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1. Identificare  
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2. Sinteză asupra stadiului implementării programului operaţional 
 
Programul operațional Dezvoltarea capacităţii administrative (PO DCA) reprezintă un document 
de programare relevant ce contribuie la punerea în practică a priorităţii tematice „Consolidarea 
unei capacităţi administrative eficiente”, stabilită în Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 
(CSNR). 
Conform CSNR, obiectivul general al PO DCA este acela de a contribui la crearea unei 
administraţii publice mai eficiente şi mai eficace în beneficiul socio-economic al societăţii 
româneşti.  

PO DCA este implementat prin trei axe prioritare. Acestea sunt legate în mod direct de 
obiectivele specifice ale PO DCA:  

A. Axa prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de 
politici publice 

B. Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu 
accentul pus pe procesul de descentralizare 

C. Axa prioritară 3: Asistenţă tehnică 
 

Axele prioritare ale PO DCA vizează:  
- soluționarea problemelor orizontale de management la toate nivelurile administraţiei publice 
(central şi local), cu accent pe elementele cheie care întăresc credibilitatea administraţiei, în 
special, procesul de luare a deciziilor, o mai bună reglementare legislativă, responsabilizarea 
administraţiei publice şi eficacitatea organizaţională; 
 - orientarea, în mod special, către îmbunătăţirea procesului de descentralizare a furnizării de 
servicii în anumite sectoare prioritare (sănătate, educaţie, asistenţă socială), îmbunătăţirea 
calităţii şi eficienţei furnizării de servicii. 
 
Dezvoltarea capacităţii autorităților administraţiei publice contribuie la atingerea obiectivelor 
generale ale Strategiei Lisabona. Prin rezultatele propuse prin PO DCA se urmărește creșterea 
calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor precum și determinarea de schimbări reale în 
managementul formulării de politici publice, care includ şi schimbări în ceea ce priveşte 
competenţele şi comportamentul funcţionarilor publici de la toate nivelurile.  
 
Necesitatea de a investi în capacitatea instituţională este recunoscută de Orientările Strategice 
Comunitare privind Coeziunea, în acele state membre unde performanţa socio-economică şi 
buna guvernare constituie câteva din principalele provocări ale perioadei de programare 2007-
20131. Dezvoltarea capacităţii administrative se referă la un set de schimbări structurale şi de 
proces care permit guvernelor să îmbunătăţească formularea şi implementarea programelor în 
vederea obţinerii de rezultate sporite. 
 
Strategia Lisabona revizuită afirmă necesitatea unei mai bune legislaţii, precum şi a unei mai 
bune elaborări şi furnizări de politici publice în scopul asigurării condiţiilor pentru creşterea 
economică şi crearea de locuri de muncă. Dezvoltarea capacităţii administrative poate avea o 
contribuţie directă la atingerea acestor obiective. 

                                                 
1
 Întărirea capacităţii instituţionale şi a eficienţei administraţiei publice şi a serviciilor publice în următoarea perioadă 

de programare (2007-2013) – DG Ocupare, Afaceri Sociale şi Şanse Egale. 
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2.1 Realizări şi analiza progreselor  
 
Obiectivele principale ale PO DCA pe anul 2014 au vizat asigurarea atingerii ţintelor de plăţi 
asumate pentru anul 2014, în sensul respectării limitelor minime impuse de regula n+3 pentru 
evitarea riscului de dezangajare automată și asigurarea unui sistem de management și control 
adecvat pentru evitarea aplicării corecțiilor financiare și a prevenirii neregulilor. 
 
Ca urmare principalele direcții de acțiune au fost axate pe maximizarea rezultatelor obținute în 
implementarea programului și atingerea obiectivelor PO DCA 2007-2013 prin monitorizarea 
continuă a implementării programului operațional, organizarea de sesiuni de informare și de 
formare a beneficiarilor și intensificarea colaborării cu Comisia Europeană (CE), Ministerul 
Fondurilor Europene (MFE), Autoritatea de Audit (AA) și Autoritatea de Certificare și Plată (ACP). 
 
În ceea ce privește utilizarea asistenței tehnice, activitățile prioritare au fost de asigurare a 
sprijinului pentru următoarea perioadă de programare (2014-2020); formarea continuă a 
personalului AM PO DCA, în scopul creșterii performanței acestuia, asigurarea suportului logistic 
și crearea de condiții optime de derulare a activității AM PO DCA, asigurarea proceselor de 
informare și publicitate pentru PO DCA. 
 
Ca urmare, eficienţa procesului de implementare a înregistrat progrese notabile în anul 2014 şi 
aceasta a fost provocarea cea mai mare a PO DCA. Este important de subliniat faptul că, la 
finele anului 2014 raportat la alocarea programului, PO DCA atingea un grad de realizare a 
plăților FSE de 72,79%, (sume totale plătite de către AM PODCA către beneficiari) și un grad de 
absorbție de 72,02% (sume rambursate de către CE, în cuantum de  149,79 mil. euro,inclusiv 
top-up). 
 
Valoarea cererilor de finanțare depuse depășește de aproximativ 3,5 ori alocarea PO DCA pentru 
perioada de programare 2007-2013, așa cum reiese din valorile cuprinse în tabelele de mai jos. 
Valoarea totală FSE a contractelor de finanţare încheiate, de aproximativ 255,17 mil. euro, 
reprezintă 122,68% din alocarea FSE a PO DCA (comparativ cu 118,70 % în anul 2013). 
 
Figura 1 – Progresul anual în implementarea PO DCA  

 

 
Sursa: AM PO DCA 31.12.2014 - Anexa 2 Tabel nr. 1 Evoluția anuală a PO DCA 
 
Numărul total al proiectelor aprobate la nivelul AM PO DCA a fost 476 din care un număr de 20 
proiecte au fost retrase/reziliate (9 proiecte retrase în contractare și 11 contracte reziliate). De 
menționat este faptul că 7 dintre proiectele reziliate aparțin administrației publice centrale, 
principalele motive fiind: 
- nerealizarea activităților în termenul stabilit în graficul activităților, din cauza 
nefinalizării procedurilor de achiziție publică și 
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- lipsa oportunității continuării implementării proiectelor. 
Contractele cu autoritățile administrației publice locale au fost reziliate din cauza: 
- imposibilității asigurării resurselor financiare și 
- nerealizării activităților în termenul stabilit în graficul activităților.  
Pentru proiectele retrase în contractare, principalele motivele au fost: 
- schimbarea necesităților și priorităților la nivelul instituțiilor solicitante; 
- reorganizarea instituțională și implicit modificarea grupului țintă și a priorităților; 
- suprapunerea activităților ce urmau a se derula prin proiect cu activitățile derulate 
printr-un alt proiect, finanțat din alte surse. 
 
Este, de asemenea, de menționat o creștere semnificativă a plăților cumulate efectuate (FSE și 
buget de stat) în anul 2014, suma transmisă către CE fiind de 44,56 milioane euro (din care 4,69 
milioane euro reprezintă top-up), în condițiile în care suma necesară de transmis pentru 
evitarea dezangajării automate a fondurilor alocate PO DCA era de 21,69 milioane euro. 
 
 
Figura 2 Evoluția anuală în implementarea PO DCA  
 

 
Sursa: AM PO DCA 31.12.2014 - Anexa 2 Tabel nr. 1 Evoluția anuală a PO DCA 
 
Reprezentarea grafică a informațiilor legate de stadiul proiectelor în cadrul PO DCA este 
reflectată mai jos:  
 
 
Figura 3 Situația proiectelor depuse în cadrul PO DCA la 31.12.2014 

 
Sursa: AM PO DCA 31.12.2014 - Anexa 2 Tabel nr. 2 Situația proiectelor din cadrul PO DCA la 
31.12.2014 
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Figura 4 Stadiul proiectelor (în procente) raportat la nr. total de proiecte depuse în cadrul 
PO DCA la 31.12.2014 

 

Sursa: AM PO DCA 31.12.2014 - Anexa 2 Tabel nr. 2 Situația proiectelor din cadrul PO DCA la 
31.12.2014 
 
Progresele înregistrate pe parcursul anului 2014 în implementarea PO DCA se reflectă în 
atingerea unui procent de contractare de 34,06%, raportat la numărul total de cereri de 
finanțare depuse. 

 
Autoritatea de management pentru PO DCA (AM PO DCA) a analizat concluziile și recomandările 
incluse în cadrul Evaluării performanțelor în managementul și implementarea PO DCA, derulată 
în perioada august 2014-februarie 2015, în scopul de a fundamenta deciziile strategice aferente 
perioadei de programare 2014-2020. Raportul menționat a recomandat, printre alte aspecte: 

• menţinerea mecanismului de monitorizare şi control pe bază de rapoarte de progres al 
implementării proiectelor, cu o atenţie specială pentru supervizarea celor care au beneficiat de 
prelungiri repetate ale duratei de implementare; 

• identificarea unei liste de proiecte strategice prioritare pentru fiecare categorie de 
beneficiari de finanţare, proiecte ale căror obiective converg în mod direct şi nemijlocit cu 
obiectivele specifice ale PO; 

• monitorizarea atingerii ţintelor la nivel de PO încă din etapele de evaluare, selecţie și 
contractare proiecte, pentru a menține permanent evidența corelației dintre gradul de absorbție 
și gradul planificat de atingere a țintelor indicatorilor de program preluați și asumați de 
beneficiari în CF; 

• planificarea mai bună a lansării cererilor de proiecte şi a planificării pe tipuri de 
beneficiari potenţiali, cât și deciderea succesiunii logice a lansării cererilor şi aprobării 
proiectelor etc. 

Raportul de evaluare a constatat că există progres către realizarea obiectivelor la nivelul 
fiecărei intervenţii şi se poate aprecia contribuţia la îndeplinirea obiectivelor specifice ca fiind 
realizată într-o măsură mai mare în cadrul Axei prioritare (AP) 1 decât în cadrul Axei prioritare 
2. De asemenea, s-a putut observa că toate intervenţiile contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
specifice ale programului, deși proiectele s-au constituit în afara unei viziuni integrate a 
beneficiarilor, existând preocupare pentru nevoi imediate mai degrabă decât pentru abordări 
strategice. În cadrul AP1 cea mai bună performanţă este în cadrul Domeniului major de 
intervenție (DMI) 1.3, urmat de DMI 1.1 cu o bună contribuţie şi DMI 1.2 cu o contribuţie 
satisfăcătoare, iar în cadrul AP2 cea mai bună performanţă este în cadrul DMI 2.2 urmat de DMI 
2.1 cu o contribuţie destul de bună. 
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Cu privire la efectele din perspectiva indicatorilor de rezultat, analiza a reliefat faptul că 
proiectele PO DCA produc efectele urmărite prin logica implementării programului, având în 
vedere că o serie de indicatori de rezultat ai programului au înregistrat progrese pe parcursul 
implementării PO DCA 2007-2013. Totuși unele efecte nu pot fi atribuite exclusiv programului, 
iar producerea lor depinde și de alți factori. Efectele propriu-zise sunt greu de cuantificat, 
evaluarea fiind posibilă doar prin metode calitative, în lipsa unui sistem de indicatori conceput 
pentru a monitoriza efectele şi a instituirii obligativităţii de a le cuantifica.  

Implementarea PO DCA a generat însă efecte benefice multiple asupra personalului instituţiilor 
beneficiare de finanţare atât la nivel de conducere, cât și de execuţie, tipurile de măsuri 
finanţate acoperind o gamă variată de nevoi. 

Raportul a concluzionat totodată că performanţa financiară în implementarea PO DCA, redată 
prin rata de absorbţie de 57,26% (raportat la totalul sumele rambursate de catre CE), la 30 iunie 
2014, evidenţiază un progres corespunzător stadiului de implementare a programului. Faptul că 
proiectele finanţate aflate încă în implementare la momentul realizării acestei evaluări 
reprezentau 20,4% din numărul contractelor încheiate şi cu o pondere mare a fondurilor 
contractate, evidenţiază necesitatea unei monitorizări şi supervizări atente a acestora pentru a 
asigura finalizarea lor conform contractelor de finanţare în vederea atingerii indicatorilor de 
proiect şi, respectiv, a obiectivelor asumate. Prin urmare, contribuţia la îndeplinirea 
obiectivelor specifice ale programului depinde de finalizarea cu succes a proiectelor aflate încă 
în diferite stadii de implementare, majoritatea la nivelul APC. 

Figura 5 Stadiul implementării PO DCA la 31.12.2014, raportat la alocarea 2007 -2013 

 
Sursa: AM PO DCA 31.12.2014 
 
Gradul de absorbţie înregistrat la nivelul PO DCA, la finalul anului 2014, este de 72,02% din 
alocarea financiară pentru perioada de programare 2007 - 2013 (sume rambursate de CE, inclusiv 
top-up).  
 
Figura 6 Gradul de absorbție raportat la alocarea PO DCA la 31.12.2014  
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Sursa: AM PO DCA 31.12.2014 - Anexa 2 Tabel nr.3 Stadiul plăților efectuate pe contractele de 
finanțare semnate la 31.12.2014 raportat la alocarea PO DCA 
 
Din reprezentarea grafică reiese faptul că AM PO DCA a înregistrat în anul 2014 un progres 
semnificativ în ceea ce privește atât plățile efectuate către beneficiari cât și cele certificate și 
rambursate de CE, ceea ce se reflectă în gradul de absorbție la nivel de program. 
 
2.1.1. Informaţii privind progresul fizic al programului operațional 
 
La nivelul PO DCA a fost stabilit indicatorul de impact Nivelul de încredere a cetăţenilor în 
administraţia publică, indicator care se măsoară prin cele trei componente ale sale – 1) nivelul 
de încredere a cetăţenilor în administraţia publică centrală, 2) nivelul de încredere a 
cetăţenilor în administraţia publică locală şi 3) nivelul eficacităţii guvernamentale. Acestea 
sunt prezentate în tabelul de mai jos.  
 
Scopul planificat al indicatorului de impact este acela de a măsura atingerea obiectivului global 
(strategic) prin măsurarea pe termen lung a efectelor intervenţiilor finanţate.  
 
La momentul realizării prezentei raportări, exista deja o primă măsurătoare oficială a efectelor 
intervențiilor Programului, prin intermediul evaluării performanțelor în managementul și 
implementarea PO DCA. Menționăm însă că această evaluare nu a realizat o sondare a publicului 
larg asupra calității administrației publice, ci o analiză a efectelor intervențiilor din perspectiva 
indicatorilor de proiect asumați de beneficiarii PO DCA. Totodată, trebuie avut în vedere că 
evaluarea a utilizat doar metode și instrumente de cercetare calitativă, dată fiind natura 
preponderent „soft” a intervenţiilor finanţate prin PO DCA. Pentru astfel de intervenţii, efectele 
sunt mai puţin palpabile, întrucât acestea țin de îmbunătățirea aptitudinilor și a cunoștințelor 
participanților sau de dobândirea de noi abilități, care sunt greu de cuantificat în lipsa unei 
evaluări înainte și după cursurile de formare. De aceea, alături de valorile indicatorilor care 
reflectă îndeplinirea obiectivelor specifice, percepţia beneficiarilor PO DCA reprezintă un alt 
element contributiv în stabilirea efectelor asupra programului. 
 
Astfel, din perspectiva indicatorilor de rezultat aferenți Axei Prioritare 1, efectele s-au 
manifestat la nivelul personalului instituțiilor beneficiare, dar și la nivel organizațional, prin 
crearea unei culturi a reglementării bazate pe abordare strategică și a creșterii gradului de 
responsabilizare. Amplitudinea efectelor a fost însă dependentă de factori externi față de 
proiectele PO DCA, specifici instituțiilor beneficiare: managementul instituției, cultura 
preexistentă a raportărilor în instituție etc.  
 
În ceea ce privește axa prioritară 2, efectele s-au manifestat prin profesionalizarea personalului 
și creșterea calității serviciilor oferite de structuri descentralizate care au beneficiat de 
finanțare. În contextul politicilor naționale în domeniu, efectele PO DCA sunt greu de izolat față 
de efectele strategiilor naționale (mai ales în sectoarele cheie). 
Revenind la indicatorul de impact stabilit la nivelul PO DCA, menționăm că, în cadrul evaluării 
ex-post a programului operațional, va fi realizată o cercetare pentru culegerea și măsurarea 
datelor aferente acestuia, în conformitate cu prevederile art.49 din Regulamentul (CE) nr. 
1083/2006 al Consiliului. 



Tabel nr. 1 Indicatorul de impact și componentele sale 

Indicatori  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Nivelul de încredere a 
cetățenilor în 

administrația publică 

  

Nivelul (%) de încredere 
a cetăţenilor în 

administraţia publică 
centrală 

Realizat  - - - - - - - -  - 

Ţinta   35 - 

Valoare 
de 
referinţă 

23 
 

 

Nivelul (%) de încredere 
a cetăţenilor în 

administraţia publică 
locală 

Realizat  - - - - - - -   - 

Ţinta    60 - 

Valoare 
de 
referinţă 

52 
 

 

Nivelul (%) eficacităţii 
guvernamentale 

Realizat   -    -    - 

Ţinta   60 - 

Valoare 
de 
referinţă 

56,9 
(2005) 

 
 

Sursa: AM PO DCA 31.12.2014



2.1.2. Implementarea financiară a programului operațional  
 
PO DCA este finanţat în proporţie de 85% din contribuţia Comunităţii Europene prin Fondul Social European (FSE) şi în proporţie de 
15% din contribuţia publică naţională.  
Tabel nr. 2 Situaţia resurselor financiare alocate PO DCA la 31.12.2014        

   - Euro 

 Finanţarea totală a 
programului 

operaţional (în 
Uniune şi naţională) 

Baza de calcul a 
contribuţiei Uniunii 

(cost public sau total) 

Suma totală a cheltuielilor 
eligibile certificate plătite 

de beneficiari (1) 

Contribuţia publică 
corespunzătoare(1) 

Rată de 
execuţie în 
procente 

 a b c d e 

Axa prioritară 1 
„Îmbunătăţiri de structură şi 
proces ale managementului 
ciclului de politici publice” 

137.037.022,00 137.037.022,00 97.824.099,75 97.824.099,75 71,39% 

FSE, din care:       

- cheltuieli de tip FSE 123.333.319,80 123.333.319,80 93.353.215,65 93.353.215,65 75,69% 

- cheltuieli de tip FEDR 13.703.702,20 13.703.702,20 4.470.884,10 4.470.884,10 32,63% 

Axa prioritară 2 
„Îmbunătăţirea calităţii şi 

eficienţei furnizării 
serviciilor publice, cu 

accentul pus pe procesul de 
descentralizare” 

97.883.587,00 97.883.587,00 61.494.704,06 61.494.704,06 62,82% 

FSE, din care:        

- cheltuieli de tip FSE 88.095.228,30 88.095.228,30 56.053.356,52 56.053.356,52 63,63% 

- cheltuieli de tip FEDR 9.788.358,70 9.788.358,70 5.441.347,54 5.441.347,54 55,59% 

Axa prioritară 3 „Asistenţă 
tehnică” 

9.788.358,00 9.788.358,00 1.653.448,56 1.653.448,56 16,89% 

FSE, din care:      

- cheltuieli de tip FSE 8.809.522,20 8.809.522,20 1.481.279,75 1.481.279,75 16,81% 

- cheltuieli de tip FEDR 978.835,80 978.835,80 172.168,81 172.168,81 17,59% 

Total general 244.708.967,00 244.708.967,00 160.972.252,37 160.972.252,37 65,78% 

Totalul cheltuielilor tip FEDR 
din totalul general 

24.470.896,70 
 

24.470.896,70 
 

10.084.400,45 10.084.400,45 41,21% 

Sursa: AM PO DCA 31.12.2014
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Suma totală certificată, până la sfârșitul anului 2014, este de 149,79 mil euro și reprezintă 
aplicațiile de plată nr. 1-42. Suma totală din SFC de 149,79 mil. euro. 

Figura 7 Stadiul plăților efectuate pe contractele de finanțare semnate la 31.12.2014 
raportat la alocare PO DCA – Valoare FSE (mil. euro)  

 
 
Sursa: AM PO DCA 31.12.2014 - Anexa 2 Tabel nr.3 Stadiul plăților efectuate pe contractele de 
finanțare semnate la 31.12.2014 raportat la alocarea PO DCA 
 

Valoarea totală a plăţilor efectuate către beneficiari – 151,4 mil. euro, din figura 7, 
reprezintă valoarea cumulată a prefinanțării și a contribuției UE. 

 
Sinteză la 31.12.2014: 

 cheltuieli eligibile certificate beneficiarilor în sumă de 160,97 mil. euro, din care 
cheltuieli de tip FEDR (cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloace fixe 
sau a obiectelor de inventar) în sumă de 10,08 mil. euro, reprezentând un procent de 
41,21% din valoarea cheltuielilor de tip FEDR alocate PO DCA, respectiv 24,47 mil. euro; 

 prefinanţarea acordată beneficiarilor proiectelor finanţate prin PO DCA s-a situat la 
valoarea de 5,90 mil. euro (26,07 mil.lei) şi a fost destinată în integralitate proiectelor 
aferente AP 1 „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici 
publice” şi AP 2 „Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor cu accentul pus 
pe descentralizare”; 

 până la sfârșitul anului 2014, au fost depuse un număr de 1545 cereri de rambursare, în 
cuantum de 191,71 mil. euro, din care 249 cereri de rambursare în cursul anului 2014, în 
cuantum de 61,76 mil. euro; 

 până la sfârșitul anului 2014 au fost procesate şi plătite un număr de 1525 cereri de 
rambursare în cuantum de 174.79, mil. euro, din care 245 cereri în cursul anului 2014 în 
valoare totală de 54,29 mil. euro, incluzând contribuţia UE şi contribuţia publică 
naţională; 

 gradul de absorbţie înregistrat la nivelul PO DCA a fost de 72,02% (sume rambursate de 
CE, inclusiv top-up, în cuantum de  149,79 mil. euro,valoare solicitată de ACP prin SFC și 
rambursată de CE până la sfârşitul anului 2014). 

 
În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 539/2010 al Parlamentului European şi al 
Consiliului, alocarea anului 2007 s-a distribuit proporţional pe anii 2008 – 2013.  



Raportul Anual de Implementare 2014 

16 

 
În vederea determinării riscului dezangajării automate a fondurilor pentru anul 2014, ținând 
cont de amendarea Regulamentului (CE) nr.1083/2006 al Consiliului, s-a luat în calcul alocarea 
cumulată pentru anul 2011 în valoare de 153,97 mil. euro, avansul acordat de CE pentru PO DCA 
în sumă de 27,04 mil. euro (acordat în perioada 2007 - 2010) sumele rambursate de CE, până la 
31.12.2013, în valoare de 83,32 mil. euro, precum și aplicațiile de plată transmise la CE în luna 
decembrie 2013. Riscul de dezangajare stabilit  pentru anul 2014 a fost de 21,69 mil. euro. 
 
Ținând cont de valoarea aplicațiilor de plată transmise de ACP la CE în anul 2014, în cuantum de 
44,56 mil. euro, rezultă o depășire a riscului de dezangajare cu suma de 22,87 mil. euro. 
 
Situaţia sintetică privind monitorizarea riscului de dezangajare automată a fondurilor (n+3/n+2) 
este prezentată în tabelul din Anexa 1 a prezentului raport.   
 
 
2.1.3. Informaţii privind defalcarea utilizării fondurilor pe categorii 
 
Tabel nr. 3 Dimensiunea 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa: AM PO DCA 31.12.2013  
 
Progresul înregistrat de PO DCA în procesul de contractare a fondurilor în cadrul temei prioritare 
81 – „Mecanisme pentru îmbunătăţirea elaborării de politici şi programe, monitorizării şi 
evaluării la nivel naţional, regional şi local, şi întărirea capacităţii de furnizare a politicilor şi 
programelor” este de 122,41% din totalul fondurilor UE alocate pentru întreaga perioadă de 
programare (199.682.518 euro), ceea ce reprezintă, în valoare absolută, 244.443.821,37 euro. 
 
În ceea ce priveşte contractările realizate în cadrul temei prioritare 85 – „Pregătirea, 
implementarea, monitorizarea şi inspecţia”, acestea se cifrează la suma de 8.316.435,49 euro 
din valoarea UE alocată acestei teme de 6.240.077 euro, ceea ce înseamnă un procent de 
contractare de 133,27%. 
 
Tema prioritară 86 – „Evaluare şi studii; informare şi comunicare” a înregistrat un procent de 
contractare de 115,68% (respectiv 2.406.270,76 euro) raportat la un total UE alocat de 2.080.027 
euro.  
 
Tabel nr. 4 Dimensiunea 2 

 
 
 
 
 
 
 
Sursa: AM PO DCA 31.12.2014 
 

Dimensiunea 1 
Tema Prioritară 

Cod 
* 

Suma (euro) 
** 

81 244.443.821,37 € 

85 8.316.435,49 € 

86 2.406.270,76 € 

Dimensiunea 2 
Forma de finanţare 

Cod 
* 

Suma (euro) 
** 

01 255.166.527,62 € 
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În ceea ce priveşte Dimensiunea 2 – Forma de Finanţare, PO DCA este încadrat la codul 01 – 
„ajutor nerambursabil”, suma aferentă contractată fiind de 255.166.527,62 euro, rezultând un 
procent de contractare de 122,68%. Astfel, pentru sfârşitul anului 2014 se observă un progres 
față de cel din 2012 (care se situa la 119%). 
 
Tabel nr. 5 Dimensiunea 3 

Dimensiunea 3 
Teritoriu 

Cod 
* 

Suma (euro) 
** 

00 - 

Sursa: AM PO DCA 31.12.2014  
Referitor la Dimensiunea 3 – Teritoriu, PO DCA este încadrat la codul 00 – „nu se aplică”.  
 
Tabel nr. 6 Dimensiunea 4 

Dimensiunea 4 
Activitatea economică 

Cod 
* 

Suma (euro) 
** 

00 - 

Sursa: AM PO DCA 31.12.2014  
În ceea ce priveşte Dimensiunea 4 – Activitatea economică, PO DCA este încadrat la codul 00 – 
„nu se aplică”. 
 
Tabel nr. 7 Dimensiunea 5 

 

 
 
 
 
 
 
Sursa: AM PO DCA 31.12.2014  
Referitor la Dimensiunea 5 – Localizare, PO DCA este încadrat la codul RO – „România”, suma 
aferentă contractată fiind de 255.166.527,62 euro, rezultând un procent de contractare de 
122,68%. 
 
Tabel nr. 8 Situaţia utilizării fondurilor pe dimensiuni 

Cod 
Dimensiunea 

1 

Cod 
Dimensiunea 

2 

Cod 
Dimensiunea 

3 

Cod 
Dimensiunea 

4 

Cod 
Dimensiunea 

5 

Suma2 
- Euro - 

Tema 
prioritară 

Forma de 
finanţare 

Teritoriu 
Activitatea 
economică 

Localizare  

81 01 00 00 RO 244.443.821,37 

85 01 00 00 RO 8.316.435,49 

86 01 00 00 RO 2.406.270,76 

TOTAL 255.166.527,62 

Sursa: AM PO DCA 31.12.2014

                                                 
2
 Valoarea contribuţiei comunitare la proiectele contractate. 

Dimensiunea 5 
Localizare 

Cod 
* 

Suma (euro) 
** 

RO 255.166.527,62 € 
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O analiză calitativă asupra progreselor înregistrate se poate regăsi în capitolele următoare având 
în vedere faptul că tema prioritară 81 acoperă întreaga sferă de acțiune a PO DCA (AP 1 și AP 2), 
în timp ce temele prioritare 85 și 86 acoperă activitățile finanțate în cadrul AP 3 – Asistență 
tehnică a PO DCA.  
 
