monitorizare a cadrului instituŃional necesar implementării strategiei de regionalizare în
sectoarele de apă şi deşeuri.

•

AsistenŃă Tehnică pentru asigurarea serviciilor de consultanŃă financiară, contabilă şi
fiscală pentru POS Mediu.

MINISTERUL MEDIULUI şi PĂDURILOR
Autoritatea de Management pentru
Programul OperaŃional Sectorial “MEDIU” 2007 - 2013
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