2.1.4. Finanţare pe grupuri ţintă 
 
Grupurile ţintă ale intervenţiilor finanţate din PO DCA sunt reprezentate de personalul din 
administraţia publică centrală şi locală. În cazul ONG-urilor, grupurile țintă au fost alcătuite atât 
din angajații, membrii și voluntarii acestora, cât și din functionarii publici și personalul 
contractual al instituțiilor publice centrale și locale în cazul inițiativelor parteneriale. În 
principal au fost orientate spre dezvoltarea de politici publice putând beneficia de asistenţă 
financiară pentru întărirea propriei capacităţi administrative prin PO DCA. 
 
AM PO DCA monitorizează numărul anual de participanţi la activităţile de instruire finanţate prin 
PO DCA, în conformitate cu dispoziţiile Anexei XXIII a Regulamentului Comisiei (CE) nr. 
1828/2006, cu modificările ulterioare, în funcţie de gen, categoria de vârstă, nivelul studiilor şi 
eventuala apartenenţă la grupuri sociale vulnerabile.  
 
Astfel, în anul 2014, conform măsurătorii Autorității de management rezultate în urma analizei 
formularelor privind participanţii FSE, completate de beneficiari şi participanţi, a fost instruit un 
număr de 11.262 participanţi, faţă de 13.282 în anul 2013, dintre care 4299 bărbaţi (38,2% 
dintre participanţi) şi 6963 femei (61,8%). 
 
În ceea ce priveşte distribuţia participanţilor în funcţie de studii, 93% dintre participanţi sunt 
absolvenţi de studii superioare, în timp ce restul sunt absolvenţi de studii postliceale (1,50%) sau 
medii (5,50%). În cadrul proiectelor finanţate prin PO DCA, aproximativ 3,25% dintre participanţii 
la activităţile de instruire au aparţinut unor grupuri sociale vulnerabile. Având drept criteriu 
vârsta, aproximativ 1,62% dintre participanţi s-au încadrat în intervalul 15 – 24 ani, 86,86% în 
intervalul 25 – 54 ani, iar restul – 11,52%, în intervalul 55 – 64 ani. 
 
Referitor la grupurile vulnerabile, se constată o scădere a acestora comparativ cu anul 2013, pe 
fondul reducerii portofoliului de proiecte aflate în derulare. După cum se poate observa, acesta 
a scăzut constant începând cu anul 2012. Facem totodată precizarea că grupurile vulnerabile nu 
pot fi estimate prin cererea de finanțare, astfel încât să poată fi comparate valorile țintă cu 
cele realizate. 
 
Tabel nr. 9 Finanțare pe grupuri țintă pentru anul 2014 

Distribuţia participanţilor pe categorii: gen, vârstă, nivelul 
studiilor, apartenenţa la un grup social vulnerabil 

Număr 
participanţi/ 

categorie 

Total 
participanţi 

Bărbaţi 4299 
11.262 

Femei 6963 

Vârsta15-24 ani 183 

11.262 Vârsta 25-54 ani 9782 

Vârsta 55-64 ani 1297 

Studii superioare (nivel ISCED 5 ŞI 6) 10.475 

11.262 Studii postliceale (nivel ISCED 4) 176 

Studii medii (nivel ISCED 3) 611 

Participanţi care aparţin unor grupuri sociale vulnerabile (din 
totalul participanţilor) - minorități naţionale, imigranți, 
persoane cu dizabilităţi 

367 367 

Sursa: AM PO DCA 31.12.2014 
 
În tabelul de mai jos este prezentată evoluția indicatorilor FSE aferentă perioadei 2009 -2014. 
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Tabel nr. 10 Finanțare pe grupuri țintă (situație globală) 

 

Număr 
participanţi/ 

categorie 
2009 

Număr 
participanţi
/ categorie 

2010 

Număr 
participanţi
/ categorie 

2011 

Număr 
participanţi
/ categorie 

2012 

Număr 
participanţi/ 

categorie 
2013 

Număr 
participanţi
/ categorie 

2014 

Total 

Bărbaţi 602 2.239 7.357 7.144 6070 4299 27.711 

Femei 868 3.028 10.044 14.614 7212 6963 42.729 

TOTAL 70.440   

Vârsta 15-24 ani 48 327 991 1.212 737 183 3498 

Vârsta 25-54 ani 1.290 4.429 14.689 17.927 11.559 9782 59.676 

Vârsta 55-64 ani 132 511 1.721 2.619 986 1297 7266 

TOTAL 70.440 

Studii superioare 
(nivel ISCED 5 și 

6) 

1.078 3.794 13.032 18.628 11.900 10.475 58.907 

Studii postliceale 
(nivel ISCED 4) 

107 296 794 479 391 176 2243 

Studii medii 
(nivel ISCED 3) 

285 1.177 3.575 2.651 991 611 9290 

TOTAL 70.440 

Participanţi care 
aparţin unor 

grupuri sociale 
vulnerabile (din 

totalul 
participanţilor) - 

minorități 
naţionale, 
imigranți, 

persoane cu 
dizabilități 

22 524 719 958 873 367 3463 

Sursa: AM PO DCA 31.12.2014  
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2.1.5. Finanţare recuperată sau refolosită  
 
În vederea respectării cerințelor art. 20 alin. (2) din Regulamentul Cadru al Comisiei (CE) nr. 
1828/2006 de implementare a prevederilor generale ale Fondurilor Structurale din Regulamentul 
(CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, AM PO DCA a 
transmis către ACP „Declarația anuală privind sumele retrase și recuperate și privind 
recuperările în curs și care nu mai pot fi recuperate” (anexa nr. XI din regulamentul de 
referință), cuprinzând următoarele date relevante: 
 
 
a) Sume retrase/recuperate deduse din declarațiile de cheltuieli - aferente anului 2014 

 
Tabel nr. 11 Sume retrase/recuperate aferente anului 2014   

Axa 
prioritară 

(B) Recuperări aferente anului 2014 

Contribuții publice 
recuperate 

Valoarea totală a 
cheltuielilor 
efectuate de 
beneficiari 

 

Valoarea 
contribuțiilor 

publice recuperate 
în legătură cu 

nereguli raportate 
în temeiul art. 28 

alin. (1) din 
Regulamentul (CE) 

nr. 1828/2006 

 

Valoarea totală a 
cheltuielilor 

legate de 
nereguli 

raportate în 
temeiul art.28 

alin.(1) din 
Regulamentul 

(CE) nr. 
1828/2006 

Sume retrase - exprimate în LEI 

Total 1 911.694,17 911.694,17 582.227,09 582.227,09 

Total 2 840.998,12 840.998,12 754.260,34 754.260,34 

Total 3 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 1.752.692,29 1.752.692,29 1.336.487,44 1.336.487,44 

Sume retrase - exprimate în EURO 

Total 1 199.392,21 199.392,21 147.381,55 147.381,55 

Total 2 195.586,51 195.586,51 164.586,55 164.586,55 

Total 3 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 394.978,72 394.978,72 311.968,10 311.968,10 

Sursa: AM PO DCA 31.12.2014  
 
Sumele recuperate de la beneficiarii stabiliți ca debitori prin titlurile de creanță emise de AM PO 
DCA au fost deduse în proporție de 100% din declarațiile de cheltuieli transmise către CE. Cu 
sumele recuperate prin plată voluntară, până la 31 decembrie 2014, au fost reîntregite conturile 
de disponibil din care au fost plătite inițial, în vederea reutilizării acestora pe axele și domeniile 
din care au provenit, conform prevederilor art. 98 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 
1083/2006, cu modificările și completările ulterioare.  
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b) Recuperări restante la 31.12.2014 - situație detaliată pe ani și cumulativă 2007-2014 

 
Tabel nr. 12 Sume restante  - situație detaliată pe ani și cumulativă 2007-2014   

Axa 
prioritară 

Anul lansării 
procedurilor 

de 
recuperare 

Contribuția 
publică de 
recuperat 

Suma totală a 
cheltuielilor 
efectuate de 
beneficiari 

Suma totală a 
cheltuielilor 

legate de 
nereguli 

raportate în 
temeiul art. 28 

alin. (1) din 
Regulamentul 

(CE) nr. 
1828/2006 

Valoarea 
contribuțiilor 
publice care 
urmează a fi 
recuperate în 

legătură cu nereguli 
raportate în 

temeiul art. 28 alin. 
(1) din 

Regulamentul (CE) 
nr. 1828/2006 

Sume restante - exprimate în LEI 

Total 1 

2011 13.517,40 13.517,40 0,00 0,00 

2012 2.160,00 2.160,00 0,00 0,00 

2014 846.345,22 846.345,22 815.946,83 815.946,83 

Total 2 

2013 51.807,58 51.807,58 35.456,18 35.456,18 

2014 359.139,22 359.139,22 354.563,22 354.563,22 

Total 3 - 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL  1.272.969,42 1.272.969,42 1.205.966,23 1.205.966,23 

Sume restante - exprimate în EURO 

Total 1 

2011 3.180,21 3.180,21 0,00 0,00 

2012 496,35 496,35 0,00 0,00 

2014 192.584,78 192.584,78 185.733,53 185.733,53 

Total 2 

2013 11.990,24 11.990,24 8.226,26 8.226,26 

2014 81.205,48 81.205,48 80.176,95 80.176,95 

Total 3 - 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL  289.457,06 289.457,06 274.136,74 274.136,74 

Sursa: AM PO DCA 31.12.2014  
 
În conformitate cu prevederile art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1828/2006, cu modificările și 
completările ulterioare, la sfârșitul anului 2014, din numărul total de cazuri de nereguli 
raportate în sistemul electronic de raportare AFIS – IMS, la nivelul PO DCA au rămas în 
monitorizare cinci cazuri (având codurile de identificare R1828/RO/2013/1/11010/FS/3 pentru o 
valoare de 8.226,268 euro a contribuției publice rămase de recuperat, 
R1828/RO/MAOPACD/2014/10103/1 pentru o valoare de 94.927,27 euro a contribuției publice 
rămase de recuperat, R1828/RO/MAOPACD/2015/10139/1 pentru o valoare de 90.806,27 euro a 
contribuției publice rămase de recuperat, R1828/RO/MAOPACD/2014/10137/1 pentru o valoare 
de 17.099,02 euro a contribuției publice rămase de recuperat, 
R1828/RO/MAOPACD/2014/10138/1 pentru o valoare de 63.077,93 euro a contribuției publice 
rămase de recuperat). Din punct de vedere financiar, aceste cazuri de nereguli nu pun în 
dificultate posibilitatea de recuperare ulterioară, prin aplicarea procedurilor administrative de 
recuperare. 
 
Celelalte cazuri de nereguli detectate în 2014 au fost legate de sume stabilite sub pragul de 
10.000 euro din bugetul general al comunităților europene (în conformitate cu art. 36 al 
Regulamentului (CE) nr. 1828/2006). 
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c) Față de anul lansărilor procedurilor de recuperare 2014, la 31 decembrie 2014, la nivelul PO 

DCA nu au fost stabilite sume care nu pot fi recuperate. 
 
 
Figura 8 Repartizarea pe DMI a contribuției publice afectate de nereguli 2007-2014 
 

 
Sursa: AM PO DCA 31.12.2014 
 
 
Figura 9 Repartizarea pe categorii de constatări cu impact financiar a contribuției publice 
provenite din nereguli 2007-2014 
 

 
 
Sursa: AM PO DCA 31.12.2014 
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2.1.6. Analiza calitativă 
 
În anul 2014, la nivelul programului s-au înregistrat progrese în ceea ce privește procesul de 
contractare a proiectelor, precum și monitorizarea implementării și a plăților aferente acestora.  
 

A. Procesul de evaluare  
 

Pe parcursul anului 2014, la nivelul AM PO DCA nu au fost lansate cereri de proiecte/idei de 
proiecte. 
 

B. Procesul de contractare 
 

În vederea creșterii gradului de absorbție a fondurilor alocate PO DCA 2007 -2013, AM PO DCA a 
decis supracontractarea, în limita economiilor înregistrate și estimate a se înregistra, conform 
legislației în vigoare. Astfel, în anul 2014 au fost contractate 7 proiecte, în valoare de 12,83 mil. 
euro, iar la finalul anului 2014 nivelul de contractare a fondurilor alocate a fost de 122,68%. Ca 
urmare, pe parcursul anului 2014 în implementare au fost 109 proiecte, din care 42 de proiecte 
s-au finalizat până la sfârșitul anului. 
 

C. Monitorizarea implementării 
 

În cursul anului 2014 a continuat procesul de monitorizare a implementării proiectelor. Astfel, 
au fost monitorizate 109 proiecte de către ofiţerii de proiect, aceștia fiind în permanent contact 
cu beneficiarii pentru asigurarea unei bune implementări, activitatea de asistenţă derulându-se 
prin vizite de monitorizare și asistență, corespondenţă scrisă, telefon și e-mail.  
 
Mai mult, în vederea creșterii ratei de absorbție au fost monitorizate lunar graficele de 
rambursare asumate de către beneficiari și respectarea termenelor de depunere a cererilor de 
rambursare; stadiul activităților și achizițiilor realizate în cadrul proiectelor a fost analizat lunar 
în vederea identificării eventualelor blocaje în implementare și asigurării măsurilor specifice 
fiecărui proiect în vederea minimizării consecințelor asupra riscului dezangajării. Totodată a fost 
intensificată abordarea pro-activă faţă de beneficiarii PO DCA prin organizarea de întâlniri şi 
grupuri de lucru tematice/specifice, sesiuni de formare și informare și prin îmbunătăţirea 
continuă a prezentării şi conţinutului informativ al site-ului AM PO DCA, prin postarea de 
materiale actualizate şi exemple de bune practici. 
 
Au fost simplificate procedurile de lucru cu beneficiarii prin: 

 amendarea, în luna mai 2014, a Manualului de implementare;  
 identificarea și publicarea pe site-ul AM PO DCA a materialelor actualizate şi exemplelor 

de bune practici.  
 

Prin urmare, procesul de implementare a programului s-a concentrat, în anul 2014, în principal, 
asupra implementării în termen a activităților aferente proiectelor contractate, asigurării de 
asistență și monitorizare la nivel de proiect și simplificării procedurilor la nivelul AM PO DCA. 
Astfel, au fost efectuate un număr de 71 de vizite de monitorizare și asistență și au fost 
organizate întâlniri punctuale cu beneficiarii în vederea identificării eventualelor blocaje la 
nivelul activităților din cadrul proiectelor și a soluțiilor aferente acestora.  
 
În anul 2014 s-a asigurat un ritm bun în ceea ce priveşte atingerea obiectivelor stabilite la 
nivelul AM PO DCA, vizând gradul de absorbție a fondurilor PO DCA, evitându-se, totodată, 
dezangajarea programului, ritm care trebuie menţinut și în anul 2015 şi accelerat pentru a 
atinge obiectivele programului operaţional. 
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D. Plăți efectuate 

 
În anul 2014 au fost depuse de către beneficiarii PO DCA un număr de 249 de cereri de 
rambursare, și au fost procesate 245 cereri în valoare de 54.287.257,45 euro, inclusiv cereri de 
rambursare existente în AM PO DCA, aflate în diferite stadii de procesare la data de 31 
decembrie 2013.  
 
Comparativ cu anul 2013, când valoarea cererilor procesate a fost de 63.121.790,57 euro, în anul 
2014, urmare a scăderii numărului cererilor de rambursare depuse de către beneficiari, s-a 
înregistrat o scădere de 14% a sumelor rambursate către beneficiarii PO DCA.  
 
Durata medie de procesare pentru cererile de rambursare depuse de beneficiari și plătite în anul 
2014 a fost de 11 zile. La nivelul AM PO DCA nu a fost depășit termenul legal de procesare a 
cererilor de rambursare (termenul maxim de procesare prevăzut în O.U.G. nr. 64/2009 este de 
20 de zile).  
 
La data de 31 decembrie 2014 se aflau în procesare 20 de cereri de rambursare în valoare de  
5.129.937,68 euro. 
 
Situaţia cererilor de rambursare transmise în anul 2014, pe tipuri de beneficiari, este prezentată 
în următorul tabel: 
 
Tabel nr. 13 Analiza calitativă a cererilor de rambursare pentru anul 2014  

euro 

Tip 
beneficiar 

Valoare eligibilă 
Solicitată (euro) 

 

Valoare eligibilă validată 
de AM (euro) 

 

Valoare eligibilă 
nevalidată de AM 

(euro) 
 

Durata 
medie de 
procesare 

CR 
(zile) 

C3 51.077.478,20 49.953.133,16 1.124.345,04 

11 

L4 1.775.326,41 1.764.898,61 10.427,80 

A5 1.852.843,83 1.839.148,39 13.695,44 

Total 54.705.648,44 53.557.180,16 1.148.468,28 

Sursa: AM PO DCA 31.12.2014 
 
Din această analiză rezultă un nivel optim al raportului între valoarea din cererile de rambursare 
solicitată de către beneficiari şi valoarea cheltuielilor eligibile validate de către AM PO DCA, 
după cum urmează: 

- pentru beneficiarii autorităţi publice centrale, valoarea cheltuielilor eligibile validate de 
AM PO DCA a reprezentat 97,80% din valoarea solicitată în cererile de rambursare; 

- pentru beneficiarii autorităţi publice locale, valoarea cheltuielilor eligibile validate de 
AM PO DCA a reprezentat 99,41% din valoarea solicitată în cererile de rambursare; 

- pentru beneficiarii ONG-uri, Universităţi, ADI-uri (alte categorii), valoarea cheltuielilor 
eligibile validate de AM PO DCA a reprezentat 99,26% din valoarea solicitată în cererile de 
rambursare. 
 
Un număr de 386 de proiecte, cu o valoare eligibilă contractată în cuantum de 180,05 mil. euro, 
au fost finalizate până la sfârșitul anului 2014. Pentru 378 dintre acestea au fost efectuate 
integral plățile, cuantumul contribuției UE aferente fiind de 108,82 mil. euro. Astfel, pe 
parcursul anului 2014, au fost efectuate plăți finale pentru un număr de 46 de proiecte.  
 

                                                 
3
 autorităţi publice centrale 

4
 autorităţi publice locale 

5
 ONG-uri, Universităţi, ADI-uri (alte categorii) 
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În anul 2014, AM PO DCA a transmis către ACP un număr de 12 declaraţii de cheltuieli (DLC 52 - 
DLC 63), în valoare totală 50.963.992,32 euro (valoarea contribuţiei UE), ACP a certificat suma 
de 39.869.336,03 euro(fara top-up) (DLC 52 - DLC 61). Comparativ cu anul 2013, când s-au 
transmis un număr de 9 declaraţii de cheltuieli, în valoare totală de 55.391.737,26 euro 
(valoarea contribuţiei UE), din care ACP a certificat suma de 51.113.789,94 euro(fara top-up), în 
anul 2014 s-a înregistrat o scădere cu 22% a sumelor certificate de către ACP, datorată faptului 
că DLC 62 și DLC 63 au fost certificate și incluse în aplicații de plată în luna ianuarie 2015. 
Comparând valoarea certificată de ACP în anul 2013 cu valoarea aferentă DLC 52 - DLC 63 
transmise de AM PO DCA către ACP în anul 2014, (50.147.978,35 euro), s-a înregistrat o scădere 
cu 1,8%. 
 
De menţionat este şi faptul că, declaraţiile de cheltuieli transmise pentru PO DCA în anul 2014 
au fost certificate de către ACP în procent de 98,40%, calculat prin raportarea sumei certificate 
de ACP la suma transmisă de AM către ACP. 
 
În anul 2014, CE a rambursat sumele aferente unui număr de 12 aplicaţii de plată (AP 31 – AP 
42), în valoare de 59.169.972,45 euro (valoarea contribuţiei UE), față de anul 2013, în care au 
fost rambursate de către CE sume aferente unui număr de 8 aplicaţii de plată, în valoare de 
31.813.153,52 euro (valoarea contribuţiei UE). Astfel, în anul 2014 s-a înregistrat o creştere de 
1,86 de ori a sumelor rambursate de CE. 
 
În anul 2014, AM PO DCA a primit de la CE sume suplimentare în cadrul mecanismului top-up în 
valoare de 7.302.892,62 euro. 
O ilustrare grafică a progreselor înregistrate în anul 2014 faţă de anii 2009-2013, la nivelul 
cererilor de rambursare procesate, a declaraţiilor de cheltuieli certificate de către ACP, precum 
şi a aplicaţiilor de plată certificate de către CE este prezentată în următoarele grafice: 
 

Figura 10 Evoluția numărului cererilor de 
rambursare depuse/plătite 2009-2014 

Figura 11 Evoluția valorii cererilor de rambursare 
depuse/plătite 2009-2014 

 

  

Sursa: AM PO DCA 31.12.2014 - Anexa 2 Tabele nr.4 și nr. 5 Analiză comparativă a cererilor de 
rambursare depuse vs. cereri de rambursare plătite în perioada 2009 -2014 (număr și valoare) 



Raportul Anual de Implementare 2014 

26 

 

Figura 12 Aplicaţii de plată rambursate de CE,        Figura 13 Evoluția valorii declarațiilor de                
inclusiv top-up în 2009-2014                                  cheltuieli transmise și certificate de către  
.                                                                              ACP 2009-2014  

  

Sursa: AM PO DCA 31.12.2014 - Tabel nr. 6 
Evoluția aplicațiilor de plată rambursate de CE  
în perioada  2009 -2014, inclusiv top – up  

Sursa: AM PO DCA 31.12.2014- Tabel nr. 7 Evoluția 
valorii declarațiilor de cheltuieli transmise și 
certificate de către ACP în perioada 2009 -2014 

 
Pentru anul 2015, obiectivul AM PO DCA îl reprezintă atingerea țintei de plăți în valoare de 48,76 
mil euro.  
 
Anul 2014 a reprezentat un an al evoluţiei implementării PO DCA, fapt susținut atât de 
rambursarea cheltuielilor către beneficiari, cât și de nivelul de execuție financiară a PO DCA, 
gradul de absorbție (raportat la totalul sumelor rambursate de catre CE) înregistrând o creștere, 
de la 40,06% la sfârșitul anului 2013, la 72,02% la sfârșitul anului 2014. 
 

E. Contribuţia PO DCA la procesul Lisabona şi la implementarea altor politici europene 
 
Începând cu anul 2010 este în vigoare, la nivelul Uniunii Europene, Strategia Europa 2020 pentru 
creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. Obiectivele acestei strategii au fost 
preluate de România prin intermediul Planului Naţional de Reforme 2011-2013, care a 
reprezentat platforma-cadru pentru definirea şi aplicarea politicilor de dezvoltare economică a 
României, în concordanţă cu politicile Uniunii Europene (UE), având ca priorităţi realizarea unei 
economii inteligente, durabile şi favorabile incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forţei 
de muncă, productivitate şi de coeziune socială6. 
 
Planul Naţional de Reforme 2014 continuă reformele asumate în Planul Naţional de Reforme 
2011-2013 şi propune reforme noi, derivate din specificul obiectivelor Strategiei Europa 2020 şi 
al documentelor aferente (iniţiative emblematice, Analiza anuală a creşterii 2014, 
Recomandările Specifice de Ţară 2013). Creşterea eficienţei şi transparenţei administraţiei 
publice, alături de îmbunătăţirea mediului de afaceri, se înscriu în categoria priorităţilor 
strategice pe termen scurt, menite să contribuie, în mod direct, la asigurarea condiţiilor pentru 
atingerea ţintelor asumate în contextul Strategiei Europa 20207. 
 

                                                 
6
 http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/nrp_romania_ro.pdf 

7
 http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/nrp2014_romania_ro.pdf 
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Un rol deosebit în soluţionarea nevoilor de reformă ale administraţiei publice i-a revenit PO 
DCA, prin intermediul căruia sunt avute în vedere intervenţii privind: 
 
 îmbunătăţirea procesului de elaborare a politicilor publice, a procesului de planificare 

strategică, de măsurare şi evaluare a performanţelor;  
 creşterea eficacităţii organizaţionale (prin reorganizarea structurilor administraţiei publice, 

eficientizarea managementului resurselor umane şi coordonarea activităţilor de training şi 
dezvoltare a competenţelor personalului); 

 îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor furnizate de către administraţia publică 
centrală şi locală. 
 

Importanţa definirii şi aplicării de politici axate pe îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii 
administraţiei publice a fost evidenţiată nu numai în documentele strategice ale autorităților 
administrației publice românești, cât şi în cuprinsul Memorandumului de înţelegere din 
octombrie 2013 între Comunitatea Europeană şi România.  
 
În acest sens, una dintre condiţionalităţile memorandumului, în materie de reformă structurală, 
a vizat realizarea  – cu sprijinul Băncii Mondiale  – a unei analize funcţionale a administraţiei 
publice centrale. Astfel, au fost realizate, în cadrul a 2 contracte de asistență tehnică, analizele 
funcționale a 12 ministere, agenții și alte instituții publice, cu planurile de acțiune și 
recomandările aferente, pe teme cum ar fi managementul strategic, structurile organizatorice, 
bugetare sau de managementul resurselor umane (contractul I – Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale, Ministerul Educației și Cercetării Științifice – învățământ preuniversitar, 
Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Transporturilor, Secretariatul General al Guvernului și 
Consiliul Concurenței; Contractul II – Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 
Vârstnice, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Economiei, 
Comerțului și Turismului, Ministerul Educației și Cercetării Științifice – învățământ universitar și 
cercetare, Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor și Ministerul Sănătății). 
 
Pentru a susține implementarea măsurilor din planurile de acțiune și recomandările rezultate din 
analizele funcționale, AM PO DCA a monitorizat implementarea a 15 proiecte depuse de 
instituţiile administrației publice centrale care au făcut obiectul analizei Contractului I, precum 
și instituții care au recomandări în Raportul anual din cadrul Mecanismului de Cooperare şi 
Verificare din iulie 2010 (Ministerul Justiției), în valoare totală de 25,60 mil. euro, după cum 
urmează:  

1. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) - 4 proiecte, cu o valoare totală de 
3,79 milioane de euro; 

2. Ministerul Educației şi Cercetării Ştiinţifice (MECS) - învățământul pre-universitar - 2 
proiecte, cu o valoare de 7,44 mil. euro; 

3. Ministerul Finanțelor Publice (MFP) - 5 proiecte, cu o valoare totală de 2,65 mil euro; 
4. Ministerul Transporturilor (MT) - 2 proiecte, cu o valoare totală de 4,54 mil. de euro; 
5. Secretariatul General al Guvernului (SGG) și al Consiliului Concurenței - 1 proiect, cu o 

valoare totală de 4,51 mil. de euro; 
6. Ministerul Justiției (MJ) - 1 proiect, cu o valoare totală de 0,76 mil. de euro.  

 
În anul 2014 s-au finalizat 7 proiecte pe domeniile: justiție, agricultură, educație și finanțe, în 
cadrul cărora la finalul implementării au fost realizate rezultatele prezentate în cele ce 
urmează. 
 
1. Domeniul justiției: 
 MJ (1 proiect) 

- 1 studiu privind organizarea și funcționarea instituțiilor din cadrul sistemului judiciar; 
- 1 studiu privind modalitatea de utilizare a resurselor umane și bugetare alocate 

sistemului judiciar; 
- 1 studiu privind sistemul informatic al sistemului judiciar şi a modalităţii de gestionare a 

acestuia; 
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- 1 raport de analiză şi propuneri pentru dezvoltarea unui sistem de identificare, prevenire 
şi tratare a riscurilor la nivelul întregului sistem judiciar. 

 
Impactul proiectului este unul major pentru sistemul judiciar, fiind prima analiză de o asemenea 
amploare care a vizat întregul sistem. În implementarea proiectului s-au implicat activ toate 
instituţiile centrale ale sistemului judiciar (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Consiliul Superior 
al Magistraturii, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională 
Anticorupţie, Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri) şi au fost 
consultate totodată instanţele şi parchetele. Concluziile şi recomandările analizei independente 
au constituit baza pentru dezvoltarea sustenabilă a sistemului judiciar, plecând de la 
necesitatea continuă de consolidare şi eficientizare a justiţiei ca serviciu public.  
 
2. Domeniul agricultură: 
 MADR (2 proiecte) 

- un document de evaluare a stării actuale în vederea accelerării îmbunătăţirii capacităţii 
administrative a MADR de a gestiona politici publice specifice; 

- un document de evaluare a barierelor administrative pentru a putea accelera 
îmbunătăţirea capacităţii administrative a MADR de a gestiona  politici publice specifice; 

- 1 raport de analiză și un  set de recomandări privind Soluții moderne pentru consolidarea 
capacității de management strategic la nivelul MADR; 

- 1 raport de analiză și 1 plan de restructurare a administrației  agricole  - analiză privind 
oportunitatea comasării  Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP)  cu 
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) şi o analiză privind impactul 
reorganizării regionale a administrației agricole;  

- un sistem informatic de monitorizare, pe bază de obiective, care permite elaborarea de 
rapoarte periodice în timp real (rapoarte privind stadiul implementării PSI, rapoarte privind 
implementarea Programului de Guvernare, raport privind implementarea Planului de activități al 
MADR ); 

- realizarea Planului Strategic Integrat al MADR (PSI) - document de planificare strategică 
care va asigura integrarea componentei  de management a PSI cu componenta de planificare 
bugetară a PSI și a unui raport de monitorizare a implementării PSI; 

- instruirea a 130 persoane în domeniul management strategic și în utilizarea sistemului 
informatic de monitorizare; 80 persoane în domeniul managementului politicilor publice. 

 
Aceste rezultate contribuie la consolidarea capacităţii administrative a MADR în domeniul 
managementului strategic și îmbunătăţirea capacităţii administrative a instituției de a gestiona 
ciclul de politici publice specifice domeniului agroalimentar, precum și la îndeplinirea 
obiectivelor asumate de MADR prin Planul de acțiuni pentru reformă parte componentă a 
Planului de reforme a Guvernului  aprobat prin Memorandumul cu tema Adoptarea planurilor de 
acțiune în urma finalizării fazei întâi a proiectului de asistență tehnică privind Analiza 
Funcțională a administrației publice din România, asumat de Guvernul României în cadrul 
Memorandumului de Înțelegere între Comisia Europeană și România. 
 
3. Domeniul educație: 
 MECS (1 proiect) 

- 1 studiu de identificare a disfuncțiilor sistemului informatic existent;  
- 1 plan de transfer de competențe pentru preluarea sistemelor si procedurilor realizate; 
- 1 set de metodologii și planuri de acțiune în vederea monitorizării și actualizării 

permanente a sistemului; 
- 1 document de analiză, în care se descriu procesele și subprocesele aferente 

problematicii privind mobilitatea şi dezvoltarea resurselor umane din învățământul 
preuniversitar, respectiv a proceselor specifice aferente problematicii reţelei unităţilor şi 
instituţiilor de învăţământ preuniversitar; 

- 1 document de analiză a problematicii investiţionale şi a situaţiei existente şi definirea 
unui sistem de management al investiţiilor în educaţie; 

- 1 document de analiză detaliată a cerințelor specifice; 
- 1 document de definire a detaliilor legate de arhitectura și designul sistemului; 
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- document de analiză, care să cuprindă descrierea pașilor necesari implementării unui 
standard național de interoperabilitate în domeniul schimbului de informații educaționale, bazat 
pe SIF; 

- 1 studiu privind tipul, calitatea şi modalităţile de utilizare a datelor din sistemul naţional 
de educaţie (nivel preuniversitar); 

- revizuirea Setului Național de Indicatori pentru Educaţie (SNIE); 
- implementarea și adoptarea Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din România 

– SIIIR; 
- 598 persoane din grupul ţintă formate pentru utilizarea corespunzătoare/administrarea 

sistemului informatic realizat (593 de utilizatori finali și 5  administratori de sistem). 
 

Prin implementarea proiectului s-a urmărit creşterea performanţelor în sistemul educaţional 
românesc prin dezvoltarea şi implementarea Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din 
România (SIIIR), care să susţină Planul de Acțiune pentru aplicarea recomandărilor Raportului de 
analiză funcțională elaborat de Banca Mondială. SIIIR este nu numai un instrument operațional, 
tehnic şi administrativ, ci un instrument strategic care contribuie la elaborarea politicilor 
publice, strategiei în educaţie şi eficientizării comunicării cu cetăţenii şi instituţiile aflate în 
subordonare şi coordonare. 
 
4. Domeniul finanțelor publice: 
 MFP (3 proiecte) 

 
- realizarea cadrului legal şi operaţional pentru a efectua tranzacții cu instrumente 

specifice de administrare a lichidităților, precum și tranzacții specifice cu instrumente ale 
datoriei; 

- revizuirea strategiei de administrare a datoriei publice guvernamentale pe termen 
mediu; 

- perfecționarea raportului privind relaţia dintre DGTDP și BNR pentru tranzacţiile de 
management al riscurilor şi al lichidităţilor; 

- elaborarea procedurilor interne din cadrul DGTDP pentru realizarea tranzacţiilor de 
management al riscurilor şi al lichidităţilor; 

- îmbunătăţiri de infrastructură necesare pentru realizarea operaţiunilor de management 
al lichidităţilor şi cele de pe piaţa secundară; 

- simplificarea procedurilor de rambursare a serviciului datoriei publice şi automatizarea 
procesului prin utilizarea FTI-STAR; 

- elaborarea unui plan de instruire a personalului din cadrul MFP implicat în elaborarea 
politicilor fiscale şi nefiscale; 

- 1 studiu cuprinzând exemple de bune practici şi analiza sistemelor din câteva state 
membre relevante (pentru TVA, accize, impozite directe si taxe cu caracter nefiscal, procedură 
fiscală şi sancţiuni fiscale); 

- 1 studiu privind măsuri de combatere a evaziunii fiscale identificate la nivelul UE; 
- 1 studiu având ca temă legislaţia din statele membre în domeniul caselor de marcat, cu 

scopul îmbunătățirii măsurilor legislative în vederea reducerii evaziunii fiscale în România;  
- 1 studiu privind interpretarea principiilor ,,Tratatul privind Uniunea Europeană şi 

funcţionarea Uniunii Europene” în domeniul fiscalităţii, structurat pe tipuri de impozite şi 
separat pe procedura fiscală; 

- 1 evaluare/raport privind impactul proiectului asupra beneficiarilor din domeniul 
elaborării politicii fiscale şi nefiscale naţionale; 

- 1 analiză instituțională la nivelul MFP din punct de vedere al resurselor umane; 
- 1 analiză a nevoii de formare în domeniul resurselor umane la nivelul MFP; 
- 1 Plan de instruire în domeniul resurselor umane elaborat la nivelul MFP şi al structurilor 

subordonate; 
- elaborarea Strategiei de Resurse Umane a MFP, aparat propriu și unități subordonate; 
- elaborarea Planului de măsuri pentru implementarea Strategiei de Resurse Umane a MFP. 
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Rezultatele obținute au contribuit la creșterea eficienței managementului resurselor umane la 
nivelul MFP, la îmbunătăţirea procesului de administrare a datoriei publice guvernamentale și a 
capacităţii instituţionale a MFP de a elabora politicile fiscală şi nefiscală. 
 
Rezultatele așteptate la finalizarea celorlalte 8 proiecte aflate în implementare, pe domeniile 
finanțe, agricultură, educație, transport, sunt prezentate în cele ce urmează.  
 
1. Domeniul finanțelor publice: 
 MFP (1 proiect) 
- întocmirea unui studiu comparativ privind cadrul normativ și procedural în cel puțin 5 

state membre U.E., referitor la soluționarea cererilor privind problematica fiscală, cu accent pe 
delimitarea competențelor între funcțiile de politică fiscală și cea de administrare fiscală;  

- elaborarea unei proceduri de sistem vizând soluționarea cererilor privind problematica 
fiscală, aprobată prin ordin al ministrului finanțelor publice; 

- realizarea specificațiilor tehnice și funcționale pentru suportul prin tehnologia 
informației și comunicații (TI&C) al noului proces, suport care trebuie integrat celorlalte sisteme 
TI&C existente, astfel încât să sprijine construirea doctrinei fiscale. 

 ANAF (1 proiect) 
- întocmirea unui catalog privind serviciile livrate contribuabililor, incluzând serviciile 

documentate şi clasificate;  
- realizarea unei analize privind nevoia de formare profesională la nivelul ANAF în 

domeniul analizei şi reproiectării proceselor de activitate; 
- elaborarea hărții integratoare a proceselor de activitate şi arhitectura organizaţională; 
- realizarea raportului de analiză privind principalele deficienţe înregistrate în livrarea 

serviciilor către contribuabili; 
- întocmirea unui raport de analiză-diagnostic privind procesele de activitate la nivelul 

agenţiei;   
- elaborarea politicii în domeniul calităţii serviciilor livrate contribuabililor;  
- întocmirea unei proceduri aferente categoriei de servicii selectate la nivelul căreia sunt 

definite standarde de calitate. 
 

2. Domeniul agriculturii  
MADR (2 proiecte) 

- raport privind evaluarea schemelor de ajutor cu finanțare de la bugetul de stat;  
- raport privind evaluarea politicii curente pentru managementul riscurilor; 
- raport de evaluare a sistemului actual de management financiar al MADR şi instituțiilor 

pilot implicate în proiect;  
- set de instrumente manageriale moderne de contabilitate şi buget intern bazat pe 

programe, cu indicatori aferenţi dezvoltate pentru MADR, cu implicarea unităţilor bugetare 
subordonate;  

- sistem IT pentru a fi utilizat pentru gestiunea financiară eficientă în cadrul MADR și a 
unităţilor bugetare subordonate implicate în proiect; 

- document de analiză şi set de recomandări privind îmbunătăţirea managementului 
operaţional la nivelul MADR şi a instituţiilor subordonate. 

 
3. Domeniul educației: 

MECS (1 proiect) 
- strategie de modernizare a MECS; 
- analiză privind arhitectura MECS; 
- elaborarea și administrarea, la nivelul MECS, a unui instrument de măsurare/evaluare a 

culturii organizaționale; 
- sistem general de raportare, monitorizare și evaluare a performanțelor organizaționale; 
- Regulamentul de Organizare și Funcționare a MECS; 
- Ghid de bune practici și proceduri pentru managerii MECS; 
- proceduri pentru delegarea de autoritate; 
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- raport privind matricea competențelor specifice necesare administrării serviciilor 
educaționale, precum și a unor instrumente de evaluare a competențelor manageriale ale 
personalului sau organizației la nivelul MECS; 

 
4. Domeniul transporturilor 

MT (2 proiecte) 
- Strategia generală în sectorul de transport și infrastructură şi coroborarea cu strategiile 

existente la nivelul transportului modal şi cu Master Plan-ul aflat în lucru, precum şi creşterea 
capacităţii instituţionale a MT pentru elaborarea şi punerea în aplicare a unei strategii 
cuprinzătoare care să acopere toate modurile de transport; 

- Raportul privind organizarea MT, contribuţia părţilor interesate la Master Plan şi strategia 
generală de sector, precum şi legătura cu alte iniţiative în acest sens (cum ar fi strategia pentru 
sectorul aviaţiei şi aeroporturi), corelându-se astfel toate activitățile în domeniul planificării 
strategice, lucru care va conduce la coerență între toate modurile de transport; 

- Strategia de dezvoltare integrată a transportului public pe aria sa de competență, care 
va asigura o coordonare unitară a transportului în municipiul București, va implementa 
instrumente de coordonare a vânzărilor de bilete de călătorie comune, asigurând integrarea 
politicii tarifare; 

- Analizarea și evaluarea Cadrului general cu privire la implementarea proiectelor în regim 
PPP/concesiune; 

- Proceduri/metodologii de evaluare preliminară a proiectelor PPP/concesiune. 
  

5. Domeniul concurenței 
SGG (1 proiect) 

- Revizuirea și adoptarea cadrului legislativ privind concurența pe piață, printr-un set de 
reglementări în vederea eficientizării politicilor de concurență cu efecte pozitive asupra 
operatorilor economici care desfășoară activități cu dimensiuni sau implicații transfrontaliere, în 
vederea creșterii gradului de convergență cu legislația în materie a UE și a statelor membre; 

- Consolidarea activității de advocacy în domeniul concurenței în organismele publice și 
guvernamentale; 

- Implementarea arhitecturii de business la nivelul Consiliului Concurenței printr-un sistem 
informatic performant pentru susținerea proceselor de business și a procedurilor de lucru cu 
ajutorul echipamentelor hardware performante și a aplicațiilor informatice specializate 
dezvoltate. 
 
Pentru următoarea perioadă de programare 2014 - 2020 este esențial pentru administrația 
românească să se concentreze asupra punerii în aplicare a proiectelor legate de dezvoltarea și 
consolidarea capacității operaționale în promovarea integrității și furnizării de servicii publice. 
Este, de asemenea, foarte important să se concentreze pe proiecte pentru prevenirea și 
combaterea corupției, toate acestea pentru creșterea responsabilității funcționarilor publici, 
nivelului de transparență a administrației publice centrale și locale, și continuarea reformei 
cadrului instituțional. 
 

F. Procesul partenerial  
 
Conform prevederilor DCI, implementarea în sistem partenerial a proiectelor eligibile în cadrul 
PO DCA se poate realiza între instituţii ale administraţiei publice, ONG-uri, şi universităţi. De 
asemenea, structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale şi asociaţiile de 
dezvoltare intercomunitară, care se constituie ca parteneriate între autorităţi publice şi 
persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, se numără printre beneficiarii eligibili ai 
PO DCA. Astfel, dintre cele 467 de proiecte contractate la nivelul AM PO DCA până la finalul 
anului 2014, un număr de 71 de proiecte (aproximativ  15%) au fost implementate în parteneriat. 
Valoarea FSE a proiectelor implementate în parteneriat se ridică la aproximativ 42,12 mil. euro, 
ceea ce reprezintă  20% din alocarea FSE.  

 
Proiectele depuse și implementate în parteneriat de către două sau mai multe organizații de 
drept public sau privat  au la bază acorduri de parteneriat a căror structură cadru a fost pusă la 
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dispoziție de către AM PO DCA. Utilizarea instrumentului parteneriatului a avut și are ca 
obiective fie asigurarea complementarităţii măsurilor promovate în cadrul proiectelor prin 
utilizarea expertizei specifice în domeniile abordate, fie extinderea impactului activităţilor 
desfăşurate, atât din punct de vedere teritorial, cât şi la nivel de domeniu (exemplu: ghiduri de 
bune practici privind cooperarea dintre ONG-uri și autorități publice pe diferite domenii; 
semnarea unor parteneriate strategice între sectorul neguvernamental și instituțiile publice; 
studii/diagnoze privind problemele şi soluţiile pentru creşterea calităţii procesului de consultare 
în administraţia publică; inițierea și dezvoltarea activităților unor grupuri de lucru mixte – 
societate civilă/instituții publice în diferite domenii; realizarea unor metodologii de comunicare 
între ONG-uri și instituțiile publice; realizarea unor diagnoze instituționale; realizarea unor 
studii de evaluare a modului de aplicare la nivelul administrației publice a politicilor publice și 
legislației din diferite domenii; propuneri de politici publice; strategii de advocacy, 
implementarea în parteneriat a unor activităţi de dezvoltare a unor studii și strategii privind 
prevenirea și reducerea corupției în administrația publică; dezvoltarea de programe 
postuniversitare performante în managementul administrației publice pentru personalul ce 
ocupă funcții de conducere în cadrul administrației publice locale, îmbunătățirea gestionării 
politicilor publice prin creșterea capacității ONG-urilor românești de a evalua și monitoriza 
politicile publice, etc.). 
 
Spre exemplu:  

 Proiectul „Consolidarea performanței prefecților și subprefecților din România în 
contextul integrării în Uniunea Europeană și al descentralizării administrative și financiare”, 
implementat de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) în parteneriat cu 
Ministerul Afacerilor Interne (MAI), a avut ca scop Dezvoltarea capacității de planificare 
strategică a MAI și ANFP în vederea formulării de politici publice cu aplicabilitate la nivel 
regional/local; realizarea unei mai bune reglementări a categoriei prefecților și subprefecților 
prin elaborarea de analize referitoare la situația și statutul acestora, în vederea realizării unei 
abordări integrate și unitare prin intermediul documentului de politică publică; furnizarea unui 
program de instruire, inclusiv in domeniul planificării strategice, pentru prefecți si subprefecți 
și efectuarea unui schimb de bune practici în scopul dezvoltării de parteneriate cu instituții 
similare. La finalul implementării acestui proiect au fost realizate următoarele: 1 propunere de 
politică publică privind statutul prefectului și subprefectului; 4 analize care au stat la baza 
realizării documentului de politică publică; 1 studiu asupra percepției rolului prefecților și 
subprefecților; 1 strategie de formare destinată prefecților si subprefecților care a vizat 
pregătirea pentru intrarea în categoria înalților funcționari publici, cât și îmbunătățirea și 
dezvoltarea competențelor prefecților și subprefecților ulterior numirii acestora în funcție; 1 
seminar de nivel național în vederea dezbaterii și fundamentării politicii publice privind statutul 
prefecților si subprefecților; 1 „Eveniment Deschis Administrație Competență Unitară și 
Modernă” pentru promovarea documentului de propunere de politică publică privind statutul 
prefecților și subprefecților; 1 program de formare pentru 85 de înalți funcționari publici, 
angajați ai Instituțiilor Prefectului de la nivelul fiecărui județ din România, respectiv top 
managementul instituției (42 prefecți, 43 subprefecți); 6 module de formare dezvoltate pe 
domenii precum: noua concepție managerială și administrativă, etică și modalități de prevenire 
a corupției, marketing, politici publice, instrumente de atragere eficientă a fondurilor 
structurale; tehnici de negociere a problematicilor administrativ-teritoriale la nivel european și 
comunicare diplomatică în noul context european și 2 vizite de studiu în state membre ale UE. 

 
 Proiectul „Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a administraţiei publice locale şi a 

instituţiilor deconcentrate din judeţul Alba prin furnizarea de programe de instruire pentru 
dezvoltarea şi perfecţionare abilităţilor de comunicare în sfera publică şi comunicare în limba 
străină ale angajaţilor, cu scopul atingerii unor cerinţe şi standarde impuse de Uniunea 
Europeană” implementat de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în parteneriat cu 
Consiliul Județean Alba și Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia (AIDA) a avut ca 
scop dezvoltarea unei administraţii publice mai eficiente şi eficace la nivelul autorităţilor 
publice locale, a structurilor subordonate acestora și deconcentratelor din județul Alba, prin 
dezvoltarea şi furnizarea unor programe de instruire în domenii relevante pentru dezvoltarea si 
perfecţionarea abilităţilor de comunicare în sfera publică și comunicare în limba străină ale 
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angajaţilor, în vederea atingerii unor cerinţe şi standarde impuse de UE. La finalul implementării 
acestui proiect au fost realizate, printre altele, următoarele: 9 cursuri de specializare nivel 
mediu și nivel avansat în limba engleză, germană și franceză; 1 modul egalitate de șanse; 1 
modul dezvoltare durabilă; 1 modul tehnici de comunicare și 2 vizite de studiu la administrații 
publice locale/deconcentrate. 

 
 Proiectul „Capacitate pentru urbanism participativ aplicat – CUPA” implementat de 

Asociația Agenția pentru Monitorizarea Presei în parteneriat cu Asociația pentru Tranziție 
Urbană și Asociația Grupul pentru Dezvoltare Locală a avut drept scop creșterea capacității 
organizațiilor neguvernamentale partenere de a coopera cu administrația publică (locală și 
centrală) pentru a contribui la eficientizarea procesului de elaborare a politicilor publice care 
vizează dezvoltarea urbană. La finalul implementării acestui proiect au fost realizate, printre 
altele, următoarele: un Ghid de bune practici internaționale în urbanism participativ adresat 
administrației publice și organizațiilor non-guvernamentale; o campanie de informare și 
conștientizare a publicului cu privire la drepturile cetățenilor în domeniul dezvoltării urbane; 
realizarea site-ului resursă pentru cetățeni www.orasulestitu.ro; 5 sesiuni de instruire în 
domeniile: politici publice, management de proiect, comunicare și PR, dezvoltare durabilă și 
egalitate de șanse; 1 raport de analiză cu privire la OMDRT nr. 2701/2010 pentru aprobarea 
Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea 
planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism; organizarea a 3 conferințe cu scopul de a 
dezbate principiile și modalitatea de implementare a politicilor de participare publică în 
urbanism; realizarea de materiale informative cu privire la drepturile cetățenilor în procesul de 
elaborare a documentațiilor de urbanism „Agenda cetățeanului”; realizarea unor conferințe și 
mese rotunde adresate mass media și administrației publice cu scopul de a dezbate principiile și 
modalitatea de implementare a politicilor de participare publică în urbanism. 

 
Delimitarea corespunzătoare a sarcinilor, prin acordul de parteneriat încheiat, a fost un factor 
de succes în implementarea proiectelor finanțate din PO DCA deoarece relațiile, rolurile și 
responsabilitățile fiecărui partener au fost definite clar încă de la început, în funcție de 
capacitatea instituțională, resursele financiare, precum și expertiza din domeniile de activitate 
specifice fiecăruia dintre aceștia. 
 
Participarea ONG-urilor, a asociațiilor sau a universităților ca parteneri, alături de autoritățile 
administrației publice, la elaborarea și implementarea unor proiecte finanțate prin PO DCA a 
condus la crearea de oportunităţi de dezvoltare organizaţională pentru ambii „actori” ai 
parteneriatului, la încurajarea schimbului de experiență/informații/contacte, la valorizarea 
practicilor pozitive, la creșterea posibilității de a influența politicile în domeniu pe diferite 
nivele. De asemenea, a fost îmbunătăţită capacitatea ONG-urilor și a partenerilor sociali prin 
efectuarea de instruiri, prin participarea și dezvoltarea de rețele tematice 
locale/regionale/naționale, prin iniţiative de dezvoltare a responsabilităţii civice, de implicare a 
comunităţilor locale în viaţa publică și de participare la procesele decizionale și, nu în ultimul 
rând, s-a creat un factor de impulsionare a administrației publice în accesarea fondurilor 
europene. 
 

G. Egalitatea de şanse  
 
În vederea aplicării dispoziţiilor Anexei XXIII a Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1828/2006, AM 
PO DCA monitorizează constant acest obiectiv orizontal, cu privire la numărul anual de 
participanţi la activităţile de instruire finanţate prin PO DCA, în funcţie de gen, categoria de 
vârstă, nivelul studiilor şi apartenenţa la grupuri sociale vulnerabile.  
 
În conformitate cu prevederile din cadrul Manualului de implementare a proiectelor PO DCA, 
beneficiarii sunt obligați să completeze și să transmită AM odată cu rapoartele 
trimestriale/finale de progres care cuprind sesiuni/cursuri de instruire, Formularul individual al 
participanţilor la activităţile finanţate de FSE prin PO DCA (Anexa 20) şi Formularul statistic 
privind participanţii la activităţile finanţate de FSE prin PO DCA (Anexa 21). Informaţiile 

http://www.orasulestitu.ro/
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prevăzute în formularele mai sus menţionate sunt analizate şi prelucrate de către Autoritatea de 
Management.  
 
Totodată, la nivelul AM PO DCA se monitorizează respectarea condiţiilor legate de respectarea 
principiului egalităţii de şanse, prin analiza informaţiilor cuprinse în rapoartele de progres, 
transmise de către beneficiari trimestrial, precum şi cu ocazia depunerii cererilor de 
rambursare. Menţionăm faptul că, în cadrul proiectelor finanţate prin PO DCA, promovarea 
principiului egalităţii de şanse s-a realizat întotdeauna, cel puţin prin îndeplinirea obligaţiei 
contractuale a beneficiarilor de alocare a unui curs, seminar sau modul, în cadrul activităţilor ce 
au presupus organizare de instruiri sau conferinţe, dedicate exclusiv promovării acestui 
principiu, în vederea conştientizării importanţei respectării acestuia, prin sensibilizarea  
participanţilor la evenimente.  
 
O valoare adăugată în vederea respectării principiului se datorează publicării, pe pagina web a 
AM PO DCA – www.fonduriadministratie.ro, a broșurii cu informații suplimentare privitoare la 
egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă şi achiziţiile publice, care a venit în sprijinul 
solicitanților și beneficiarilor, cu informaţii detaliate şi relevante privind tipul de acţiuni care 
pot fi promovate şi unele măsuri minime de promovare a principiului egalităţii de şanse în 
proiectele finanţate prin PO DCA. Această acţiune întreprinsă la momentul oportun a contribuit 
semnificativ la îmbunătăţirea activităţilor desfăşurate în domeniul egalităţii de şanse, prin 
proiectele derulate, situaţie ce a reieşit din rapoartele de progres întocmite şi depuse la 
Autoritatea de Management. 
 
Pe parcursul implementării proiectelor s-a acordat o atenţie sporită indicatorilor de program 
privind grupul ţintă, în vederea completării corecte a numărului de bărbaţi şi femei instruiţi prin 
proiectele finanţate din PO DCA. 
 

H. Dezvoltarea durabilă 
 
Respectarea principiului dezvoltării durabile în cadrul proiectelor finanţate de AM PO DCA s-a 
realizat întotdeauna, cel puţin prin îndeplinirea obligaţiei contractuale a beneficiarilor de 
alocare a unui curs, seminar sau modul, în cadrul activităţilor ce au presupus organizare de 
instruiri sau conferinţe, dedicate exclusiv promovării acestui principiu, în vederea conştientizării 
importanţei respectării acestuia, prin sensibilizarea  participanţilor la evenimente.  
 
O altă măsură cu impact major asupra mediului înconjurător s-a materializat prin implementarea 
obiectivelor generale și specifice ale proiectelor în care s-au dezvoltat sisteme informatice 
complexe, inclusiv de management electronic al documentelor. Aceste sisteme moderne au 
condus, pe lângă utilitatea evidentă a soluţiilor de eficientizare a activităţii organizaţionale, la 
reducerea consumului de hârtie şi, pe cale de consecinţă, la conservarea resurselor naturale.   
 
Totodată, Autoritatea de Management a încurajat beneficiarii să insereze mesaje şi logo-uri 
prietenoase cu protecția mediului pe materialele realizate în cadrul proiectului şi a promovat  
corespondenţa electronică, în sensul că toate solicitările de puncte de vedere, întrebări, 
invitaţii şi alte demersuri similare, ce nu necesită aprobări instituţionale obligatorii, care 
presupun prezenţa semnăturilor olografe ierarhice, să fie realizate prin adresele oficiale de 
poştă electronică. Totodată, au existat cazuri de bune practici la nivelul proiectelor, în care a 
fost utilizată semnătura electronică pe documentele justificative ataşate la cererea de 
rambursare.  
 
AM PO DCA cât şi beneficiarii au mai avut în vedere achiziţionarea, cu preponderenţă, a 
aparaturii de lucru (servere, calculatoare, multifuncţionale, etc) prietenoase cu mediul, prin 
prisma consumului redus de energie şi a componentelor reciclabile, lucru reieşit şi din caietele 
de sarcini aferente procedurilor de achiziţii derulate și, datorită acestor tendinţe în continuă 
expansiune, furnizorii unor astfel de bunuri şi-au adaptat şi îmbogăţit oferta de produse „energy 
star”, pentru a putea răspunde pozitiv la cerinţele autorităţilor contractante.  
 

http://www.fonduriadministratie.ro/
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De actualitate în proiectele finanţate prin PO DCA este şi orientarea beneficiarilor spre 
achiziţionarea de hârtie reciclată, chiar şi în condiţiile în care preţurile practicate de furnizori 
sunt mai mari decât cele pentru hârtia normală. 
 
Monitorizarea respectării principiului dezvoltării durabile, atât în ceea ce priveşte măsurile 
minime obligatorii precum şi a implementării măsurilor suplimentare enumerate în paragrafele 
de mai sus, se realizează, la nivelul AM PO DCA, prin intermediul rapoartelor de progres 
transmise de către beneficiari trimestrial, precum şi în momentul depunerii cererilor de 
rambursare, ocazie cu care se procedează la analizarea informaţiilor furnizate de beneficiar.  
 
Precum s-a întâmplat şi cazul principiului egalităţii de şanse, dezvoltarea durabilă a beneficiat 
de valoarea adăugată a publicării pe pagina web a AM PO DCA – www.fonduriadministratie.ro, a 
broșurii cu informații suplimentare privitoare la egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă şi 
achiziţiile publice, măsură ce a venit în sprijinul solicitanților și beneficiarilor, cu informaţii 
detaliate şi relevante privind tipul de acţiuni care pot fi promovate şi unele măsuri minime de 
promovare a principiului dezvoltării durabile în proiectele finanţate prin PO DCA. Această 
acţiune întreprinsă de AM PO DCA a contribuit semnificativ la îmbunătăţirea activităţilor 
desfăşurate în domeniul dezvoltării durabile, prin proiectele derulate de beneficiari, astfel cum 
a rezultat din rapoartele de progres transmise la Autoritatea de Management. 
 

I. Finanţări încrucişate 
 

Cheltuielile de tip FEDR eligibile în cadrul PO DCA sunt cheltuielile pentru dotări care pot intra 
în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar necesare implementării proiectelor. 
Aceste cheltuieli nu pot depăşi procentul stabilit de AM PO DCA în Ghidul solicitantului, în 
Regulile privind cererile de idei de proiecte și/sau în Documentul Cadru de Implementare şi 
sunt în conformitate cu Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor 
publice nr. 712/634/2009 privind aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axelor prioritare 1, 2 
şi 3 ale PO DCA, cu modificările și completările ulterioare. Conform prevederilor Ordinului 
ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului afacerilor europene nr. 185/744/2012 
privind aprobarea Documentul Cadru de Implementare, versiunea a V – a, folosirea finanţării 
încrucişate FSE/FEDR este limitată la 10% din fondurile comunitare alocate la nivelul axei 
prioritare. 
 
AM PO DCA monitorizează respectarea plafoanelor maxime alocate finanţării încrucişate 
FSE/FEDR în cadrul proiectelor, prin următoarele instrumente: 

 bugetul final al proiectului, aprobat la semnarea contractului/ordinului de finanţare; 

 rapoartele tehnice de progres, pentru prezentarea stadiului fizic al proiectului şi al 
activităţilor desfăşurate – prin verificare şi aprobare; 

 cererile de rambursare, pentru solicitarea plăţii cheltuielilor eligibile efectuate de către 
beneficiari în perioada de referinţă – prin verificare şi validare integrală sau parţială.  

 
 

2.2. Informaţii despre concordanța cu legislaţia comunitară 
 
2.2.1. Evaluarea conformităţii sistemului de management şi control al programului 
operațional  
 
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative face parte din structura Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice în temeiul prevederilor O.U.G. nr 96/2012, cu modificările și completările ulterioare, 
precum și ale H.G. nr.1/2013, cu modificările și completările ulterioare. 
 
Sistemul de management şi control pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative a fost format din: 

http://www.fonduriadministratie.ro/
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 Autoritatea de Management (AM): începând cu luna ianuarie 2013 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – H.G. nr. 1/2013 privind organizarea și 
funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice);  

 Autoritatea de Certificare și Plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice; 

 Autoritatea de Audit (AA) din cadrul Curţii de Conturi.  
 
A. Prin OMDRAP nr. 3258/2013, cu modificările și completările ulterioare, a fost aprobat 

Regulamentul de organizare și funcționare al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice în structura organizatorică a căruia Direcția pentru Dezvoltarea Capacității 
Administrative este reprezentată astfel:   

a. Director; 
b. Compartimentul nereguli, recuperări debite şi monitorizare audit; 
c. Compartimentul de gestionare documente; 
d. Compartimentul evaluare program; 
e. Biroul verificare la fața locului; 
f. Compartimentul programare, analiză și sinteză; 
g. Compartimentul asistenţă tehnică program; 
h. Serviciul monitorizare și comunicare: 

 Compartimentul contractare și monitorizare proiecte; 

 Compartimentul comunicare, Sistemul unic de management al informaţiei - 
SMIS și IT; 

i. Serviciul management financiar: 

 Compartimentul verificare achiziții; 

 Compartimentul validare; 

 Compartimentul plăți și contabilitate.  
 

Potrivit art. 20 alin.(1) din O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor europene 
şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, activitatea de constatare a neregulilor 
şi de stabilire a creanţelor bugetare/corecţiilor financiare se efectuează de către autorităţile cu 
competenţe în gestionarea fondurilor europene, prin structuri de control organizate în acest 
scop în cadrul acestora. Astfel, activitatea de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor 
bugetare/corecțiilor financiare se efectuează de către Serviciul constatare și stabilire nereguli 
PO DCA, din cadrul Direcției constatare și stabilire nereguli din MDRAP. 
 
Totodată, activitatea de soluționare contestații este îndeplinită de către Serviciul soluționare 
contestații nereguli fonduri europene din MDRAP. 
 
 
2. Numărul persoanelor în cadrul D.D.C.A.  
 
Situația posturilor în cadrul D.D.C.A. se prezintă, sintetic, după cum urmează: 

2013 2014 
Dinamica de 

personal în anul 
2014 

Din care: 
Raport posturi 
active/alocate 

74 78 6,41% 

 suspendări 5 

83,33%  delegări, detașări 2 

 vacante 6 

Sursa: AM PO DCA 31.12.2014 
 
 
3. Modificarea și simplificarea setului de proceduri interne care vizează gestionarea 
activității desfășurată de personalul AM  
 
Sistemul procedurilor formalizate a reprezentat și reprezintă o componentă importantă în 
procesul de asigurare a actului managerial, oferind posibilitatea aprecierii modului de exercitare 
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a competenţelor şi de asumare a responsabilității. Funcţionarea AM PO DCA prin aplicarea 
cerinţelor procedurilor documentate, validate şi aplicabile permite realizarea obiectivelor, 
asigurând un echilibru între sarcini, competenţă şi responsabilităţi, precum și continuitatea 
activității. În anul 2014 au fost actualizate procedurile operaționale, ținând cont de modificările 
legislative incidente, precum și de optimizarea fluxului decizional la nivelul autorității de 
management. Schematic, sistemul celor 25 de proceduri aplicabile în activitatea DDCA este 
prezentat în tabelul de mai jos:  
 

Nr. 
crt. 

 

PROCEDURA / INSTRUCŢIUNEA Data 
aprobării Denumirea Codul intern Ediţia Revizia 

0 1 2 3 4 5 

1 Managementul resurselor umane PI-01-DDCA/ MRU 4 1 18.11.2014 

2 Organizarea şi funcţionarea 
secretariatului tehnic al Comitetului 
de Monitorizare pentru PO DCA 

PI-02-DDCA/STCM 4 0 09.05.2013 

3 Monitorizarea  
programului operaţional 

PI-03-DDCA/MPO 4 0 29.04.2013 

4 Asistenţă tehnică PS-04-DDCA/AT 4 1 19.11.2014 

5 Managementul  
sistemului informatic şi SMIS 

PS-05-DDCA/MSI 4 1 17.06.2013 

6 Comunicarea şi promovarea PO DCA PI-06-DDCA/COM 4 0 15.04.2013 

7 Evaluarea PO DCA PI-07-DDCA/EVAL 4 0 16.05.2013 

8 Programare PI-08-DDCA/PP 4 0 23.04.2013 

9 Contractarea proiectelor PI-09-DDCA/CON 4 3 28.10.2014 

10 Monitorizarea implementării PI-10-DDCA/MON 4 0 15.04.2013 

11 Diminuarea finanţării nerambursabile 
în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii 
parţiale a indicatorilor de program 
şi/sau de proiect 

PI-11-DDCA/IND   Inclusă in PI 
15-

DDCA/VLD 
 

12 Controlul financiar preventiv propriu PI-12-DDCA/CFPP 4 1 30.12.2013 

13 Contabilitatea fondurilor derulate 
prin PO DCA 

PI-13-DDCA/CTB 4 0 29.04.2013 

14 Plata sumelor către beneficiari PI-14-DDCA/PLT 4 0 29.04.2013 

15 Validarea plăţilor către beneficiari PI-15-DDCA/VLD 4 2 26.09.2013 

16 Organizarea angajării, lichidării, 
ordonanţării şi plăţii fondurilor 
derulate prin PO DCA 

PI-16-DDCA/ALOP 4 0 07.05.2013 

17 Verificarea utilizării fondurilor de 
către beneficiari 

PI-17-DDCA/BVFL 4 2 16.10.2014 

18 Verificarea administrativă a 
achiziţiilor 

PI-18-DDCA/VAA 4 2 18.07.2014 

19 Managementul neregulilor şi 
recuperarea debitelor provenite din 
fondurile utilizate necorespunzător 

PI-19-DDCA/NRG 4 3 28.08.2014 

20 Controlul managerial intern PI – 20 - 
DDCA/CMI 

4 0 23.04.2013 

21 Înregistrarea, circuitul şi păstrarea 
documentelor ordinare și a 
documentelor de referinţă ale 
proiectelor 

PI – 21 - 
DDCA/ICPDP 

4 0 14.08.2013   

22 Înregistrarea şi soluţionarea 
contestaţiilor 

PI – 22 - DDCA/ISC 4 0 16.05.2013 

23 Activităţile DDCA privind primirea, PI – 23 - 4 0 21.05.2013 
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Nr. 
crt. 

 

PROCEDURA / INSTRUCŢIUNEA Data 
aprobării 

Denumirea Codul intern Ediţia Revizia 

0 1 2 3 4 5 

evidenţa, examinarea şi soluţionarea 
petiţiilor şi de primire în audienţă 

DDCA/APA 

24 Instrucțiune privind mecanismul 
decontării cererilor de plată 

I- 24 - DDCA/DEC 1 3 25.06.2014 

 
2.2.2. Ajutorul de stat 
Nu se aplică. 
 
2.2.3. Achiziţiile publice 
 
Achiziţiile publice prevăzute în proiectele finanţate prin PO DCA se realizează în conformitate cu 
legislaţia naţională armonizată cu legislaţia UE în această materie. 
 
Beneficiarii proiectelor finanţate din PO DCA au responsabilitatea de a urmări şi respecta 
modificările cadrului legal cu privire la atribuirea contractelor de achiziţie publică, şi de a aplica 
prevederile specifice tipului de achiziţie derulat. 
 
Beneficiarii privați aplică procedurile simplificate în cadrul proiectelor finanțate din instrumente 
structurale, conform actelor normative incidente. AM PO DCA gestionează asistenţa financiară 
din fonduri structurale şi verifică eligibilitatea, realitatea cheltuielilor declarate de beneficiarii 
proiectelor finanţate din PO DCA, precum şi conformitatea cheltuielilor efectuate de aceştia cu 
reglementările comunitare şi naţionale, inclusiv în materie de achiziţii publice. În acest sens, la 
nivelul AM PO DCA se efectuează verificarea administrativă a procedurilor de achiziţii publice 
solicitate la plată, în proporţie de 100%, la fiecare cerere de rambursare, în baza documentelor 
justificative solicitate de AM PO DCA, conform reglementărilor naţionale în vigoare. 
 
În cazul în care, în urma verificărilor administrative, realizate înainte de efectuarea plăților 
către beneficiari, AM PO DCA constată abateri de la aplicarea prevederilor privind procedurile de 
achiziții publice, se aplică reduceri procentuale din sumele solicitate la plată. 
 
În anul 2014 prin Hotărârea Guvernului nr. 519/2014 s-au stabilit ratele aferente reducerilor 
procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor 
apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale 
aferente acestora. 
 
Prin aceasta reglementare se urmărește îmbunătățirea și eficientizarea mecanismului de 
prevenire și gestionare a neregulilor plecând de la experiența dobândită în perioada de 
programare 2007-2013, cu aplicabilitate inclusiv pentru viitoarea perioada de programare 2014 -
2020. 
 
În  anul 2014, au fost verificate administrativ 273 de proceduri de achiziții, iar urmare acestor 
verificări au fost întocmite 10 Note de constatare a abaterii şi de stabilire a reducerilor 
procentuale. 
 
Cele mai frecvente încălcări/neconformităţi întâlnite în procesul de verificare administrativă a 
achizițiilor, în raport cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările 
ulterioare, au fost următoarele: 
• nerespectarea regulilor de publicitate; 
• nedeclararea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie şi a factorilor de evaluare în 
documentaţia de atribuire sau în anunţul de participare;  
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• stabilirea în documentaţia de atribuire sau în anunţul de participare a unor criterii de 
calificare şi selecţie restrictive sau a unor factori de evaluare nelegali; 
• lipsa justificărilor, în cadrul notelor justificative, a criteriilor solicitate; 
• definirea insuficientă sau discriminatorie a obiectului contractului; 
• divizarea artificiala a contractelor de produse/servicii; 
• specificații tehnice discriminatorii 
• nerespectarea principiilor transparenței și tratamentului egal; 
• modificarea substanțială a contractului în raport cu anunțul de participare sau cu 
documentația de atribuire. 
 
În anul 2014 a fost continuată reverificarea achizițiilor publice aferente declarațiilor de 
cheltuieli nr. 37 - 43, urmare recomandării Autorității de Audit și prin prisma prevederilor 
Ordinului nr. 509/2011 al președintelui ANRMAP privind formularea criteriilor de calificare și 
selecție. În proporție de 90%, documentațiile procedurilor de achiziție considerate neconforme, 
prin prisma prevederilor ordinului anterior menționat, au cuprins cerințe de calificare și/sau 
evaluare restrictive, care au condus la restricționarea participării la competiție a mai multor 
operatori economici decât cei participanți. 
 
În cazul identificării în procesul de verificare/reverificare a achizițiilor publice a unor posibile 
încălcări în derularea procedurilor de achiziție publică, după plata parțială sau totală a 
contractului, AM PO DCA se adresează structurii de control specializat din cadrul MDRAP pentru 
realizarea investigațiilor, iar în urma verificărilor efectuate sunt aplicate corecții financiare 
referitoare la contractele de achiziții încheiate cu încălcarea prevederilor legale.  
 
În ceea ce privește conflictul de interese, AM PO DCA realizează verificarea la momentul 
atribuirii contractului, cât și pe întreaga perioada de implementare a contractului, atât pentru 
beneficiarii contractelor de finanțare, cât și pentru partenerii acestora. Având în vedere 
propunerilor legislative privind politica de coeziune pentru perioada 2014-2020, prin care statele 
membre au obligația să adopte măsuri antifraudă legate de gestionarea acțiunilor structurale ale 
UE, AM PO DCA a elaborat în anul 2014 o Metodologie de lucru privind identificarea și stabilirea 
indicatorilor de fraudă, aprobată de către directorul general al Direcției Generale Programe 
Europene și, de asemenea a fost încheiat, între MDRAP și DLAF, Protocolul de cooperare nr. 
11626/ 18.02.2014/ 304/20.02.2014. 
 
În acelaşi timp, AM PO DCA efectuează, pe lângă verificarea  administrativă a achiziţiilor 
publice, şi verificarea la faţa locului a implementării proiectelor finanţate din fonduri externe 
nerambursabile, inclusiv a procedurilor de achiziţii, urmărind aspecte referitoare la: 

 respectarea legislaţiei privind procedura de achiziţie publică aleasă, inclusiv achiziţiile 
directe; 

 planul de achiziţii pe instituţie; 

 modalitatea de constituire a  garanţiei de participare/execuţie, după caz, în cuantumul şi 
forma solicitate prin documentaţia de atribuire; 

 dovada corespondenţei privind solicitările de clarificări, după caz; 

 modalitatea de stabilire a ofertelor ca fiind inacceptabile, neconforme sau admisibile în 
funcţie de criteriile prevăzute de lege/normele interne de achiziţii (pentru procedurile de 
achiziţii în care criteriul de atribuire a fost  „preţul cel mai mic”); 

 existenţa raportului de activitate întocmit de observatorii UCVAP sau a avizului consultativ, 
în cazul în care au fost descoperite neconcordanţe sau abateri de la legislaţie (acolo unde a 
existat o verificare efectuată de UCVAP); 

 actele constatatoare de control/verificare şi, după caz, procesul-verbal de constatare a 
contravenţiilor întocmite în urma derulării procedurii de supraveghere a beneficiarilor de 
către ANRMAP (acolo unde există);    

 îndeplinirea de către furnizor/prestator a obligaţiilor asumate prin contractul de achiziţie 
publică; 

 deficienţele în derularea contractului de achiziţie. 
În cazul în care, în urma verificărilor administrative și la fața locului, AM PO DCA consideră 
necesare investigații suplimentare pentru a stabili eligibilitatea cheltuielilor care i-au fost 
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solicitate la rambursare/plată de către un beneficiar, se adresează structurii de control din 
cadrul MDRAP pentru realizarea investigațiilor, iar în urma verificărilor efectuate sunt aplicate 
corecții financiare referitoare la contractele de achiziții încheiate cu încălcarea prevederilor 
legale.  
 
2.3. Probleme semnificative întâmpinate şi măsurile luate pentru soluționarea acestora  
 
La nivelul PO DCA, principalele provocări au fost întârzierile în procedurile de achiziții publice 
derulate de către beneficiari (prelungirea perioadelor de derulare a procedurilor precum și de 
finalizare a contractelor, în special la nivelul administrației centrale), întârzierile în depunerea 
cererilor de rambursare (în special la nivelul administrației centrale) precum și rata crescută de 
fluctuație a personalului din cadrul echipelor de proiect. 
 
2.3.1. Probleme întâmpinate în implementarea programului operațional 
 
Dificultăţile întâmpinate în cursul anului 2014 în cadrul procesului de implementare a PO DCA se 
referă, în principal, la următoarele aspecte, cu caracter general, pentru ambele axe prioritare: 
 
A. Din punctul de vedere al procesului de implementare a proiectelor, se poate menţiona nivelul 
scăzut al rambursărilor din cauza întârzierilor în depunerea cererilor de rambursare de către 
beneficiarii din rândul administraţiei publice centrale. În general, cauzele care au generat 
aceste întârzieri au fost termenele de finalizare a procedurilor de achiziții publice prevăzute în 
proiecte (ex. apariția necesității de reluare a anumitor proceduri de achiziții, contestații, lipsa 
alocării fondurilor necesare, schimbările/reorganizările administrative în interiorul instituției 
etc.).  
 
Măsurile organizatorice luate la nivelul Autorității de Management prin reorganizarea internă, 
modificarea procedurilor de lucru și verificarea cererilor de rambursare în cadrul unui singur 
serviciu (Serviciul Management Financiar) au contribuit la depășirea problemelor întâmpinate în 
anul anterior în procesarea cererilor de rambursare. 
 
Pentru creșterea numărului de cereri de rambursare și depunerea acestora în perioadele 
asumate prin contractele de finanțare, au fost întreprinse următoarele demersuri:  

- asumarea/reasumarea, la cel mai înalt nivel de conducere a autorităţii/instituţiei publice 
beneficiare (ministru/secretar de stat), a graficelor de rambursare depuse la AM PO DCA, 
aferente proiectelor aflate în implementare; 

- monitorizarea graficelor de rambursare asumate de către beneficiari și transmiterea 
lunară de adrese de atenționare privind perioada și valoarea cererilor de rambursare depuse;  

- organizarea și susținerea de reuniuni periodice cu beneficiarii PO DCA și reprezentanți ai 
AM PO DCA, care au avut ca scop cunoașterea și dezbaterea problemelor cu care aceștia se 
confruntă și identificarea de posibile soluții pentru continuarea implementării, în bune condiții, 
a proiectelor respective; 

- promovarea, împreună cu MFE, a unui Memorandum de Guvern prin care s-a dispus: 
limitarea numărului de reprezentanți legali din cadrul beneficiarilor administrație publică 
centrală care implementează mai multe proiecte, scurtarea termenului de avizare a tuturor 
documentelor interne privind procedurile de achiziții publice derulate în proiectele finanțate din 
proiecte europene la maxim 10 zile lucrătoare, asigurarea stabilității echipei de implementare 
prin limitarea numărului de solicitări de modificare a componenței acesteia numai la situațiile 
de încetare a raporturilor de muncă, mutare, incapacitate temporară de muncă sau pentru 
îndeplinirea necorespunzătoare a atribuțiilor în cadrul proiectului și întocmirea unui plan de 
acțiune care să cuprindă măsuri cu termene asumate de către reprezentantul legal în vederea 
derulării tuturor activităților aferente proiectelor, în termenele asumate în cadrul contractelor 
de finanțare; 

- sprijin susținut din partea AM PO DCA acordat beneficiarilor, în scopul implementării 
corespunzătoare a proiectelor  prin desfășurarea vizitelor de monitorizare și asistență, help-desk  
și utilizarea resurselor financiare alocate axei prioritare 3. 
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Urmare acestor demersuri întreprinse de AM și a eforturilor depuse de către beneficiari s-a  
înregistrat un progres semnificativ, în anul 2014, în ceea ce privește plățile efectuate și 
certificate, ceea ce a condus la creșterea ratei de absorbție la nivel de program. 

 
B. Dinamica de personal în cadrul AM PO DCA în cursul anului 2014 a înregistrat cota de 6,41% 
raportată la numărul de posturi alocat AM PO DCA. La o simplă comparație a valorii dinamicii de 
personal în cadrul AM PODCA pentru anul 2014 față de anul 2013, avem o scădere a acesteia de 
2,95 ori în anul 2014. La creșterea stabilității personalului din AM PODCA au contribuit atât 
măsurile de motivare de ordin salarial, cât și cele de ordin non financiar: activități de tip 
teambuilding, dezvoltarea profesională prin participări la seminarii, cursuri, conferințe etc. 
 
Totodată, au fost întreprinse și alte măsuri, astfel: 
 
1. Ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante de execuţie, prin concurs sau transfer. 
Astfel, au fost ocupate, în anul 2014, prin concurs sau transfer, 5 posturi.  
 
2. Organizarea de sesiuni de formare pentru personalul DDCA în cadrul unui contract care s-a 
derulat în perioada mai – decembrie 2014, pe domeniile: evaluator de proiecte, managementul 
riscurilor, managementul timpului. 
 
 
Contribuția PO DCA la implementarea Planului de Măsuri Prioritare (PMP): 

În anul 2014 a fost elaborat la nivelul DDCA documentul intitulat Direcțiile strategice de acțiune 
ale Autorității de management pentru Programul Operațional Dezvoltarea Capacității 
Administrative pentru perioada 2014 – 2015, ce a inclus, în Anexă, Planul de măsuri prioritare 
2014-2015 pentru consolidarea capacităţii de absorbţie a fondurilor structurale prin Programul 
Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA). 

 Măsurile cuprinse în acest document au vizat: 

1. Asigurarea atingerii ţintelor de plăţi asumate pentru 2014-2015, în sensul respectării limitelor 
minime impuse de regula n+3 pentru evitarea riscului de dezangajare automată;  
2. Asigurarea unui sistem de management și control adecvat pentru evitarea aplicării corecțiilor 
financiare și a prevenirii neregulilor; 
3. Asigurarea unei capacităţi administrative adecvate a AM PO DCA. 

Cea mai mare parte dintre măsuri au caracter permanent, informaţii privind modul de realizare 
fiind prezentate în paragrafele corespunzătoare din prezentul raport: 

- actualizarea permanentă a situaţiilor privind cererile de rambursare intrate în 
AM/procesate/plătite; 
- identificarea economiilor la nivel de proiect și contractarea, în limitele permise, a noi proiecte 
care să asigure absorbția fondurilor alocate PO DCA; 
- monitorizarea graficelor estimative de rambursare asumate de către beneficiari; 
- monitorizarea duratelor de rambursare şi efectuare a plăţilor către beneficiari, în vederea 
identificării elementelor care determină întârzieri majore, stabilirii cauzelor şi aplicării 
măsurilor corective pentru scurtarea intervalului de plată; 
- efectuarea vizitelor de asistență și de monitorizare și urmărirea modului de implementare a 
recomandărilor și soluțiilor propuse în cadrul acestora; 
- analiza continuă a riscurilor cu privire la prelungirea perioadei de implementare şi execuţia 
bugetară pentru proiectele aflate în derulare, identificarea unor măsuri specifice fiecărui 
proiect pentru minimizarea consecințelor prelungirii perioadei de implementare asupra 
dezangajării; 
- analiza stadiului desfășurării activităților aferente proiectelor aflate în implementare, 
identificarea eventualelor blocaje și propunere de măsuri în vederea soluționării acestora (fiind 
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realizată centralizarea raportărilor beneficiarilor privind stadiul derulării activităţilor şi 
achiziţiilor şi a măsurilor propuse în cazul întârzierilor); 
- organizarea de sesiuni de informare și de formare; 
- actualizarea site-ului AM PO DCA; 
- efectuarea vizitelor de verificare la fața locului conform planurilor trimestriale și a planului 
anual de verificare la fața locului; 
- asigurarea sprijinului pentru următoarea perioadă de programare (2014-2020); 
- utilizarea fondurilor de asistență tehnică pentru întărirea capacității AM PO DCA 
(perfecţionarea continuă a personalului AM PO DCA, prin organizarea de cursuri de formare şi 
asigurarea participării la seminarii/conferințe în domenii cheie pentru realizarea absorbţiei 
fondurilor, internship); 
- achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru asigurarea suportului logistic şi crearea de condiţii 
optime de derulare a activităţii AM PO DCA; 
- asigurarea proceselor de informare și publicitate pentru PO DCA. 

Pe lângă acestea, trei măsuri au avut termen de finalizare în anul 2014, respectiv: 

- derularea unui studiu al indicatorilor PO DCA, în scopul creșterii gradului de acoperire, 
capacităţii de gestionare și relevanței acestora (studiul fiind realizat); 
- actualizarea procedurilor în conformitate cu sistemul de management și control al DDCA  
(situaţia procedurilor fiind prezentată în tabelul de la pagina 43); 
- diseminarea către structurile AM PO DCA a concluziilor și recomandărilor raportului de evaluare 
a performanțelor în managementul şi implementarea PO DCA în intervalul 2008-2013, în vederea 
aplicării măsurilor de îmbunătățire a implementării PO DCA (diseminarea a fost realizată către 
membrii comitetului de coordonare pentru evaluare).  
 
2.3.2. Probleme identificate în implementarea acțiunilor și activităților conform art. 10 din 
Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 
 
Nu au fost identificate probleme.  
 
Transpunerea principiului egalității de șanse este substanțială în toate etapele de programare, 
lansare a apelurilor, selecția și monitorizarea implementării proiectelor. Intervențiile ce au vizat 
egalitatea de șanse au fost reflectate și în cadrul PO DCA, deși nu în mod specific, cu efect 
direct asupra grupurilor vulnerabile finanțate în cadrul programului. 
 
2.3.3. Probleme identificate în aplicarea procedurii prevăzute la art. 62 aliniat (1) litera (d) 
punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006  
 
În anul 2014 s-au desfășurat 2 misiuni de audit, concretizate în Raportul de audit al operațiunilor 
nr. 51456 din 27.08.2014 și Raportul de audit de sistem nr. 52146 din 17.12.2014, cu 27 de 
recomandări (21 aferente auditului de operațiuni și 6 aferente celui de sistem).  
 
Pe scurt, din analiza erorilor constate în cadrul auditului de operațiuni desfășurat, au rezultat 
următoarele deficiențe: predominant cheltuieli neeligibile decontate în cadrul proiectelor și 
nerespectarea prevederilor legale în domeniul achizițiilor publice.  
 
Rata de eroare rezultată din auditul de operațiuni și calculată prin raportarea sumei totale a 
erorilor aferente eșantionului aleatoriu, extrapolată la nivelul populației (1.365.973,47 euro) la 
totalul cheltuielilor declarate în anul 2012 (312.648,65 euro), a fost de 0,49% și s-a situat sub 
pragul de materialitate de 2% din totalul cheltuielilor declarate CE în perioada de referință. 
 
Pentru remedierea acestor deficiențe AM PO DCA a elaborat Planul de acțiune aferent raportului 
de audit al operațiunilor nr. 51456 din 26.08.2014, înregistrat la nivelul AM PO DCA sub nr. 
1801-C/DDCA/01.09.2014 care a cuprins:  

 acţiuni corective pentru care s-au organizat activități de control pentru constatarea 
neregulilor şi stabilirea creanţelor bugetare/corecţiilor financiare, în conformitate cu 
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prevederile O.U.G. nr. 66/2011, cu completările şi modificările ulterioare, prin structura de 
control din cadrul Direcției Constatare și Stabilire Nereguli; 

 alte măsuri privind întărirea sistemului propriu de management şi control al AM PO DCA, 
precum: 

 aplicarea de către Autoritatea de Management şi Autoritatea de Certificare şi 
Plată a prevederilor art. 19 din O.U.G. nr. 66/2011, privind neincluderea temporară în 
declaraţiile de cheltuieli a cheltuielilor aferente contractului de achiziţie în cazul căruia au fost 
constatate deficienţe cu implicaţii financiare, până la finalizarea procedurii prevăzute la art. 21 
din O.U.G. nr. 66/2011. 
 
Urmare a auditului de sistem, concluzia cu privire la eficiența funcționării sistemului la nivelul 
AM PO DCA este aceea că „sistemul funcționează, dar sunt necesare anumite îmbunătățiri" 
(categoria 2). Principalele recomandări formulate în vedere remedierii deficiențelor constatate 
au fost următoarele: 
- dispunerea măsurilor prevăzute de O.U.G. nr. 66/2011 cu modificările și completările 

ulterioare, în vederea aplicării corecțiilor financiare stabilite pentru contractele atribuite 
fără respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice și, totodată, dispunerea 
măsurilor privind constatarea cheltuielilor neeligibile, care nu îndeplinesc condițiile de 
neeligibilitate, precum și recuperarea creanțelor bugetare și a accesoriilor aferente, precum 
și deducerea acestora din cheltuielile declarate Autorității de Certificare și Plată, în vederea 
deducerii din cheltuielile declarate Comisiei Europene; 

- aplicarea de către Autoritatea de Management și Autoritatea de Certificare și Plată a 
prevederilor art. 19 din O.U.G. nr. 66/2011 cu modificările și completările ulterioare, privind 
neincluderea temporară în declarațiile de cheltuieli a cheltuielilor aferente contractelor de 
achiziție în cazul cărora au fost constatate deficiențe cu implicații financiare până la 
finalizarea procedurii prevăzute la art. 21 din O.U.G. nr. 66/2011.  
 

2.4. Schimbări în contextul implementării programului operaţional  
 
2.4.1. Analiza cadrului de reglementare cu impact asupra derulării programului operațional  
Nu este cazul pentru anul 2014. 
 
2.4.2. Analiza contextului economico - social general din România 
 
Potrivit Proiecției principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2014-20188 realizată 
de Comisia Națională de Prognoză în luna februarie 2015, Produsul Intern Brut pentru anul 2014 
a fost de 670,5 miliarde lei, în creştere – în termeni reali – cu 2,9% faţă de anul 2013. 
 
Potrivit Raportului privind situaţia macroeconomică pe anul 2015 şi proiecţia acesteia pe anii 
2016-20189, cadrul general intern în perioada 2013-2014 a fost caracterizat de relansarea 
economiei, o încredere mai mare a investitorilor, disciplină bugetară şi reducere a risipei, fiind 
înregistrate progrese pe linia realizării unui echilibru corect între consolidarea fiscală 
sustenabilă şi relansarea economică, asigurarea credibilităţii şi predictibilităţii politicii 
economice a Guvernului şi finanţarea la costuri rezonabile a deficitului bugetar şi a celui extern. 
Pe parcursul anilor 2013-2014, România a avut în continuare o politică bugetară caracterizată de 
un management prudent al cheltuielilor publice şi de o îmbunătăţire semnificativă a 
managementului datoriei publice.  
 
2.4.3. Măsuri întreprinse pentru contracararea efectelor crizei economico-financiare 
 
Întrucât PO DCA este un instrument de susținere a activităților autorităților/instituțiilor 
administrației publice centrale și locale, fondurile alocate au contribuit la asigurarea 
necesarului de finanțare a administrațiilor publice, reducând astfel presiunea asupra bugetelor 

                                                 
8Comisia Națională de Prognoză, Proiecţia principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2014 - 2018 Prognoza de iarnă 2015, februarie 
2015, http://www.cnp.ro/user/repository/prognoza_2014_2018_varianta_de_iarna_2015.pdf 
9
 Ministerul Finanațelor Publice, Raport privind situaţia macroeconomică pe anul 2015 şi proiecţia acesteia pe anii 2016-2018, 

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/proiect_buget2015/Raportbuget2015_13122014.pdf. 
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acestora și facilitând redirecționarea unor sume către activitățile de investiții, în conformitate 
cu strategia de combatere a efectelor situației economice internaționale a Guvernului României, 
finanțate prin intermediul altor programe operaționale sau de la bugetul de stat. 10 
 
2.5. Modificări substanţiale privind articolul 57 al regulamentului (CE) nr. 1083/2006 
 
Nu este cazul pentru anul 2014.  
 
2.6. Complementaritatea cu alte instrumente  

2.6.1.  Complementaritatea PO DCA cu alte instrumente europene de finanțare 

PO DCA se interconectează cu toate programele operaționale, dar și cu alte instrumente 
europene de finanțare (ex. cooperare transfrontalieră).  
 
În vederea prezentării unor informații cât mai cuprinzătoare în cadrul raportului anual de 
implementare, la nivelul DDCA se află în derulare o analiză a modului în care se realizează 
coordonarea și complementaritatea între acțiunile finanțate din FSE în cadrul proiectelor PO 
DCA 2007-2013 și acțiuni finanțate din alte fonduri și programe europene (cooperare 
transfrontalieră, cooperare teritorială europeană, Fondul European pentru Dezvoltare Regională, 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală etc.) sau naționale precum și din alte 
instrumente de finanțare. 
 
Folosind instrumentul de raportare Art4SMIS, la nivelul DDCA au fost identificate, într-o primă 
fază, alte proiecte derulate în perioada de programare 2007-2013 de autorităţile administraţiei 
publice centrale și finanțate din fonduri nerambursabile (POS DRU, POS CCE etc.). 
 
De asemenea, au fost transmise solicitări autorităţilor administraţiei publice centrale în vederea 
identificării, dacă este cazul, a modului în care acțiunile și rezultatele din proiectele finanțate 
prin PO DCA 2007-2013 se coordonează sau sunt complementare cu măsuri/ activități/ rezultate 
finanțate din alte programe operaționale/fonduri europene/naționale/ alte instrumente de 
finanțare (descriere succintă cu precizarea titlului proiectului, a codului SMIS și programului în 
cadrul cărora acestea au fost finanțate). Un număr de 43 de solicitări adresate ministerelor, 
unităţilor, instituţiilor şi structuri aflate în subordinea / în coordonarea / în cadrul ministerelor, 
autorităților publice autonome care au avut calitatea de beneficiari ai PO DCA 2007-2013 au fost 
transmise, vizând un număr de 132 de proiecte. 
 
Până la data de 9 iunie 2015 au fost primite un număr de 27 de răspunsuri, care au vizat un 
număr de 60 de proiecte. 
 
Din răspunsurile primite, au fost sintetizate aspectele de mai jos, centralizarea răspunsurilor 
complete primite fiind realizată în cadrul DDCA. 
 
1) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a transmis răspunsuri referitor la un număr de 2 
proiecte din cele 4 cofinanțate din PO DCA: 

 Proiectul cod SMIS 32582, „Consolidarea performanţei prefecţilor şi subprefecţilor din 
România în contextul integrării în UE şi al descentralizării administrative şi financiare”, a 
inclus o activitate care a vizat conceperea şi derularea programului pilot de formare 
specializată adresat corpului prefecţilor şi subprefecţilor. Programul pilot de formare a 
inclus un modul de formare în sistem e-learning, fiind utilizată infrastructura platformei 
de e-learning dezvoltate în cadrul unui alt proiect care a fost finanțat prin POS CCE 
(„Implementarea în sistem e-learning de programe de formare în domeniul administraţiei 
publice pentru sprijinirea dezvoltării societăţii informaţionale”, cod SMIS 4376), fără 
costuri suplimentare pentru infrastructura platformei, nici pentru programe software 
aferente acestei platforme. Conținutul modulului de formare  „Management public 

                                                 
10Raport Strategic Naţional 2012 privind implementarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune, http://www.fonduri-
ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Documente_Suport/Rapoarte_Strategice/19.04.2013/ro_strat_report_2012.pdf 
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modern - provocări și oportunități”, care fusese dezvoltat în proiectul cod SMIS 4376, a 
fost revizuit și actualizat de către formatorul contractat în cadrul proiectului cod SMIS 
32582, ținând cont de specificitățile grupului țintă, respectiv prefecți și subprefecți. 
Varianta revizuită a acestui modul a fost încărcată în platforma de e-learning prin 
resursele proprii ale ANFP. 

 Proiectul cod SMIS 35032, „Creşterea capacităţii administraţiei publice de a gestiona 
procesele de recrutare, selecţie şi evaluare a funcţionarilor publici în contextul creşterii 
gradului de responsabilizare a administraţiei publice privind gestionarea funcţiei publice” 
a inclus o activitate care a vizat implementarea programelor de formare specializată în 
domeniul managementului resurselor umane. Modulul II „Managementul resurselor umane 
și al performanțelor” din cadrul programului de formare include o secvență e-learning cu 
privire la Etică și integritate, fiind utilizată infrastructura platformei de e-learning 
dezvoltate în cadrul proiectului „Implementarea în sistem e-learning de programe de 
formare în domeniul administraţiei publice pentru sprijinirea dezvoltării societăţii 
informaţionale” cod SMIS 4376, finanţat din POS CCE, fără costuri suplimentare pentru 
infrastructura platformei, nici pentru programe software aferente acestei platforme. A 
fost utilizat conținutul modulului de formare Etică și integritate care a fost dezvoltat în 
proiectul cod SMIS 4376. 
 

 
2) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a transmis răspunsuri referitoare la analiza 
complementarității celor 4 proiecte cofinanțate din PO DCA, dintre care, pentru 2 au fost 
identificate complementarități: 

 Proiectul cod SMIS 31224 „Dezvoltarea unui parteneriat viabil între ANAF şi beneficiarii 
direcţi ai serviciilor furnizate de aceasta - premisă a eficientizării sistemului de colectare 
a veniturilor” a inclus o serie de activități (activitatea 1 „analiza componentei relaţionale 
contribuabil – administraţie fiscală” și activitatea 2.10. „derularea cursului practic 
privind organizarea unor campanii media pentru un număr de 45 de funcţionari publici 
din aparatul central şi teritorial”) care au fost apreciate drept complementare cu 
Revenue Administration Modernization Project (RAMP), finanțat prin Banca Mondială - 
CS/17 - Sondaje anuale, focus grupuri, campanii și instruire în analiza sondajelor și cu 
activitatea 6 „Campanie media împotriva corupției în cadrul ANAF la nivel național și 
teritorial”, din cadrul proiectului „Creșterea integrității în cadrul ANAF prin cooperare 
instituțională și creșterea capacității” finanțat prin Granturi Norvegiene 2009-2014.  
Sondajele, focus grupurile realizate, respectiv organizate în cadrul proiectului cod SMIS 
31224 vor fi continuate prin intermediul proiectului Revenue administration 
Modernization Project iar cele 45 de persoane instruite (nivel central și teritorial) în 
domeniul organizării și derulării de campanii media vor fi implicate în derularea 
campaniilor viitoare ale ANAF ce vor avea loc în cadrul proiectului RAMP.  
De asemenea, chestionarele elaborate în cadrul cercetării sociologice realizate în cadrul 
proiectului cod SMIS 31224 au cuprins și întrebări referitoare la corupție, ceea ce 
reprezintă un punct de plecare pentru studiul din cadrul activității 6 din cadrul 
proiectului finanţat prin Mecanismul Norvegian, iar cei 45 de funcționari publici (nivel 
central și teritorial) instruiți în vederea organizării și derulării de campanii media vor fi 
implicați în derularea campaniei media împotriva corupției. Mai mult, activitatea 4.3. din 
proiectul PO DCA, cod SMIS 31224, care a vizat formare profesională, instruiri pentru 
personalul din cadrul aparatului central şi teritorial, cu atribuţii în domeniul tehnicilor de 
comunicare din cadrul A.N.A.F (3 module pe temele: comunicare externă, comunicare de 
criză, relaţii publice) a fost apreciată drept complementară cu Revenue Administration 
Modernization Project (finanțat prin  Banca Mondială) - CS/16 – Proiectarea strategiei de 
comunicare și dezvoltarea abilităților pentru relații publice, întrucât funcţionarii publici 
care au participat la instruirile în domeniul tehnicilor de comunicare au acumulat 
noţiunile teoretice care să le permită implementarea Strategiei de comunicare ce se va 
elabora în cadrul RAMP. De asemenea abilităţile acestora în domeniul comunicării vor fi 
dezvoltate în continuare prin intermediul RAMP. 
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 Proiectul cod SMIS 40478 „Îmbunătățirea proceselor de activitate ale Agenției Naționale 
de Administrare Fiscală” a fost apreciat drept complementar cu Revenue Administration 
Modernization Project - finanțat prin Banca Mondială – CS/1 – Definirea, integrarea și 
implementarea proiectului. În cadrul proiectului SMIS 40478, a fost creat catalogul 
serviciilor livrate contribuabililor, incluzând serviciile documentate şi clasificate; au fost 
identificate procesele de activitate ale agenţiei; au fost elaborate harta integratoare a 
proceselor de activitate şi  arhitectura organizaţională; un procent de 100% din procesele 
de activitate critice au fost identificate, documentate, reprezentate şi descrise în 
conformitate cu un standard de reprezentare acceptat la nivel internațional – BPMN; un 
procent de 50% din celelalte procese de activitate au fost identificate, documentate, 
reprezentate şi descrise în conformitate cu un standard de reprezentare acceptat la nivel 
internaţional – BPMN; un număr minim de 4 procese de activitate au fost reproiectate în 
mod aplicat; a fost elaborată politica în domeniul calităţii serviciilor livrate 
contribuabililor; a fost selectată categoria de servicii reprezentative care va fi 
documentată şi analizată. Procesele de activitate documentate prin intermediul 
proiectului finanțat prin PO DCA reprezintă punctul de plecare în definirea cerințelor 
funcționale pentru sistemul informatic ce va fi achiziționat prin  RAMP. Documentarea 
proceselor de activitate ale ANAF, precum și reproiectarea tuturor proceselor, ce nu au 
fost documentate sau reproiectate prin intermediul proiectului finanțat prin PO DCA se 
va continua prin intermediul  RAMP. De asemenea, va fi dezvoltată arhitectura 
organizațională a întreprinderii conform standardului TOGAF pentru toate celelalte faze 
ce nu au fost realizate prin intermediul acestui proiect. Totodată, vor fi dezvoltate 
standarde de calitate şi pentru celelalte categorii de servicii pentru care nu au fost 
elaborate standarde de calitate. 
 

3) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a transmis răspuns referitor la cele 3 
proiecte cofinanțate din PO DCA: 

 Proiectul cod SMIS 37955 „Realizarea unui sistem de plată online a serviciilor oferite de 
ANCPI”, care vizează îmbunătăţirea serviciilor publice oferite de ANCPI prin 
implementarea unui sistem de comerţ electronic pentru serviciile şi produsele furnizate 
de instituţie, urmând a rezulta un sistem modern funcţional pentru servicii de plată 
online, ce poate fi accesat de publicul larg, atât la nivel naţional, cât şi la nivel 
internaţional, a fost apreciat drept complementar cu alte două proiecte:  

o „Modernizarea modalităţilor de culegere, evaluare, analizare şi raportare a 
datelor din registrul agricol naţional prin utilizarea tehnologiei informației”,  cod 
SMIS 48626, finanțat din POS CCE  2007 – 2013, care își propune dezvoltarea 
instrumentelor și a unei culturi de monitorizare şi evaluare a performanţelor în 
domeniul agricol - date specifice Registrului Agricol Naţional – RAN - adaptate la 
prioritățile economice și sociale actuale venite din partea cetățenilor, mediului 
de afaceri, precum și administraţiei publice locale şi central. Prin obiectivele 
comune de automatizare și informatizare a proceselor administrative, ambele 
proiecte se subscriu inițiativelor actuale la nivel european, în vederea creșterii 
gradului de utilizare a tehnologiei informației în relația dintre autoritățile publice 
și cetățeni/mediul de afaceri, respectiv reducerea timpului petrecut la ghișeu de 
către aceștia; 

o „Upgradarea sistemului E-Terra 3 în vederea asigurării suportului compatibil cu 
Directiva INSPIRE pentru implementarea instrumentelor structurale” cod SMIS 
47995, finanțat din PO AT 2007 – 2013, care își propune să realizeze consolidarea 
capacității de coordonare a implementării fondurilor structurale prin actualizarea 
sistemului informatic integrat de cadastru şi publicitate imobiliară compatibil cu 
Directiva INSPIRE E-Terra 3 cu scopul de a oferi Autorităților de Management 
acces la evidența cadastral-juridică, administrată de ANCPI, în vederea 
fundamentării deciziilor privind orientarea fondurilor. Obiectivele celor două 
proiecte au fost apreciate ca sinergice și convergente, prin prisma faptului că 
serviciile și produsele generate de ANCPI prin intermediul sistemului informatic e-
Terra 3 vor fi expuse pentru vânzare, tarifate și încasate prin intermediul 
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magazinului virtual inclus în sistemul de plată online a serviciilor oferite de 
ANCPI.  

 

 Proiectul cod SMIS 37880 „Registrul Electronic Naţional al Nomenclaturilor Stradale 
(RENNS) I”, care vizează un sistem informatic care să asigure accesul oricărei instituţii 
publice, persoane juridice şi persoane fizice la un sistem unic de nomenclatură stradală 
constituit pe baza standardizării având ca obiective specifice standardizarea, la nivel 
naţional, a nomenclaturii stradale (denumiri de artere şi numere administrative), 
asigurarea accesului oricărei instituţii publice, persoane juridice şi persoane fizice la un 
sistem unic de nomenclatură stradală constituit pe baza standardizării, realizarea la 
nivelul României a componentei tematice „Adrese” din cadrul Anexei I a Directivei 
Europene „INSPIRE”, asigurarea unei referinţe unice şi univoce a numărului administrativ 
în documentele oficiale şi actele autorităţilor publice, a fost, de asemenea, apreciat 
drept complementar cu cele două proiecte menționate anterior: 

o Proiectul RENNS, prin implementarea  unui standard ridicat de calitate asupra 
gestiunii nomenclaturii stradale, permite fluidizarea comunicării inter-
instituţionale pe domenii cum ar fi: evidenţa populaţiei, ordine publică, evidenţa 
fiscală, servicii de urgenţă etc. Totodată, acest proiect  contribuie îndeaproape la 
construirea sistemelor de tip „ghişeu-unic” care să rezolve problemele 
cetăţenilor. Proiectul cod SMIS 48626 dezvoltă instrumente de monitorizare şi 
evaluare a performanţelor în domeniul agricol (date specifice Registrului Agricol 
Naţional - RAN) adaptate la prioritățile economice și sociale actuale venite din 
partea cetățenilor, mediului de afaceri, precum și administraţiei publice locale şi 
centrale. Sistemele informatice dezvoltate în cele doua proiecte au fost apreciate 
ca fiind complementare și asigurând sinergii deoarece ambele își propun să 
asigure cetățenilor, mediului de afaceri și administrației publice următoarele: 
acces facil indiferent de locaţie şi timp, la informaţiile de care au nevoie într-un 
mod eficient şi transparent; reducerea timpului alocat procedurilor specifice, 
rezolvarea rapidă şi interactivă a solicitărilor; suplimentar, proiectul  RENNS  
gestionează informații fundamentale pentru orice proiect care exploatează 
entitatea de tip „adresă”, la nivelul oricărui beneficiar de fonduri europene. 

o Rezultatele proiectului RENNS sunt exploatate în mod direct la nivelul sistemului 
e-Terra3, adresa asociată imobilelor fiind una dintre principalele metadate 
gestionate de sistemul informatic e-Terra3. 

 Proiectul cod SMIS 37956 „INSPIRE - decizii fundamentate, politici coerente la nivel 
național, un cadru european unitar” vizează colectarea datelor preliminare de la 
gestionarii de date spațiale prin intermediul unui instrument informatic care va permite 
inventarierea gestionarilor de date spațiale și preluarea de date spațiale de la aceștia și 
realizarea analizei propriu-zise constând în corelări între informațiile spațiale furnizate 
de gestionarii de date spațiale, cele care urmează a fi furnizate, actualizări ale acestora.  

o Complementaritatea proiectului cu proiectul „Realizare sistem informatic integrat 
pentru asigurarea interoperabilității conform Directivei INSPIRE”, cod SMIS 31568, 
POSCCE 2007-2013, a fost proiectată la nivelul activității de culegere a 
metadatelor și datelor în format INSPIRE, în vederea agregării la nivel național a 
straturilor informaționale în conformitate cu Directiva INSPIRE. Beneficiarul a 
precizat că s-a renunțat la implementarea proiectului SMIS 31568 din cauza 
indisponibilității partenerilor pentru derularea proiectului. În definirea proiectului 
menționat s-a avut în vedere schimbul de date relevante pentru descrierea rețelei 
de drumuri la nivel național, în conformitate cu rigorile impuse de Directiva 
INSPIRE. 

o Proiectul cod SMIS 47995; proiectul INSPIRE generează avantaje legate de 
simplificarea procedurilor de stabilire, administrare, întreţinere şi distribuire a 
seturilor de date spaţiale şi a serviciilor aferente prin prisma implementării unui 
instrument modern de colectare şi de gestionare a acestora. Accesul la datele 
spaţiale va permite luarea unor decizii, ca de exemplu în evaluarea riscurilor 
pentru societăţile de asigurare, în organizarea şi funcţionarea activităţii în 
domeniul comunicaţiilor, agriculturii, turismului, precum şi în planificarea 



Raportul Anual de Implementare 2014 

48 

teritorială (amenajarea sau utilizarea teritoriului) şi în exploatarea resurselor 
naturale. Proiectul E-Terra 3, finanțat prin intermediul POAT 2007 – 2013, își 
propune să furnizeze informații privind limitările tehnice ale unui teren sau zone 
(contaminări, lucrări subterane sau supraterane, proiecte de infrastructură ce 
urmează să afecteze zona în viitor, etc.) esențiale pentru luarea de decizii 
strategice de investiții atât pentru investitorii privați, cât și pentru administrația 
de stat. Totodată, proiectul asigură interoperabilitatea și alinierea la standarde 
de reprezentare și valorificare a datelor, inclusiv cele asociate anexelor la 
Directiva INSPIRE; 

o Proiectul „Proprietatea imobiliară – fundament pentru politici naţionale şi 
europene” cod SMIS 45246, finanțat prin POAT 2007 – 2013, care își propune 
crearea cadrului de realizare a înregistrării sistematice la nivel naţional, proces 
determinant în activităţi care vizează facilitării implementării proiectelor de 
investiţii la nivel naţional şi a politicilor naţionale; s-a apreciat că există sinergii și 
relații de complementaritate deoarece ambele proiecte contribuie la 
îmbunătățirea cadrului legal și la dezvoltarea de noi instrumente în domeniul 
implementării proiectelor de investiţii la nivel naţional şi a politicilor naţionale. 

 
4) Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică a transmis răspunsuri referitoare la 
rezultatele proiectului finanțat prin PO DCA, cod SMIS 24120, „Dezvoltarea capacităţii ANCS de 
elaborare a politicilor publice în domeniul inovării şi al transferului tehnologic pentru asigurarea 
unei dezvoltări socio-economice durabile”: 

o Studiul inobarometru – raport de evaluare a gradului de inovare la nivelul 
regiunilor de dezvoltare și conștientizare a importanței inovării la nivel regional  
realizat prin proiectul PO DCA a fost apreciat drept complementar cu: 

 Strategia de dezvoltare socio-economică prin inovare pentru zona 
transfrontalieră RO-BG [RINNO - a model for enhancing the benefits of 
Romania-Bulgaria cross - border region cooperation by using R&D&I] – MIS-
ETC:168, întrucât indicatorii și metodologia de măsurare a inovării la nivel 
regional structurează elementele necesare realizării unei strategii de 
dezvoltare socio-economică bazată pe inovare, precum și cu 

 măsura privind creșterea capacității instituționale a MEN de a formula 
politici publice în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării (CDI) din 
cadrul proiectului „Creșterea capacității administrative a sistemului public 
de cercetare, dezvoltare și inovare din Romania, pentru a răspunde pe 
termen scurt, mediu și lung nevoilor strategice de dezvoltare economico-
socială a României”, cod  SMIS 37609, implementat de UEFISCDI, întrucât 
analiza capitalului intelectual - radiografie fidelă a resurselor deținute de 
INCD, este utilă în deciziile de management instituțional. Procesul de 
realizare a amprentei de cercetare a institutelor naționale de CDI pornește 
de la o bază de date consolidate despre ecosistemul de cercetare – 
inovare. 

o Standardul  național „model de dezvoltare a afacerii prin inovare”, dedicat 
firmelor inovative, a fost apreciat drept complementar cu: 

 modelul de comercializare a rezultatelor activității de CDI din cadrul 
proiectului „Dezvoltarea capacităţii de transfer şi comercializare a 
rezultatelor din cercetare în cadrul institutelor şi centrelor de cercetare 
aplicativă din România – implementarea unui model pilot pentru 
compartimentele de specialitate”, finanțat din fonduri naționale, în cadrul 
programului sectorial al ANCSI, întrucât elemente din cele 4 părți ale 
standardului constituie bază de plecare în dezvoltarea unui model pilot al 
unei infrastructuri de transfer tehnologic, pentru susţinerea 
competitivităţii la nivel regional / local, precum și cu  

 măsura privind creșterea gradului de vizibilitate al rezultatelor CDI și 
infrastructurii de cercetare finanțate din fonduri publice din cadrul 
proiectului „Eficientizarea procesului de monitorizare electronică a datelor 
privind activitățile și infrastructurile din domeniul cercetării și dezvoltării, 
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prin implementarea de tehnologii moderne TIC, cu scopul de a deservi 
necesarul informațional al beneficiarilor serviciilor MEN”, cod SMIS 37678, 
implementat de UEFISCDI, legătura fiind explicată prin dezvoltarea unei 
metodologii privind aplicarea legislației în vigoare legate de proprietatea 
intelectuală pentru dezvoltarea serviciilor de transfer tehnologic și acces 
la infrastructurile de cercetare publice. 

 
5) Autoritatea Navală Română a implementat proiectul cod SMIS 32662 „Monitorizarea şi 
eficientizarea proceselor de lucru şi a fluxului de documente la nivel central şi la nivelul 
unităţilor teritoriale, păstrarea informaţiei în condiţii sigure şi cu costuri optime”, cofinanțat din 
PO DCA 2007-2013, care a avut drept scop întărirea capacității instituționale a furnizării 
serviciilor publice  la nivel național și teritorial și a constat în implementarea unui sistem intern 
de aplicații de gestionare a documentelor, precum și proiectul „Sistem de management al 
traficului de nave pe Dunăre și de informare asupra transportului pe ape interioare - RoRIS”, cod 
SMIS 7638, finanțat prin POS T, care a avut ca scop îmbunătățirea siguranței navigației, respectiv 
realizarea unui sistem de supraveghere a traficului de nave compatibil cu Directiva Europeană 
2005/44/EC (Directiva RIS). Rezultatele celor două proiecte implementate de ANR nu au fost 
apreciate drept complementare, întrucât proiectele au vizat scopuri diferite. 
 
6) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate implementează proiectul cod SMIS 40774 
„Îmbunătăţirea şi creşterea  calităţii eficienţei şi serviciilor furnizate de casele de asigurări de 
sănătate prin structurile de control a activităţii furnizorilor de servicii medicale, aflaţi în relaţie 
cu acestea”, cofinanțat din PO DCA 2007-2013, care vizează dezvoltarea și implementarea unor 
proceduri unitare de control specifice, adaptabile la nivelul sistemului CAS cu impact pe 
deciziile care au ca punct central calitatea serviciilor medicale, îmbunătăţirea capacităţii de 
analiză a activităţii furnizorilor de servicii medicale la nivelul caselor de asigurări de sănătate, 
în scopul creșterii calității și eficienței serviciilor medicale, definirea amplă a rolurilor și 
responsabilităţilor derulate de personalul cu atribuţii de control al furnizorilor de servicii 
medicale de la nivelul CNAS şi CAS. 
Acesta a fost apreciat drept complementar cu alte 3 proiecte: 

 Proiectul „Prescripția electronică”, cod  SMIS 30892, finanțat din POSCCE, proiect care 
contribuie la creşterea calităţii actului medical de prescripţie prin aplicaţia informatică 
de prescriere asistată a medicaţiei, reducându-se considerabil riscul de eroare pe 
parcursul înscrierii medicaţiei recomandate. Motorul de reguli medicale (interacţiuni 
între medicamente, contraindicaţii, corelaţii între diagnostic, vârsta şi medicamentele 
prescrise, protocoale de tratament etc.), întreg cadrul tehnic al reţetei electronice, a 
creat premiza garantării atât pentru finanţator - CNAS, cât şi pentru asigurat a siguranţei 
tratamentului şi reducerea riscului de complicaţii; 

 Proiectul „Dosarul Electronic de Sănătate” cod SMIS 30893, de asemenea finanțat din 
POSCCE, având ca activități relevante activități relevante:  evidența tuturor 
documentelor de la diverse instituții medicale publice sau private (opiniile medicale, 
diagnosticele și recomandările primite de-a lungul timpului) reunite într-o platformă 
accesibilă online, referitoare la starea de sănătate a unui pacient, date accesibile 
medicului în prezența și cu acceptul pacientului. Proiectul monitorizează astfel eficiența 
actului medical în relație cu furnizorii de servicii medicale; 

 Proiectul „Cardul Național de Sănătate" finanțat din FNUASS (proiect în implementare și 
care va reprezenta unicul instrument de validare și decontare a serviciilor medicale 
acordate in sistemul asigurărilor sociale de sănătate).  

Beneficiarul a apreciat că legătura între proiectul PO DCA și cele 3 proiecte menționate se 
explică prin realizarea unei metodologii unitare de control, care va fi aplicată la nivelul tuturor 
Caselor de Asigurări de Sănătate din România, prin structurile de control a activităţii furnizorilor 
de servicii medicale, aflaţi în relaţie contractuală cu acestea. Proiectul își propune acţiuni 
prospective (înainte de furnizarea serviciilor şi cheltuirea fondurilor) şi prin acţiuni retrospective 
(după furnizarea serviciilor şi cheltuirea fondurilor). Acţiunile prospective reprezintă realizarea 
unor planuri, adică activitatea de planificare, definirea în cadrul unui Contract, a ceea ce se 
aşteaptă să realizeze furnizorul de servicii. Planurile pot avea legătură cu orice aspect al 
activităţii dar sunt cel mai mult legate de tipurile şi volumele serviciilor care se furnizează, cum 
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se furnizează şi care sunt rezultatele. Pe de altă parte, acţiunile retrospective sunt controalele 
propriu-zise, adică verificarea costurilor, proceselor, produselor şi rezultatelor sistemului de 
furnizare a serviciilor medicale. Astfel, prin proiect se dorește standardizarea acțiunilor de 
control a serviciilor medicale prin introducerea ghidurilor, procedurilor și metodologiilor de 
control; stabilirea criteriilor de performanță pentru fiecare specialitate;  elaborarea 
metodologiei și transferul de know-how pentru tipurile de control din domeniul sănătății. 
 
7) Casa Naţională de Pensii Publice a transmis răspuns referitor la cele 4 proiecte cofinanțate 
din PO DCA, dintre care pentru 2 au fost identificate elemente de complementaritate: 
 

 Referitor la proiectul cod SMIS 26933 „Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa 
Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate (DOMINO)”, acesta a inclus 
implementarea unui sistem integrat  IT, modern, de administrare a proceselor de muncă 
în administraţia publică prin sistemul work-flow și administrarea avansată a 
documentelor. Sunt integrate în DOMINO fluxurile aferente modulelor dezvoltate în 
ORIZONT (EPBAS, SPA, SICA etc.). Managementul final asigurat datorită DOMINO este 
bazat pe rezultatul activității din toate modulele Orizont. Sistemul informatic propus a fi 
implementat în cadrul proiectului reprezintă o continuare a demersului iniţiat deja de 
către CNPP de informatizare a activităţii instituţiei. În acest sens, proiectul urmăreşte 
creşterea calităţii şi implicit a fiabilităţii sistemului de creare, gestionare şi folosire a 
documentelor din cadrul CNPP prin constituirea unei baze de date specifice care să 
permită accesul la documentele înregistrate în format electronic, dar şi fluidizarea 
circuitului intern al documentelor din cadrul CNPP în vederea simplificării procedurilor de 
lucru din cadrul instituţiei.  
De asemenea, proiectul cod SMIS 26933 a inclus  un studiu privind introducerea unui 
sistem unitar actualizat de proceduri operaționale în vederea eficientizării 
managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine. Revizuirea procedurilor 
existente și elaborarea de noi proceduri s-a extins și asupra activităților rezultate din 
implementarea proiectului ORIZONT, inclusiv cele rezultate din aplicarea soluției 
informatice. Procedurile ce stau la baza proiectării instrumentului de management 
modern al documentelor cuprind toate activitățile procedurabile din cadrul sistemului 
public de pensii gestionat de către CNPP. Acestea sunt transpuse în Manualele de 
proceduri pentru CNPP, casele teritoriale de pensii și INEMRCM. Procedurile sunt aferente 
tuturor activităților procedurabile din sistemul CNPP așadar inclusiv modulelor din 
ORIZONT, DIAFIX, și DOMINO. 

 Referitor la proiectul cod SMIS 26911 „Simplificarea şi automatizarea schimbului de 
date între CNPAS şi alte instituţii publice cu care interacţionează: date integrate prin 
automatizarea fluxurilor informaţionale interne şi externe (DIAFIX)”, acesta a vizat 
implementarea unui sistem informatic integrat de automatizare a fluxurilor 
informaţionale interne şi externe ale CNPP. Actualizarea datelor de evidență a 
persoanelor (IGI/DEPABD) se realizează prin sistemul Diafix către Orizont(14430). Pentru 
îndeplinirea atribuțiilor stabilite de legiuitor, se efectuează schimburi de informații prin 
DIAFIX (SFTP), conform protocoalelor încheiate între CNPP și instituțiile interesate (ASF, 
INS, ANPIS etc.). Funcționalitățile oferite de DIAFIX contribuie la actualizarea 
informațiilor furnizate prin serviciile electronice (ORIZONT) puse la dispoziția persoanelor 
publice (fizice și juridice) pentru consultare, solicitare şi obţinere on-line de informaţii 
referitoare la sistemul de pensii şi asigurări sociale din România, precum şi servicii de 
completare de documente şi formulare prin internet. 

De asemenea, CNPP a derulat un număr de 2 proiecte finanțate din FEDR prin POS CCE 2007-
2013, respectiv proiectul cod SMIS 14430 „Servicii publice online destinate cetăţenilor, 
contribuabili şi beneficiari ai sistemului public de pensii şi din sistemul accidentelor de muncă şi 
al bolilor profesionale” (ORIZONT) și proiectul cod SMIS 48615 „Soluție de e-guvernare 
performantă la CNPP” au fost apreciate ca fiind în raport de integrare și complementaritate atât 
între ele, cât și cu proiectele PO DCA cod SMIS 26933 (ambele proiecte POSCCE) și 26911 (doar 
SMIS 14430), fiind oferite detalii privind integrarea și complementaritatea, care sunt disponibile 
în cadrul centralizării realizate la nivelul DDCA. 
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8) Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO a analizat 
rezultatele proiectului finanțat prin PO DCA, cod SMIS 37595, „Sistemul Naţional de Combatere 
a Criminalităţii Informatice Cyber Crime” respectiv implementarea unei platforme tehnologice 
specializate și la standarde actuale pentru pregătirea continuă a specialiștilor din administrația 
publică în aspecte privind securitatea informatică și campanie de conștientizare cu privire la 
riscurile criminalității informatice și metodele de combatere a acesteia au fost apreciate drept 
complementare cu crearea unui Centralized Data Clearing House la nivel european pentru 
colectarea datelor despre botneti și a unui centru național de suport antibotnet în cadrul 
proiectului „Advanced Cyber Defence Center”, în care CERT-RO este partener, CIP-Grant 
agreement no: 325188, finanțat de CE prin Competitiveness and Inovations Framework 
Programme 2007-2013. Datele provenite din „Advanced Cyber Defence Center” pot fi procesate 
și prelucrate cu ajutorul platformei tehnologice specializate implementate prin proiectul 
„Sistemul național de combatere a criminalității informatice Cyber Crime”. Totodată, aceste 
informații sunt postate pe site-ul CERT-RO, contribuind la creșterea gradului de conștientizare 
cu privire la riscurile criminalității informatice. 
Luând în calcul, pe lângă rezultatele deja menționate și instruirea echipei Cyber Crime în 
domeniul soluțiilor de contracarare a criminalității informatice prin proiectul PO DCA, a fost 
apreciată complementaritatea cu realizarea unei platforme operaționale de tip portal web prin 
care se asigură interoperabilitatea la nivel organizațional, accesul la procedurile de lucru, 
informarea cu privire la Nivelul de Alertă Cibernetică, precum și publicarea de informații despre 
incidentele de securitate cibernetică și recomandări pentru eliminarea riscurilor, precum și cu 
pregătirea angajaților responsabili cu administrarea și exploatarea tehnologiilor, personalului din 
cadrul CYBERINT și a partenerilor în cadrul proiectului „Sistem național de protecție a 
infrastructurilor IT&C de interes național împotriva amenințărilor provenite din spațiul 
cibernetic”, cod SMIS 48723, în care CERT-RO este partener, finanțat prin POSCCE 2007 – 2013. 
Datele colectate prin „Sistemul național de protecție a infrastructurilor IT&C de interes național 
împotriva amenințărilor provenite din spațiul cibernetic” pot fi procesate și prelucrate prin 
platforma operațională implementată în cadrul proiectului „Sistemul național de combatere a 
criminalității informatice Cyber Crime”. Totodată, aceste informații sunt postate pe site-ul 
CERT-RO, contribuind la creșterea gradului de conștientizare cu privire la riscurile criminalității 
informatice. 
Personalul din instituții publice, parte a echipei Cyber Crime, alcătuite și instruite în cadrul 
proiectului „Sistemul național de combatere a criminalității informatice Cyber Crime”, a căpătat 
noi competențe în domeniul combaterii criminalității informatice prin pregătirea realizată în 
cadrul proiectului „Sistem național de protecție a infrastructurilor IT&C de interes național 
împotriva amenințărilor provenite din spațiul cibernetic”. 
 
9) Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul MAI a transmis răspuns referitor 
la cele 4 proiecte cofinanțate din PO DCA, dintre care pentru 2 au fost identificate elemente de 
complementaritate. Pentru proiectele cod SMIS 19554 „Implementarea Sistemului Naţional 
Integrat de Management al Informaţiei şi al Activităţii Tactico-Operative la nivelul Direcţiei 
Generale de Informaţii şi Protecţiei Internă (SIMITO)” și cod SMIS 32566 „Implementarea unui 
sistem de apărare cibernetică la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor prin Direcţia 
Generală de Informaţii şi Protecţie Internă (CERT-INT)” beneficiarul a precizat că se urmăreşte 
continuarea îmbunătăţirii procesului de analiză a informaţiilor la nivelul DIPI, respectiv, a 
dezvoltării funcţionalităţilor CERT-INT, prin alte două proiecte aflate în faza de programare, 
estimându-se aprobarea Programului Național Fondul de Securitate Internă Cooperare 
Polițienească 2014-2020 și, respectiv, a Programului Național Fondul de Securitate Internă 
Cooperare Polițienească 2014-2020 (prin care se asigură finanțarea celor două proiectelor) la 
sfârșitul anului 2015. 
 
10) Direcţia Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale din cadrul MAI a precizat că, pentru 
proiectul cod SMIS 32862 „Dezvoltarea capacităţii instituţionale a MAI în domeniul gestionării 
dosarelor europene, al transpunerii şi al aplicării acquis-ului comunitar”,  coordonarea și 
complementaritatea se vor asigura prin depunerea de către DAERI a 3 fișe de proiect în cadrul 
noului exercițiu financiar POCA 2014-2020. 
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11) Direcţia Generală de Paşapoarte din cadrul MAI a arătat, în răspunsul transmis, că 
proiectul cod SMIS 32565 „Consolidarea capacităţii administrative a DGP prin implementarea 
sistemului integrat de arhivă electronică, management al documentelor şi îmbunătăţirea calităţii 
serviciilor”, prin care s-a implementat sistemul integrat de arhivă electronică și management al 
documentelor pentru optimizarea fluxurilor de emitere a documentelor de către Direcția 
Generală de Pașapoarte, prin reducerea timpilor de consultare a dosarelor din cadrul arhivei 
operative, este complementar proiectului ePass (Sistemul Integrat pentru Emiterea și Gestiunea 
Pașaportului Electronic) implementat la nivelul Direcției Generale de Pașapoarte de către 
Compania Națională Imprimeria Națională. Prin schimbul de date operaționalizat la nivelul celor 
două proiecte se optimizează timpii de acces la dosarele din arhiva operativă a Direcției 
Generale de Pașapoarte. 
 
12) Direcţia Generală Management Operaţional din cadrul MAI a precizat, referitor la 
proiectul cod SMIS 30263 „Sistem Informatic de Management Integrat al Evenimentelor de 
Ordine Publică (SIMIEOP)”, că, proiectul a vizat îmbunătăţirea durabilă a capacităţii de analiză şi 
sinteză a personalului ce încadrează Centrul Operaţional de Comandă al MAI, prin standardizarea 
modalităţii de raportare şi înregistrare, on-line, a datelor şi informaţiilor despre evenimentele 
survenite pe timpul evenimentelor/manifestărilor cu impact în domeniul ordinii publice, în 
scopul informării corecte şi operative a conducerii ministerului şi fundamentării deciziei în 
situaţii de criză. Prin implementarea proiectului s-a realizat un sistem informatic naţional 
pentru gestionarea evenimentelor de ordine publică înregistrate la nivelul structurilor operative 
ale MAI şi alocarea resurselor pentru managementul situaţiilor deosebite pe timpul 
manifestărilor de amploare. 
Platforma informatică pune la dispoziția utilizatorilor instrumente performante de analiză şi 
sinteză a datelor și informațiilor cu ajutorul cărora se pot genera produse analitice și de sinteză 
cu privire la evoluția situației operative, care să fundamenteze prin rezultatele furnizate 
deciziile strategice şi operaţionale cu privire la rezolvarea unor situaţii concrete. 
 
Potrivit răspunsului transmis de beneficiar, la nivelul Direcţiei Generale Management 
Operaţional se află în curs de implementare proiectul „Extinderea capabilităților sistemelor 
informatice ale MAI prin realizarea interoperabilității cu sistemul informatic SNUAU-112 al STS”, 
cod SMIS 57009, finanțat prin POS CCE 2007-2013, legătura dintre cele două fiind explicată prin 
creșterea capacității de interconectare a sistemelor informatice aparținând MAI și STS, precum și 
a gradului de interoperabilitate între instituțiile publice implicate în asigurarea intervenției în 
situații de urgență prin optimizarea fluxurilor informaționale și a planificării și utilizării 
resurselor de intervenție pentru creșterea siguranței cetățeanului și prezervarea climatului de 
ordine publică, eficientizarea activității personalului ce încadrează Centrul Național de 
Monitorizare a Situației Operative și a Centrelor operative / dispecerate de la nivelul celorlalte 
structuri ale MAI, prin preluarea automată a datelor inițiale din fișele de caz confirmate în 
SNUAU 112, în platforma SIMIEOP pentru înregistrarea fișelor evenimentelor în SIMIEOP, crearea 
la nivelul SIMIEOP a unei platforme tehnologice specializate de integrare care să permită 
modelarea fluxurilor de date între sisteme complexe în sens bilateral/unilateral pentru 
creşterea gradului de interoperabilitate a sistemelor informatice utilizate de structurile din 
cadrul MAI. 
 
13) Direcția Generală Management Resurse Umane din cadrul MAI a implementat proiectul 
cod SMIS 16467 „Instruirea profesională - condiţie esenţială a competenţei în administraţie”, 
prin care s-au derulat următoarele module de instruire și perfecționare profesională: formare de 
formatori (o sesiune de formare profesională), managementul resurselor umane (3 sesiuni) și 
resurse umane (4 sesiuni).  
 
Proiectul a fost apreciat ca fiind complementar cu proiectul „Dezvoltarea unui parteneriat 
strategic privind formarea profesională continuă în sistemul de ordine și siguranță 
publică/Forming, Partnering, Enforcing and Performing”, finanţat prin Programul ERASMUS+ al 
CE, și anume cu măsura privind stabilirea unui parteneriat strategic cu organizații din state 
membre UE cu scopul de a implementa practici inovative care să conducă la creșterea calității 
programelor de formare continuă. Obiectivul comun al instituțiilor partenere este îmbunătățirea 
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politicilor de formare continuă a personalului prin dezvoltarea unui curriculum care să cuprindă 
metode inovative de învățare formală și non-formală a personalului. Atât măsurile finanțate prin 
PO DCA, cât și măsurile care vor fi finanțate prin Programul ERASMUS+ vizează creșterea 
nivelului de profesionalizare a angajaților MAI, îmbunătățirea capacității operaționale a 
departamentelor de resurse umane, adoptarea de noi instrumente în domeniul managementului 
resurselor umane, crearea cadrului necesar pentru asigurarea unei formări profesionale continue 
și eficiente a personalului prin formarea de formatori. S-a apreciat că rezultatele măsurilor 
finanțate prin PO DCA reprezintă un fundament pentru activitățile finanțate prin Programul 
ERASMUS+, proiectul aflat în curs de implementare la nivelul DGMRU vizând crearea unui mediu 
de lucru modern și dinamic, integrarea în activitatea de zi cu zi a metodelor inovative de 
învățare non-formală și dezvoltarea de colaborări cu organizații care activează în diferite 
domenii sau sectoare. 
 
14) Unitatea de Politici Publice din cadrul MAI a derulat proiectele cod SMIS 2284 „Procese 
decizionale eficiente la nivelul administraţiei publice locale din România” și 2281 „Proces 
decizional la nivel M.I.R.A.”. În răspunsul UPP la solicitarea DDCA se arată că continuitatea 
acestor proiecte nu a putut fi asigurată datorită schimbărilor structurale ce au avut loc la nivelul 
ministerului prin care competențele asupra administrației publice locale nu au mai aparținut 
Unității de Politici Publice iar unele structuri cu care urma să se colaboreze pe aceste teme au 
trecut la MDRAP. 
 
15) Agenţia Naţională Antidrog a precizat că proiectul finanțat prin PO DCA, cod SMIS 1212, 
„Crearea şi dezvoltarea unei reţele de management a proiectelor cu specific antidrog” a avut ca 
scop îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a A.N.A., C.P.E.C.A. şi ale instituţiilor şi 
organizaţiilor partenere implicate în lupta împotriva drogurilor în vederea susţinerii 
implementării politicii antidrog în România, prin crearea şi operaţionalizarea unei reţele de 
management a proiectelor cu specific antidrog” este complementar cu proiectul „Egalitate pe 
piața muncii! - Proiect pilot pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile”, ID 140936, finanțat prin 
POSDRU 6.2, al cărui obiectiv general este implementarea unui program-pilot pentru creșterea 
accesului pe piața muncii prin îmbunătățirea abilitaților și competențelor profesionale și 
furnizarea de asistență specifică unui număr de 1350 de persoane ce aparțin grupurilor 
vulnerabile din regiunile București Ilfov, Sud Muntenia, Nord Est și Sud Est în scopul prevenirii și 
limitării consumului de substanțe interzise, precum și cu proiectul „Egalitate pe piața muncii - 
Șansa TA la un viitor mai bun!”, ID 135606, finanțat prin POSDRU 6.3, al cărui obiectiv general 
este dezvoltarea abilităților și competențelor profesionale pentru 540 femei, în special femei 
consumatoare de droguri sau aflate în risc de consum de droguri și alte grupuri vulnerabile în 
vederea creșterii capacității de ocupare pe piața muncii în regiunea Sud Est. 
 
Potrivit răspunsului transmis de beneficiar, rețeaua de manageri de proiect creată în cadrul 
proiectului PO DCA a fost unul din rezultatele ce au avut un impact considerabil la nivel 
instituțional. Echipa de implementare a proiectului „Egalitate pe piața muncii! - Proiect pilot 
pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile” (POSDRU 6.2) a fost formată în cadrul proiectului PO 
DCA. Membrii rețelei de manageri de proiect au fost specializați ca manageri de proiect ceea ce 
a reprezentat un avantaj considerabil ce s-a resimțit în redactarea fișelor de proiect POS DRU și 
a implementării acestora. De asemenea, aplicația realizată în cadrul proiectului PO DCA este 
utilizată în cadrul proiectelor finanțate de POS DRU în vederea monitorizării activităților și 
îndeplinirii termenelor stabilite în fișele de proiect. Un alt avantaj este legat de transmiterea de 
către membrii echipei din teritoriu a documentelor din cadrul proiectului și realizarea eficientă 
a evaluării. Proiectul ID 140936 finanțat prin POSDRU 2007-2013 se derulează în parteneriat cu 9 
entități juridice, iar proiectul ID 135606 se derulează în parteneriat cu o entitate juridică, ceea 
ce a condus la aplicarea abilităților și cunoștințelor deprinse în urma participării la cursurile de 
team-building în activitatea de management a proiectului, precum și în gestionarea principalelor 
sarcini de echipă. 
 
16) Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul MAI 
derulează proiectul cod SMIS 35082 „Registrul Electronic Naţional pentru Fişele de Evidenţă 
Centrală a persoanelor (REN-FEC)” care urmăreşte conversia arhivei fizice (fişe de evidenţă 
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centrală, dosare de schimbare a numelui pe cale administrativă, certificate de stare civilă 
pentru uz extern) asociată Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor  într-o arhivă 
electronică digitizată, precum şi automatizarea managementului integrat al documentelor 
electronice corespunzătoare. Proiectul a fost apreciat drept complementar cu proiectul 
implementat de DEPABD în perioada 27.08.2012-30.09.2013, „Sistem Naţional Integrat de 
Introducere şi actualizare a informaţiilor legate de Evidenţa Persoanelor -S.N.I.E.P.” finanţat 
prin POS CCE. Prin implementarea proiectului s-a realizat un nou sistem informatic pentru 
nucleul Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a Persoanelor (S.N.I.E.P.). Cele două proiecte 
sunt apreciate drept complementare, astfel că implementarea acestora va furniza instrumente 
moderne de resortul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor  în administrarea bazelor de date, 
care oferă cadrul necesar pentru: administrarea  eficientă a Registrului Naţional de Evidenţă a 
Persoanelor; optimizarea funcţionalităţilor S.N.I.E.P.; creşterea calităţii serviciilor oferite 
cetăţenilor; reducerea timpului de soluţionare a cererilor referitoare la furnizarea datelor cu 
caracter personal în condiţiile legii. Totodată, beneficiarul a apreciat că implementarea  celor 
două proiecte se circumscrie obiectivelor specifice domeniului e-Guvernare. 
 
17) Inspectoratul General pentru Imigrări a transmis răspuns referitor la 2 dintre cele 3 
proiecte finanțate din PO DCA, pentru care complementaritatea este apreciată a se realiza 
astfel: 

 Proiectul cod SMIS 15126 „Dezvoltarea competenţelor profesionale în vederea 
creşterii eficienţei în plan organizaţional”, prin intermediul căruia s-au desfășurat 
sesiuni de formare profesională pentru personalul IGI (module de pregătire în 
domeniile: administrarea resurselor umane, dezvoltarea terminologiei de 
specialitate juridică și financiară în limba engleză, dezvoltarea abilităților de 
comunicare a personalului în limba engleză, dobândirea cunoștințelor de bază 
pentru conversație în limba chineză, arabă și turcă, îmbunătățirea performanțelor 
în procesul de derulare a achizițiilor publice, management de specialitate precum 
și relații publice și comunicare, modul de curs în domeniul monitorizării și 
evaluării proiectelor) a fost apreciat drept complementar cu Fondul european de 
returnare, PA 2013, acțiunea 4 – Pregătirea personalului IGI care execută misiuni 
de escortare în vederea returnării RTT (proiect aflat în implementare, în cadrul 
căruia sunt prevăzute sesiuni de instruire și stagii de pregătire în domeniul 
returnării și derulării misiunilor de escortare) și cu Fondul european de returnare, 
PA 2013, acțiunea 4 – Perfecționarea în domeniul pregătirii în domeniul limbii 
engleze a personalului IGI cu competențe în combaterea imigrației ilegale și a 
returnării (proiect aflat în implementare, în cadrul căruia sunt prevăzute sesiuni 
de instruire în vederea îmbunătățirii cunoștințelor de limba engleză). Ambele 
proiecte, apreciate drept complementare proiectului finanțat din PO DCA, vizează 
activități de perfecționare a competențelor personalului IGI pe paliere de 
activitate diverse, în vederea asigurării unei platforme continue de pregătire 
profesională la nivel instituțional; 

 Prin intermediul proiectului cod SMIS 23583 „Modernizarea şi integrarea 
aplicaţiilor software din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări prin 
optimizarea Sistemului Informatic de Management al Străinilor” prin intermediul 
căruia s-a dezvoltat infrastructura informatică a IGI, atât din punct de vedere al 
programelor informatice cât și al stațiilor de lucru prin atingerea în mod specific a 
următoarelor obiective: optimizarea și ajustarea aplicației SIMS în vederea 
integrării elementelor de noutate legislativă în domeniu, extinderea utilizării 
aplicației SIMS prin adăugarea unui modul special care să permită utilizarea de 
terminale mobile de către toate autoritățile publice cu atribuții în controlul 
activității cetățenilor străini în România, extinderea aplicației informatice în 
vederea includerii de informații biometrice în certificatele emise de ORI, 
extinderea aplicației informatice în vederea prevenirii infiltrării elementelor 
infracționale în România prin implementarea unui sistem de „face detection”, 
scurtarea timpilor de răspuns la cererile cetățenilor străini prin implementarea 
unui sistem centralizat și integrat de utilizare a datelor, asigurarea suportului și a 
mentenanței pentru aplicație și baza de date.  
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Proiectul cod SMIS 32583 a fost apreciat drept complementar cu Fondul european 
de returnare, PA 2013, acțiunea 4 – Consolidarea capacității de returnare a IGI 
prin dezvoltarea unei aplicații specifice în cadrul SIMS (proiect aflat în 
implementare, în cadrul căruia sunt prevăzute activități de upgradare a sistemului 
informatic SIMS prin acțiuni de proiectare și implementare a unui modul adițional 
în domeniul returnării) precum și cu Fondul european de returnare, PA 2013, 
acțiunea 4 – Consolidarea capacității operaționale a IGI în domeniul returnării 
prin îmbunătățirea infrastructurii IGI (proiect aflat în implementare, în cadrul 
căruia sunt prevăzute activități de modernizare a infrastructurii IT a IGI prin 
achiziția de echipamente). Având în vedere faptul că în cadrul proiectului cod 
SMIS 32583 sistemul informatic SIMS a fost restructurat și redimensionat din punct 
de vedere al parametrilor tehnici de funcționare, beneficiarul apreciază că cele 
două proiecte complementare, din cadrul Fondul european pentru returnare, 
reprezintă inițiative de upgradare a aplicației informatice de management a 
străinilor la cerințele operative curente. 

 
18) Inspectoratul General al Poliţiei Române a transmis răspuns referitor la 3 dintre proiectele 
finanțate din PO DCA, pentru care complementaritatea este apreciată a se realiza astfel: 

 Pentru proiectul cod SMIS 2969 „Sistemul Naţional de Raportare a Incidentelor 
(SNRI)”: 

o Prin fonduri naționale, a continuat integrarea altor surse de date în 
modelul informatic unitar dezvoltat în cadrul proiectului (exemplu 
Registrul Național al Armelor Integrat – RNAi) și au fost actualizate 
funcționalitățile sistemului prin modificarea fluxurilor penale în 
conformitate cu prevederile noului Cod de Procedură Penală (proiectul 
Upgrade SNRI); 

o Prin fonduri structurale: implementarea proiectului SEIMD. Astfel, datele 
structurate (deja colectate prin SNRI) vor dobândi valoare adăugată prin 
includerea lor în fluxuri informatice din categoria document management 
permițând Poliției Române nu numai schimbul de informații dar și de 
documente și containere de documente (reprezentând un pas înainte către 
dosarul electronic. În plus, fluxurile informatice vor informatiza noi arii 
funcționale din cadrul poliției ceea ce va contribui la dezvoltarea 
sistemului SNRI în ansamblul său; 

o Prin Fondul Securității Interne (Internal security Fund) inclus de CE în 
exercițiul financiar 2014 – 2020. În acest cadru au fost bugetate costurile 
privind mentenanța curentă și cea adaptivă a sistemului informatic fiind 
prevăzute costurile aferente a 3 ani de utilizare; 

o Până la data elaborării răspunsului IGPR au fost aprobate strategiile, lista 
obiectivelor și a măsurilor investiționale, programul nefiind încă 
operaționalizat. 

S-a apreciat că proiectele naționale au contribuit la menținerea sistemului în parametri normali 
de funcționare, precum și la actualizarea SNRI atât din perspectiva instrumentelor software de 
bază cât și a fluxurilor de introducere a datelor. Proiectul SEIMD (aflat în implementare prin 
mecanismul PO DCA) crește eficiența schimbului datelor colectate prin abordarea unui nou nivel: 
document management. Astfel, adițional complementarității între cele două sisteme, se va 
realiza integrarea nativă între cele două sisteme între toate componentele: baza de date, 
aplicații și interfețe utilizator. 

 Pentru proiectul cod SMIS 31223 „Sistem Electronic Integrat de Management al 
Documentelor (SEIMD)”, complementaritate a fost apreciată ca fiind în strânsă 
corelare cu proiectul SNRI, descris anterior. 

 Pentru proiectul cod SMIS 2968 „Sistem informatic integrat pentru suportul 
decizional şi organizaţional privind dezvoltarea capacităţii administrative a IGPR - 
(SIISDODCA)”: 

o Prin fonduri naționale s-a asigurat funcționalitatea curentă a sistemului; 
o Prin Fondul Securității Interne (Internal security Fund) inclus de CE în 

exercițiul financiar 2014 – 2020. În acest cadru au fost bugetate costurile 
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privind mentenanța curentă și cea adaptivă a sistemului informatic fiind 
prevăzute costurile aferente a 3 ani de utilizare; 

o Până la data elaborării răspunsului IGPR au fost aprobate strategiile, lista 
obiectivelor și a măsurilor investiționale, programul nefiind încă 
operaționalizat. 

S-a apreciat că Fondul Securității Interne va asigura introducerea actualizărilor având o 
complexitate de nivel mediu și ridicat. De pildă, modificări ale legislației fiscale dar și 
gestionarea impactului proiectelor de complementaritate propuse de MFP pentru gestiunea 
unitară a fluxurilor informaționale. 
 
19) Institutul Naţional de Statistică a transmis răspuns referitor la proiectul cod SMIS 26932 
„Îmbunătăţirea capacităţii administraţiei publice de măsurare a performanţelor administrative - 
baze de date, metodologii, instrumente de modernizare şi standardizare a tehnicilor de 
raportare statistică şi de caracterizare a performanţelor administraţiei” care are ca rezultat 
sistemul informaţional statistic eDEMOS ce conţine un set de indicatori statistici primari 
construiţi pe baza surselor statistice existente în Sistemul Statistic Naţional şi 40 de indicatori 
derivaţi cu rolul de a descrie performanţele autorităţilor publice locale la nivel de UAT (APL-
UAT). Proiectul a avut ca obiectiv şi identificarea unui număr de minim 10 indicatori noi de 
performanţă (în final au fost definiţi 18 indicatori) care să fie construiţi pe baza datelor 
furnizate de APL-UAT printr-un modul special de colectare online a datelor. Indicatorii statistici 
(primari şi derivaţi) sunt disponibili printr-un sistem de raportare de tip BI şi de tip hartă (GIS). 
Datele pot fi selectate, vizualizate şi descărcate în formate portabile.  
 
Pentru acest proiect s-a apreciat că s-a realizat coordonarea și complementaritatea cu „Portal 
web pentru preluarea on-line a datelor statistice” finanţat prin POS CCE. Portalul eSOP este 
destinat colectării online a datelor de la agenţii economici pentru realizarea cercetărilor 
statistice incluse în Programul Statistic Naţional Anual, aprobat prin hotărâre de guvern. Datele 
sunt colectate prin sistemul eDEMOS pe bază voluntară, în timp ce colectarea datelor din eSOP 
este obligatorie. Baza de date eDEMOS integrează mai multe baze de date gestionate de INS, 
printre care şi bazele de date de producţie alimentate cu date din sistemul eSOP. 
 
Nu s-a realizat coordonarea și complementaritatea (se are în vedere coordonarea activităților) 
cu proiectul „Observator Teritorial – Sistem informaţional integrat în sprijinul politicilor publice 
de dezvoltare teritorială”, cod SMIS 32562, finanțat din PO DCA 2007-2013. Beneficiarul a 
precizat că, din prezentarea la conferinţa de deschidere a proiectului (14 mai 2015) a reieşit că 
există unele elemente comune între cele două proiecte, fapt ce reclamă cooperarea dintre INS şi 
MDRAP pentru coordonarea activităților şi evitarea dublării informaţiei şi costurilor. 
 
20) Ministerul Afacerilor Externe a apreciat că, pentru cele 4 proiecte finanțate din PO DCA 
derulate s-a realizat coordonarea și complementaritatea, după cum urmează: 

 Prin proiectul cod SMIS 31872 „Fii Proactiv, Învaţă Permanent" Module de 
training pentru îmbunătăţirea abilităţilor personalului MAE, au fost finanțate 
programe de formare profesională apreciate drept complementare celor de care 
beneficiază, în mod curent, angajații MAE, iar aplicația informatică dezvoltată în 
cadrul proiectului sprijină derularea în condiții optime a tuturor activităților de 
formare profesională destinate angajaților MAE; 

 Prin proiectul cod SMIS 32802 „Biblioteca on-line în cadrul M.A.E.” se realizează 
îmbunătăţirea accesului la documentele din arhiva diplomatică a MAE şi se 
facilitează accesul personalului MAE la informațiile conținute în arhiva 
diplomatică, contribuind la formarea profesională complementară celei de care 
beneficiază angajații MAE prin participarea la seminarii, cursuri și/sau burse în 
domeniul politicii externe și al relațiilor internaționale oferite de către 
ministerele afacerilor externe și/sau institutele/academiile diplomatice din state 
terțe, SEAE/CE, Colegiul European de Securitate și Apărare, Institutul 
Clingendael, Centrul de Studii de Securitate George C. Marshall, Organizația 
Internațională a Francofoniei etc. În același timp, se apreciază că informațiile 
obținute prin intermediul proiectului contribuie esențial la creșterea rezultatelor 
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obținute prin participarea la cursuri de perfecționare în domenii diverse 
organizate la nivel național, finanțate din bugetul propriu. 

 Proiectul cod SMIS 32563 „E-VIZA - portal electronic pentru facilitarea procesului 
de obţinere a vizelor” a fost apreciat drept complementar cu proiectul „Noi 
măsuri de modernizare și management integrat al serviciilor pentru cetățeni” cod 
SMIS 48619, finanţat prin POS CCE şi cu proiectele de modernizare şi dotare a 
oficiilor consulare, finanțate prin Facilitatea Schengen 2007 – 2009  și  Fondul 
Frontierelor Externe 2007 – 2013, parte a Programului general SOLID. 
Proiectul cod SMIS 48619 are ca obiectiv implementarea unui sistem informatic 
integrat de eficientizare și modernizare a serviciilor consulare oferite de misiunile 
diplomatice şi oficiile consulare ale României. Proiectul a urmărit reducerea 
procedurii pe care cetăţenii solicitanţi de servicii consulare ar fi trebuit să o 
parcurgă, dând posibilitatea acestora să completeze online actele solicitate şi să 
efectueze o singură deplasare la sediul oficiilor consulare sau misiunilor 
diplomatice pentru a ridica documentele solicitate, în urma verificării acestora de 
către consul. Prin proiect s-a asigurat de crearea unui instrument foarte util care 
a venit în sprijinul activităţii Corpului consular al României în condiţiile în care 
numărul personalului consular este insuficient raportat la volumul mare al 
solicitărilor consulare şi la diversificarea domeniilor în care se solicită servicii şi 
asistenţă consulară.   
Proiectul cod SMIS 48619 completează seria proiectelor de modernizare a 
activităţii consulare lansate anterior de MAE. Centrul de Contact şi Suport al 
Cetăţenilor Români din Străinătate – CCSCRS este parte a Sistemului Integrat 
Consular (E-cons) dezvoltat de MAE, sub deviza „Consulatul mai aproape de casa 
ta”, care mai are în componenţa sa următoarele sisteme informatice: Sistemul 
Naţional de Informaţii privind Vizele – SNIV, portalul pentru facilitarea solicitării 
vizelor E-viza, Sistemul Informatic Integrat de Management al Documentelor de 
Călătorie – E-pass, Sistemul Informatic pentru Managementul Integrat al Serviciilor 
pentru Cetăţeni – SIMISC şi Registrul Electronic al Documentelor – RED. 
Proiectul E-VIZA – portal electronic pentru facilitarea procesului de obținere a 
vizelor se înscrie în categoria proiectelor care au ca scop îmbunătățirea calităţii 
serviciilor consulare oferite de MAE şi consolidarea capacității administrative, 
obiective care se regăsesc şi în cadrul proiectelor de modernizare şi dotare a 
oficiilor consulare finanțate prin Facilitatea Schengen 2007 – 2009 şi  Fondul 
Frontierelor Externe 2007 – 2013. 
Acest proiect este adiacent Sistemului Naţional de Informaţii privind Vizele – SNIV, 
care a fost realizat de MAE cu finanțare din Facilitatea Schengen și contribuția 
națională de la bugetul de stat. 

 Proiectul cod SMIS 32663 „Centru de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din 
Străinătate - CCSCRS” a fost, de asemenea, apreciat drept complementar cu 
proiectul „Noi măsuri de modernizare și management integrat al serviciilor pentru 
cetățeni”, cod SMIS 48619, finanţat prin POS CCE (din perspectiva activității 
instituției MAE, sistemele informatice dezvoltate în cele două proiecte sunt 
complementare şi asigură sinergii deoarece ambele își propun sa asigure  
cetățenilor, mediului de afaceri şi administrației publice acces facil indiferent de 
locaţie şi timp, la informaţiile de care au nevoie într-un mod eficient şi 
transparent și reducerea timpului alocat procedurilor specifice, rezolvarea rapidă 
şi interactivă a solicitărilor) precum şi cu proiectele de modernizare şi dotare a 
oficiilor consulare, finanțate prin Facilitatea Schengen 2007 – 2009 și  Fondul 
Frontierelor Externe 2007 – 2013, parte a Programului general SOLID. 
Proiectul Centru de Contact şi Suport al Cetățenilor Români din Străinătate - 
CCSCRS se înscrie în categoria proiectelor care au ca scop  îmbunătățirea calităţii 
serviciilor consulare oferite de MAE și consolidarea capacității administrative, 
obiective care se regăsesc şi în cadrul proiectelor de modernizare şi dotare a 
oficiilor consulare finanțate prin Facilitatea Schengen 2007 – 2009  şi  Fondul 
Frontierelor Externe 2007 – 2013. 
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21) Ministerul Justiţiei a apreciat că, pentru proiectul cod SMIS 38631 „Analiză independentă 
privind eficiența sistemului judiciar”, finanțat din PO DCA, prin care a fost elaborat un raport de 
analiză cuprinzând recomandări privind îmbunătățirea performanței/ eficienței sistemului 
judiciar (care include: un studiu privind organizarea și funcționarea instituțiilor din cadrul 
sistemului judiciar și recomandări pentru eficientizarea acestuia; un studiu privind modalitatea 
de utilizare a resurselor umane şi bugetare alocate sistemului judiciar şi recomandări pentru o 
utilizare cât mai eficientă a acestora; un studiu privind sistemul informatic al sistemului 
judiciar, modalitatea de gestionare a acestuia și recomandări pentru eficientizarea situației 
actuale în domeniul IT la nivelul sistemului judiciar), s-a realizat coordonarea și 
complementaritatea cu alte proiecte după cum urmează: 

 Proiectul „Îmbunătățirea sistemului de management al cauzelor ECRIS” 
(beneficiar MJ), finanțat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 
(MFN 2009-2014), programul RO24 „Întărirea capacității judiciare și cooperare” 
(program gestionat de MJ), al cărui obiectiv a fost îmbunătățirea eficienței 
sistemului judiciar prin diseminarea de bune practici privind utilizarea sistemelor 
electronice de management al cauzelor și prin consolidarea infrastructurii 
hardware de rețea și comunicații a sistemului judiciar. Una dintre constatările şi 
recomandările formulate în raportul de analiză elaborat în cadrul proiectului 
finanțat prin PO DCA a fost legată de optimizarea şi standardizarea infrastructurii 
informatice, proiectul finanţat prin MFN 2009-2014 având o contribuţie 
semnificativă în acest sens. 

 Proiectul „Consolidarea capacității sistemului judiciar din Romania pentru a face 
față noilor provocări legislative și funcționale” (beneficiar Consiliul Superior al 
Magistraturii), finanțat în cadrul MFN 2009-2014, programul RO24 „Întărirea 
capacității judiciare și cooperare” (program gestionat de MJ), al cărui obiectiv a 
fost dezvoltarea capacității Institutului Național al Magistraturii de a îmbunătăți 
abilitățile profesionale ale magistraților și de a contribui la unificarea 
jurisprudenței în ceea ce privește Noile Coduri, precum și susținerea activității 
Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Național al Magistraturii, Școlii 
Naționale de Grefieri, Ministerului Public, Inspecției Judiciare și a instanțelor prin 
asigurarea echipamentului tehnic și IT necesar. Una dintre constatările şi 
recomandările formulate în raportul de analiză elaborat în cadrul proiectului 
finanțat prin PO DCA a fost aceea referitoare la implementarea de măsuri pentru 
formarea continuă și consolidarea capacității instituțiilor cu rol în formarea 
magistraților și a personalului auxiliar din sistemul judiciar (Institutul Național al 
Magistraturii - INM și Școala Națională de Grefieri), proiectul finanțat prin MFN 
2009-2014 contribuind la consolidarea capacităţii instituționale a INM și la 
formarea magistraților. 

 Proiectul „Îmbunătățirea accesului la justiție. O abordare integrată cu accent pe 
populația romă și alte grupuri vulnerabile” (beneficiar Consiliul Superior al 
Magistraturii), finanțat în cadrul MFN 2009-2014, programul RO24 „Întărirea 
capacității judiciare și cooperare” (program gestionat de MJ) al cărui obiectiv a 
fost îmbunătățirea accesului la justiție cu accent pe populația de etnie romă și 
alte grupuri vulnerabile prin înființarea la nivelul unor instanțe a 5 birouri de 
consultanță juridică, precum și prin alte măsuri care contribuie la atingerea 
acestui obiectiv. Una dintre recomandările formulate în raportul de analiză 
elaborat în cadrul proiectului finanțat prin PO DCA a fost aceea de înființare a 
unor birouri/ servicii de consiliere juridică și informare a cetățenilor înainte de a 
apela la instanță, care se implementează prin proiectul finanțat prin MFN 2009-
2014. 

 Proiectul „Platformă de e-learning cu specific IT pentru Ministerul Justiției și 
sistemul judiciar din România” (beneficiar MJ), finanțat prin POS CCE 2007-2013, 
al cărui obiectiv a fost dezvoltarea unei platforme de e-learning care să permită 
furnizarea unor soluții de învățământ pentru sistemul judiciar, cu conținut 
specific, prin mijloace electronice, disponibile on-line. Una dintre recomandările 
formulate în raportul de analiză elaborat în cadrul proiectului finanțat prin PO 
DCA a vizat intensificarea formării pentru magistrați și personalul auxiliar din 
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sistemul judiciar pentru a facilita utilizarea sistemului ECRIS (sistemul electronic 
de înregistrare a cauzelor și de informare). În acest context, prin proiectul 
finanţat prin POS CCE a fost dezvoltată o platformă de e-learning pentru 
personalul din sistemul judiciar, un modul de curs în cadrul acesteia fiind dedicat 
utilizării sistemului ECRIS. 
 

22) Serviciul Anticorupție din cadrul MDRAP a transmis analiza complementarității pentru 
proiectul cod SMIS 38550 „Sistem integrat de management al activităţii de investiţii și control 
în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului”, care a fost apreciat drept 
complementar cu proiectul „Coordonarea și selecția eficientă și transparentă a proiectelor de 
infrastructură finanțate din instrumente structurale și de la bugetul de stat pentru perioada 
2014-2020”, SMIS 48659, finanțat din POAT 2007 – 2013. 
 
Prin proiectul cod SMIS 38550, se urmărește dezvoltarea şi implementarea sistemului integrat de 
management al activităţii de investiţii publice, control și integritate, selecţia experţilor străini și 
implicarea acestora cu expertiza necesară pentru realizarea activităților privind integritatea și 
anticorupție, analiza sistemelor de asigurare a integrității la nivelul structurilor care gestionează 
fondurile publice din cadrul MDRAP, analiza și identificarea riscurilor apariției cazurilor de 
corupție în gestionarea fondurilor publice la nivelul MDRAP, cât și în elaborarea și 
implementarea proiectelor al căror beneficiar este MDRAP, set de propuneri privind măsurile de 
asigurare a unui cadru de integritate în gestiunea fondurilor publice de către MDRAP, Conferința 
națională de comunicare  „Integritate în utilizarea fondurilor publice”, auditarea din punct de 
vedere al securităţii aplicaţiei dezvoltate. 
 
Potrivit informațiilor furnizate de direcția de specialitate, proiectul cod SMIS 48659, finanțat din 
POAT 2007 – 2013 prevedere achiziţionarea de servicii pentru realizarea unui sistem de gestiune 
de date se referă doar la managementul și implementarea PNDL. SIM PNDL va permite accesul 
partajat la informații nu doar a personalului MDRAP ci și al reprezentanților UAT. A fost estimat 
un număr de aprox. 4000 de utilizatori și un număr de 1000 de utilizatori cu acces simultan 
(MDRAP și reprezentanți din cadrul UAT). Aplicația informatică va asigura interoperabilitatea și 
corelarea cu alte baze de date relevante realizate/în curs de realizare la nivelul MDRAP: spre 
exemplu baza de date a Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României, baza de date privind 
Serviciile Comunitare de Utilități Publice (SCUP - scup.mdrap.ro), baza de date privind 
proiectele finanțate din fonduri europene și naționale, baza de date teritoriale comune pentru 
zona transfrontalieră România – Bulgaria, platforma informatică de comunicare pentru 
implementarea Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării - suerd.mdrap.ro. S-a 
apreciat că SIM PNDL va fi complementar Sistemului Integrat de Management al Activităților de 
Investiții Publice, Control și Integritate în cadrul MDRAP iar SIM PNDL va fi dezvoltat astfel încât 
să asigure interoperabilitatea și corelarea cu Sistemul Integrat al ministerului precum și cu alte 
baze de la nivelul MDRAP. 
 
23) Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură din cadrul MDRAP a transmis 
analiza complementarității pentru proiectele: 

 Cod SMIS 32562 „Observator Teritorial - sistem informaţional integrat în sprijinul 
politicilor publice de dezvoltare teritorială”, considerat a fi complementar cu: 

o Proiectul „Dezvoltarea de instrumente și modele de planificare strategică 
teritorială pentru sprijinirea perioadei de programare post 2013, cod SMIS 38769, 
finanțat prin POAT 2007-2013, prin care s-a dezvoltat cadrul strategic de 
dezvoltare teritorială a României, prin sprijinirea elaborării Strategiei de 
dezvoltare teritorială a României pe termen lung, realizarea unei serii de studii de 
fundamentare și analize teritoriale. La monitorizarea  Strategiei de dezvoltare 
teritorială a României (SDTR) va contribui semnificativ Observatorul teritorial 
dezvoltat prin proiectul finanțat de PO DCA, acesta fiind unul din principalele 
instrumente de monitorizare. De asemenea, în Observatorul teritorial vor fi 
incluse informațiile și datele rezultate din studiile contractate în procesul de 
elaborare a SDTR; 
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o „Strategia comună de dezvoltare teritorială durabilă a zonei transfrontaliere 
România-Bulgaria”, cod MIS ETC 171, finanțat din PO România - Bulgaria 2007-
2013. Prin acest proiect este elaborată strategia comună de dezvoltare a ariei 
transfrontaliere România-Bulgaria, a fost dezvoltată o bază de date teritorială a 
ariei transfrontaliere, au fost realizate analize și studii-pilot. Se va realiza 
interoperabilitatea cu baza de date teritorială dezvoltată prin acest proiect, 
straturile tematice urmând a fi incluse în Observatorul teritorial. Observatorul 
teritorial va contribui la monitorizarea implementării strategiei comune pe 
teritoriul românesc al ariei transfrontaliere; 

o „Platforma informatică de comunicare pentru implementarea Strategiei Uniunii 
Europene pentru Regiunea Dunării la nivel național”, cod SMIS 31450, finanțat din 
POS CCE. Prin acest proiect a fost realizată o platforma informatică prin care se 
facilitează comunicarea și informarea în procesul de implementare a Strategiei UE 
pentru Regiunea Dunării în România. Rezultatul principal al proiectului este un 
geoportal și o bază de date care cuprinde proiectele rezultatele, instituțiile și 
persoanele relevante pentru SUERD. Se va realiza interoperabilitatea cu platforma 
informatică dezvoltată prin acest proiect, informațiile privind implementarea 
SUERD vor fi incluse în Observator teritorial. 

 Cod SMIS 32572 „Platformă pentru dezvoltare durabilă şi integrată”, pentru care s-a 
apreciat că este complementar cu: 

o Proiectul cod SMIS 38769, menționat mai sus, finanțat prin POAT 2007-2013. 
Strategia de dezvoltare teritorială a României subliniază importanța consolidării 
capacității de planificare locală, această acțiune fiind o precondiție pentru 
implementarea cu succes a prevederilor documentului strategic; 

o Proiectul „Consolidarea capacității de planificare spațială, precondiție pentru 
dezvoltarea urbana”, cod SMIS 43814, finanțat prin POAT. Scopul proiectului a fost 
acela de a sprijini dezvoltarea unui sistem integrat si armonizat de planificare în 
România în vederea unei dezvoltări teritoriale și urbane durabile și integrate și a 
corelării politicilor publice de investiții. Activitățile din cadrul proiectului 
„Platformă pentru dezvoltare durabilă şi integrată” se înscriu în obiectivul MDRAP 
de a contribui la eficientizarea capacităţii de planificare strategică teritorială a 
administraţiei publice prin dezvoltarea unor instrumente metodologice, a unor 
documente de planificare, precum şi prin formarea funcţionarilor publici în 
dobândirea acestor competenţe şi abilităţi specifice. 

 
Un număr de instituții au răspuns că nu mai derulează alte proiecte care se coordonează sau 
sunt complementare ca acțiuni și rezultate cu proiectele finanțate prin PO DCA 2007-2013: 
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Comisia Națională de 
Prognoză. De asemenea, MADR a transmis un răspuns referitor la complementaritatea celor 5 
proiecte finanțate prin PO DCA arătând că ministerul a obținut aprobarea/finanțarea pentru 2 
proiecte (cod SMIS 23237 „Gestionarea eficientă a activităților de formare profesională specifice 
Agenției Naționale de Consultanță Agricolă prin platforma de E-LEARNING” și cod SMIS 48610 
„Implementarea unui sistem de e-guvernare la nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale”) co-finanțate prin POS CCE dar, din motive apreciate drept obiective (ex. prin OuG nr. 
70/2010 a fost desființată Agenția Națională de Consultanță Agricolă), aceste proiecte nu au fost 
implementate. MADR a implementat proiecte specifice axelor prioritare Asistență tehnică în 
cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală și Programului Operațional pentru Pescuit. 
 
Un număr de instituții au răspuns că nu s-a realizat sau nu este cazul referitor la coordonare și 
complementaritate. În această situație se află următoarele proiecte: 
 

Beneficiar 
Cod 
SMIS 

Titlul proiectului 

Serviciul Anticorupție din 
cadrul MDRAP 40449 

Politici anticorupţie pentru cetăţean, într-o 
administraţie responsabilă (PACAR) 

Serviciul Anticorupție din 
cadrul MDRAP 40606 

Dezvoltarea unui mecanism de modernizare a 
implementării acțiunilor anticorupție din cadrul SNA 
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2012-2015 la nivelul administrației publice locale, 
precum și promovarea acestuia în vederea cunoașterii 
de către toate instituțiile implicate 

Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală 2724 

Îmbunătăţirea abilităţilor funcţionarilor din cadrul 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin instruire 
şi certificare ECDL Start 

Agenția Națională de 
Administrare Fiscală 38488 

Implementarea politicii de securitate IT în contextul 
Codului Vamal Modernizat European 

Autoritatea Navală Română 32662 

Monitorizarea şi eficientizarea proceselor de lucru şi a 
fluxului de documente la nivel central şi la nivelul 
unităţilor teritoriale, păstrarea informaţiei în condiţii 
sigure şi cu costuri optime 

Casa Naţională de Pensii 
Publice 14719 

Implementarea unui instrument modern de măsurare a 
performanţelor activităţii caselor judeţene de pensii 

Casa Naţională de Pensii 
Publice 15266 

Dezvoltarea competenţelor digitale şi manageriale în 
rândul parsonalului din cadrul CNPAS şi caselor 
teritoriale de pensii 

Departamentul de 
Informaţii şi Protecţie 
Internă din cadrul MAI 27204 

Instrumente moderne de management electronic al 
documentelor interne şi activităţii din teritoriu la 
Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă 
(IMMEDIAT la DGIPI) 

Departamentul de 
Informaţii şi Protecţie 
Internă din cadrul MAI 32722 

Sistem Integrat de Management al Infrastructurii la 
Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă (SIMI 
la DGIPI) 

Direcția Audit Intern din 
cadrul MAI 3097 

Dezvoltarea capacităţii de monitorizare şi evaluare de 
programe la nivelul Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative - Sistem Informatic de Management al 
Activităţii de Audit Intern 

Direcția Audit Intern din 
cadrul MAI 30244 

Dezvoltarea şi implementarea instrumentelor de 
planificare a activităţii şi evaluare a performanţelor 
manageriale la nivelul Direcţiei Generale Audit Intern 

Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice – Serviciul 
Anticorupție 40031 

Abordare strategică în domeniul anticorupției la nivelul 
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

Ministerul Energiei, 
Întreprinderilor Mici și 
Mijlocii și Mediului de 
Afaceri 1413 

Elaborarea Strategiei guvernamentale pentru 
îmbunătăţirea si dezvoltarea mediului de afaceri 

Ministerul Energiei, 
Întreprinderilor Mici și 
Mijlocii și Mediului de 
Afaceri 1243 

Întărirea capacităţii instituţionale de management a 
reformei privind îmbunătăţirea mediului de afaceri din 
România 

Ministerul Energiei, 
Întreprinderilor Mici și 
Mijlocii și Mediului de 
Afaceri 1445 

Simplificarea procedurilor administrative pentru IMM, 
prin introducerea de birouri unice "one stop shop" 

Ministerul Energiei, 
Întreprinderilor Mici și 
Mijlocii și Mediului de 
Afaceri 1276 

Elaborarea Strategiei guvernamentale pentru 
dezvoltarea sectorului IMM, în perioada 2009-2013 
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Ministerul Energiei, 
Întreprinderilor Mici și 
Mijlocii și Mediului de 
Afaceri 37634 

Identificarea /simplificarea barierelor administrative cu 
care se confruntă mediul de afaceri; elaborarea şi 
implementarea unor indicatori calitativi şi cantitativi de 
monitorizare 

Ministerul Justiţiei 32913 Implementarea portalului N-Lex 
 
În ceea ce privește răspunsul Ministerului Energiei Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de 
Afaceri, a fost primită, din partea Organismului Intermediar pentru Energie, și precizarea că, 
deși nu s-au identificat legături directe între proiectele finanțate prin POS CCE – Axa prioritară 
IV: Creșterea eficienței energetice și a securității furnizării, în contextul combaterii 
schimbărilor climatice și proiectele finanțate prin PO DCA, solicitanții de finanțare în cadrul AP 
IV a POS CCE, în special IMM-urile, pot beneficia de rezultatele diferitelor proiecte finanțate 
prin PO DCA (îmbunătățirea mediului de afaceri, creditare și garantare, eliminarea barierelor 
administrative, formare profesională, birouri unice one stop shop, propuneri legislative în 
special în domeniul achizițiilor publice etc.). 
 
O serie de concluzii preliminare se pot desprinde din analiza răspunsurilor primite. Astfel, în 
multe situații, instituțiile/structurile chestionate au apreciat că s-a realizat coordonarea și 
complementaritatea cu măsuri/ activități/ rezultate finanțate din alte programe 
operaționale/fonduri europene/naționale/ alte instrumente de finanțare.  

În unele cazuri, complementaritatea a fost legată de specificul programelor de finanțare, în 
special în ceea ce privește PO DCA și POS CCE (de exemplu, una dintre recomandările formulate 
în raportul de analiză elaborat în cadrul proiectului finanțat prin PO DCA a vizat intensificarea 
formării pentru magistrați și personalul auxiliar din sistemul judiciar pentru a facilita utilizarea 
sistemului ECRIS iar prin proiectul finanţat prin POS CCE a fost dezvoltată o platformă de e-
learning pentru personalul din sistemul judiciar; procesele de activitate documentate prin 
intermediul proiectului finanțat prin PO DCA reprezintă punctul de plecare în definirea 
cerințelor funcționale pentru sistemul informatic ce va fi achiziționat prin RAMP etc.). Alte 
acțiuni co-finanțate prin PO DCA au fost apreciate drept complementare cu măsuri de natură 
asemănătoare (de exemplu, finanțarea din PO DCA de programe de formare profesională 
complementare celor de care beneficiază, în mod curent, angajații MAE) sau au contribuit la 
dezvoltarea capacității beneficiarului în legătură cu alte programe cu finanțare europeană (de 
exemplu, formarea, în cadrul proiectului finanțat de PO DCA, a echipei de implementare a unui 
proiect finanțat din POS DRU). 
 
Trebuie făcută precizarea că analiza este una preliminară, concluziile se bazează, la momentul 
de față, exclusiv pe aprecierile primite din partea beneficiarilor, fiind necesară aprofundarea 
acesteia și confruntarea răspunsurilor cu datele oferite de Art4SMIS. De asemenea, pentru a 
contura o imagine de ansamblu a coerenței și complementarității este necesară primirea tuturor 
răspunsurilor din partea instituțiilor/structurilor chestionate precum și elaborarea și 
transmiterea de adrese de revenire privitoare la unele dintre răspunsurile primite pentru a 
clarifica explicațiile referitoare la coerență și complementaritate precum și pentru a clarifica 
acele cazuri în care fie anumite proiecte nu se regăsesc în răspunsurile primite, fie se precizează 
că nu s-a realizat continuitatea proiectelor. De asemenea, pentru proiectele pentru care se 
apreciază că nu s-a realizat sau nu este cazul referitor la coordonare și complementaritate (cu 
excepția instituțiilor care au arătat motivele pentru această situație, de exemplu faptul că nu au 
fost derulate/implementate alte proiecte în afară de cele finanțate din PO DCA, sau că 
proiectele derulate au scopuri diferite) ar putea fi realizate reveniri cu solicitarea motivelor.  
 
În funcţie de rezultatele obţinute prin metoda propusă, DDCA va putea extinde această 
modalitate de analiză şi la alte tipuri de beneficiari PO DCA 2007-2013: autorităţi ale 
administraţiei publice locale, organizaţii non-guvernamentale, universităţi etc.  în vederea 
completării datelor pentru Raportul final de implementare. 
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2.6.2. Stabilirea unui mecanism de evitare a dublei finanţări şi de verificare a 
complementarităţii între diferite mecanisme de finanţare publică a proiectelor  

Pornind de la cerința CE de a se respecta prevederile regulamentare (art.9 din Regulamentul CE 
nr. 1083/2006) privind complementaritatea instrumentelor structurale cu alte instrumente 
financiare ale UE, precum şi cu alte surse de finanţare naţionale/internaţionale, atât în etapa 
de programare, dar mai ales în etapa de implementare a programelor operaţionale, MFE a inițiat 
un studiu finanțat din Facilitatea de Asistență Tehnică, în cadrul POAT, pentru a analiza 
aspectele complementarităţii și a propune mecanisme mai eficiente prin care autoritățile 
implicate în gestionarea programelor operaționale să evite suprapunerile în finanţarea 
proiectelor și să verifice complementaritatea cu alte proiecte cu finanţare publică 
națională/internațională, rambursabilă/nerambursabilă. 

Printre măsurile actuale de asigurare a complementarității intervențiilor și evitare a dublei 
finanțări menționăm: 

a) Asigurarea complementarității intervențiilor: 
- Organizarea de ședințe de coordonare (finanțare sector apă POR – POS Mediu); 
- Înființarea Grupului de lucru interministerial (coordonare intervenții MDRAP și MADR); 
- Semnarea protocolului de informare reciprocă între AM POS Mediu și AM PNDR; 
- Analiza comparativă pe baza datelor din SMIS (proiecte cu finanțare UE). 
b) Evitarea dublei finanțări: 
- Realizarea de verificări în SMIS/baze de date proprii; 
- Marcarea facturilor decontate în cadrul diferitelor programe operaționale, cu referințele 

acelui program; 
- Solicitarea de declarații pe propria răspundere. 

Pentru îmbunătățirea măsurilor actuale de asigurare a complementarității finanțărilor și evitării 
suprapunerii acestora se au în vedere, printre altele: 

a) Asigurarea complementarității finanțărilor: 
- O informare mai bună a factorilor responsabili asupra informațiilor publice disponibile; 
- O coordonare mai bună a finanțărilor naționale cu cele ale IFI prin realizarea de întâlniri 

comune și schimbarea de informații relevante; 
- Crearea unei baze de date pentru investițiile publice în valoare de peste 100 milioane lei.  
- Pentru realizarea acestui demers a fost aprobată finanțarea din POAT a unui proiect la 

nivelul MFP ce vizează îmbunătățirea managementului investițiilor publice și care se află 
în derulare cu sprijin din partea Băncii Mondiale. Acest proiect trebuie să fie coordonat 
cu proiectele aflate în derulare în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, privind 
organizarea unei Delivery Unit,  evaluarea impactului de reglementare și înființarea 
Strategy Unit, finanțate de asemenea, din POAT. Acest grup de proiecte urmăresc 
crearea în centrul guvernării a unui număr de organe centrale importante în cadrul 
administrației românești care să aibă o abordare unitară față de planificarea și 
monitorizarea strategică. Detalierea mai concretă a intervențiilor din cadrul PO. 

b) Evitarea dublei finanțări/suprafinanțării: 
- Crearea unei baze de date cu ajutoarele de stat acordate diverselor categorii de 

beneficiari. Pentru acest demers a fost aprobat un proiect în cadrul POAT în vederea 
creării unui mecanism care să asigure o mai bună monitorizare și control al ajutoarelor 
de stat acordate în România, al cărui beneficiar este Consiliul Concurenței; Crearea unei 
baze de date unitare cu toate proiectele finanțate la nivel național din fonduri publice; 

- Îmbunătățirea aplicațiilor informatice SMIS și MySMIS pentru realizarea de verificări 
privind existența unor finanțări multiple (plată facturi, grup țintă, etc.). 

MFE va continua eforturile de îmbunătățire a acestor măsuri de asigurare a complementarității 
finanțărilor și evitării dublei finanțări, luând în considerare și faptul că acest demers trebuie 
sprijinit și de alte instituții publice naționale, precum și de IFI.  
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2.6.3. Coordonarea între POAT şi axele de AT din cadrul altor Programe Operaţionale 

În domeniul asistenței tehnice, în anul 2014, accentul a fost plasat pe schimbul de informații și 
bune practici. 

Mecanismul de coordonare a asistenţei tehnice a continuat să funcţioneze şi pe parcursul anului 
2014, prin organizarea reuniunilor Comitetului de Coordonare a Asistenţei Tehnice (CC AT) în 
data de 10 aprilie și 18 septembrie 2014.  

Subiectele de pe ordinea de zi a primei reuniuni a CC AT au vizat stadiul utilizării asistenței 
tehnice (POAT și Axe prioritare de asistență tehnică din cadrul celorlalte PO), stadiul proiectelor 
de asistență tehnică care vin în sprijinul pregătirii perioadei de programare 2014-2020, 
prezentarea documentului consultativ POAT 2014-2020, precum și stadiul implementării 
expertizei primite din partea instituțiilor financiare internaționale (Banca Mondială, Banca 
Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții).  

Subiectele de pe ordinea de zi a celei de-a doua reuniuni a CC AT au vizat stadiul utilizării 
asistenței tehnice (POAT și Axe prioritare de asistență tehnică din cadrul celorlalte PO), 
planificarea AT pe perioada rămasă de implementare din perioada de programare 2007-2013 
(septembrie 2014 – decembrie 2015), pregătirea portofoliului de proiecte pentru exercițiul 
financiar 2014-2020, coordonarea AT în perioada de programare 2014-2020, stadiul 
implementării expertizei primite din partea instituțiilor financiare internaționale (BM, BERD și 
BEI), prezentarea evaluării realizate de Unitatea Centrală de Evaluare din cadrul MFE privind 
relevanța și performanța proiectelor implementate cu sprijin IFI, precum și perspective privind 
utilizarea expertizei IFI în perioada de programare 2014-2020.  

În ceea ce privește indicatorii financiari aferenți asistenței tehnice, așa cum se poate vedea în 
graficul de mai jos, la 31 decembrie 2014 nivelul de contractare se situează la 77%, în timp ce 
plățile reprezintă 30% din alocarea 2007-2013 (POAT și Axe prioritare de asistență tehnică POS 
Mediu, POS DRU, POR, POS T, POS CCE și PO DCA).  

Alocări UE 
2007-2013

Valoare UE 
proiecte 
depuse

Valoare UE 
proiecte 
aprobate

Valoare UE 
proiecte 

contractate

Plăți UE 
(prefinanțări + 

rambursări)

Series1 2.689.587.099 2.749.534.659 2.458.834.505 2.217.106.344 806.281.744  

100% 102%

91%

82%

30%

-

500.000.000     

1.000.000.000     

1.500.000.000     

2.000.000.000     

2.500.000.000     

3.000.000.000     

Stadiul utilizării Asistenței Tehnice la 31 decembrie 2014               
(sume in Lei) 
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Acest nivel de utilizare a rezultat ca o medie a asistenței tehnice contractate pe toate 
programele operaționale, însă gradul de utilizare al asistenței este foarte diferit de la un 
program operațional la altul, așa cum se poate observa în graficul de mai jos.  
 

-

200     

400     

600     

800     

1.000     

1.200     

Axa AT POR Axa AT POS 
Mediu

Axa AT POS 
T

Axa AT POS 
CCE

Axa AT POS 
DRU 

Axa AT PO 
DCA

POAT

Stadiul utilizarii Asistentei Tehnice la 31 decembrie 2014 pe fiecare 
program operational (mil Lei)

Alocări UE 2007-2013 Valoare UE proiecte depuse

Valoare UE proiecte aprobate Valoare UE proiecte contractate

Plăți UE (pref inanțări + rambursări)

 

 

Procentele de realizare pe fiecare program operațional sunt prezentate in tabelul de mai jos. 

LEI 

Nr. Program 
Operațional 

Alocări UE 
2007-2013 

Valoare UE 
proiecte 
depuse 

Valoare UE 
proiecte 
aprobate 

Valoare UE 
proiecte 
contractate 

Plăți UE 
(prefinanțări 
+ 
rambursări) 

       

1 Axa AT POR 100% 112% 112% 101% 63% 

2 
Axa AT POS 

Mediu 
100% 92% 92% 63% 12% 

3 Axa AT POS T 100% 76% 65% 60% 5% 

4 
Axa AT POS 

CCE 
100% 116% 108% 100% 32% 

5 
Axa AT POS 

DRU 
100% 50% 28% 28% 0% 

6 
Axa AT PO 

DCA 
100% 89% 89% 129% 16% 

7 POAT 100% 143% 124% 102% 50% 
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În conformitate cu sinteza deciziilor acestor reuniuni, principalele hotărâri au vizat necesitatea 
realizării următoarelor acțiuni: 

 Înaintarea către șefii Autorităților de Management a propunerii de suplimentare a 
numărului de personal care se ocupă de pregătirea, contractarea și implementarea atât a 
proiectelor de AT, cât și a contractelor de achiziție de AT; 

 Planificarea realistă a AT în perioada rămasă de implementare din perioada de 
programare 2014-2020;  

 Instruirea personalului structurilor suport din cadrul ministerelor care intervin pe ciclul 
de avizare a proiectelor și a contractelor de achiziție de AT, cu privire la aspecte ce țin 
de implementarea IS;  

 Evaluarea impactului pe care expertiza IFI o are în absorbția IS și în pregătirea 
următoarei perioade de programare; 

 Coordonarea AT în perioada 2014-2020. 
   
Alte măsuri de coordonare a asistenței tehnice au vizat: 

 Transmiterea către secretariatul CC AT, de fiecare dată când se identifică un nou 
contract peste 30.000 euro, a fișei contractului, înainte de lansarea procedurilor de 
achiziție publică, aceasta fiind necesară pentru urmărirea complementarității și sinergiei 
dintre proiecte; 

 Identificarea proiectelor relevante pentru sistem și lansarea de urgență a procedurilor de 
achiziție publică aferente.  

Totodată, în anul 2014 au avut loc evoluții importante privind utilizarea expertizei instituțiilor 
financiare internaționale pentru îmbunătățirea absorbției IS sau pregătirea perioadei de 
programare 2014-2020, după cum urmează: 

 au fost semnate 24 de acorduri de servicii cu Banca Mondială, în valoare de 32,2 milioane 
euro, dintre acestea 10 fiind finalizate; 

 au fost semnate 3 acorduri de servicii cu BEI, în valoare de 7,9 milioane euro, 2 fiind 
finalizate; 

 au fost semnate 6 acorduri de servicii cu BERD, în valoare de 5,8 milioane euro, 1 fiind 
finalizat.  

În ceea ce privește planificarea asistenței tehnice pentru perioada de programare 2014-2020, în 
data de 18 septembrie 2014, la reuniunea CC AT au fost dezbătute mai multe aspecte legate de 
acest subiect printre care cele mai importante au vizat asigurarea complementarității 
proiectelor de AT respectiv capacitatea de pregătire si implementare a acestora.  

Referitor la coordonarea AT în următoarea perioadă de programare, au fost făcute următoarele 
precizări: 

- POAT va asigura asistența tehnică pentru POC și POIM, acestea nemaiavând axe proprii de 
asistență tehnică; 

- Se află în curs de elaborare o strategie de implementare a POAT 2014-2020, forma finală 
a acesteia urmând a fi adusă la cunoștința membrilor CC AT; 

- Va continua organizarea unui astfel de comitet de coordonare, în cadrul căruia să fie 
dezbătute probleme și găsite soluții pentru coordonarea cât mai eficientă a asistenței 
tehnice, prin prisma lecțiilor învățate din perioada de programare 2007-2013. 

Totodată, în vederea fundamentării mai riguroase a pregătirii perioadei de programare 2014-
2020, Ministerul Fondurilor Europene, în cadrul proiectului finanțat din POAT „Îmbunătăţirea 
utilizării evaluării în procesul de formulare a politicilor şi de luare a deciziilor în domeniul 
instrumentelor structurale în România”, a finalizat în luna martie 2014 documentul privind 
lecțiile învățate din utilizarea asistenței tehnice în perioada de programare 2007-2013. Acest 
document, cuprinde atât prezentarea generală a logicii de intervenție a asistenței tehnice; 
analiza și sinteza recomandărilor emise de evaluatorii independenți privind asistența tehnică, 
cât și concluzii și recomandări cu privire la relevanța și eficacitatea intervențiilor de asistență 
tehnică și, de asemenea, posibile intervenții pentru POAT 2014-2020. 

http://192.168.4.2/DAT/Lists/List%20proiecte/DispForm.aspx?ID=110
http://192.168.4.2/DAT/Lists/List%20proiecte/DispForm.aspx?ID=110
http://192.168.4.2/DAT/Lists/List%20proiecte/DispForm.aspx?ID=110
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2.6.4. Utilizarea expertizei instituţiilor financiare internaţionale în scopul îmbunătăţirii 
absorbţiei IS 

În anul 2014 a fost continuat procesul de utilizare a expertizei financiare internaționale pentru 
creșterea capacității de absorbție a Instrumentelor Structurale și pregătirea următoarei perioade 
de programare. 

Astfel, pînă la sfârşitul anului 2014 a fost finalizată implementarea unui număr de 13 acorduri de 
servicii, 21 de acorduri fiind în implementare. Valoarea totală a acordurilor semnate, la sfârşitul 
anului 2014, însumează 47.555.561 milioane euro, din care 5.671.554 milioane euro - proiecte 
finalizate şi 41.884.007 milioane euro - proiecte în derulare. 

Acordurile semnate cu Banca Mondială însumează 32,2 milioane euro (POAT și Axe de AT) 
situația acestora fiind după cum urmează: 

 Acorduri finalizate (10): 

- Analizarea cadrului naţional privind investiţiile din perspectiva impactului asupra 
pregătirii şi implementării proiectelor finanţate din IS (MFE) – finanțare POAT; 
- Servicii pentru consolidarea capacităţii de amenajare a teritoriului ca o condiţie 
prealabilă pentru dezvoltare urbană (MDRAP) – finanțare POAT; 
- Servicii pentru creșterea competitivității și specializare inteligentă în Regiunea Vest 
(ADR Vest) – finanțare POAT; 
- Creşterea capacităţii de planificare strategică şi a impactului economic pentru polii de 
creştere (AM POR) – finanțare AT POR; 
- Propunerea unor viitoare modele de selecţie a proiectelor, orientate pe strategiile de 
dezvoltare, obiectivele şi indicatorii de program în implementare (AM POR) – finanțare 
AT POR; 
- Facilitarea comunicării şi colaborării între Autoritatea de Management şi Organismele 
Intermediare şi încurajarea sprijinului direct şi proactiv pentru beneficiari (AM POR) – 
finanțare AT POR; 
- Elaborarea strategiilor de integrare pentru zonele de sărăcie şi comunităţile 
defavorizate, inclusiv comunitatea de romi (AM POR) – finanțare AT POR; 
- Îmbunătățirea sistemelor bazate pe risc pentru POS DRU – finanțare AT POS DRU; 
- Studiu privind diagnosticare și consultanță pentru politici de susținere a integrării 
romilor în România (Ministerul Muncii)  - – finanțare AT POS DRU; 
- Sprijin pentru fundamentarea operațiunilor de întărire a capacității administrative din 
perioada de programare 2014-2020 (AM PO DCA) – finanțare AT PO DCA; 

 Acorduri in implementare (14):  

- Actualizarea sistemului de înregistrare a terenurilor (ANCPI) - finanțare POAT; 
- Schimbările climatice și programul de creștere verde cu emisii reduse de carbon (MMSC) 
– finanțare POAT; 
- Strategia de dezvoltare durabilă integrată a Deltei Dunării (MDRAP) - finanțare POAT; 
- Crearea unui sistem de management al performanței pentru fondurile UE în România 
(MFE) – finanțare POAT; 
- Consolidarea cadrului de evaluare a impactului din România (Cancelaria PM) – finanțare 
POAT; 
- Sprijin pentru înființarea Delivery Unit în cadrul Cancelariei Primului-Ministru 
(Cancelaria PM) – finanțare POAT; 
- Armonizarea proiectelor finanțate de la bugetul de Stat și din fondurile UE (MDRAP) – 
finanțare POAT; 
- Sprijin pentru îmbunătățirea managementului investițiilor publice (MFP) – finanțare 
POAT; 
- Elaborarea strategiei de reducere a părăsirii timpurii a școlii (MEN) – finanțare AT POS 
DRU; 
- Elaborarea strategiei de educație terțiară (MEN) – finanțare AT POS DRU; 
- Pregătirea cadrului strategic pentru învățarea pe tot parcursul vieții (MEN) – finanțare 
AT POS DRU; 
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- Strategia Națională pentru persoanele în vârstă și îmbătrânirea activă (AM POS DRU, 
beneficiar final MMFPSPV) – finanțare AT POS DRU, 
- Strategia Națională pentru promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei (AM 
POS DRU, beneficiar final MMFPSPV) – finanțare AT POS DRU; 
- Asistenţă pentru dezvoltarea capacităţii operaţionale a Asociației pentru Dezvoltare 
Intercomunitară ITI Delta Dunării – finanţare POAT. 

Acordurile semnate cu Banca Europeană de Investiții însumează 7,9 milioane euro (POAT și Axe 
de AT), situația acestora fiind următoarea: 

 Acorduri finalizate (2): 

- Sprijin instituțional pentru Autoritatea de Management POS Transport, orientat în 
principal către revizuirea sistemului de management și organizării interne (MT) – 
finanțare AT POS T 
- Evaluarea inițială a sectoarelor țintă potențiale și tipurile de proiecte pentru utilizarea 
și operarea de instrumente financiare ale UE pentru dezvoltarea urbană în România în 
perioada 2014-2020 (MDRAP) – finanțare AT POR. 

 Acorduri in implementare (1):  

- Asistenţă pentru implementarea proiectelor în sectoarele transport și mediu  
(beneficiar MFE; beneficiari finali: MT, MMSC, CNADNR) – finanțare POAT. 

Acordurile semnate cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare însumează 5,8 
milioane euro (POAT și Axe de AT), situația acestora fiind după cum urmează: 

 Acorduri finalizate (5): 

- Planurile naționale de acțiune pentru sectorul eficienței energetice în România - analiza 
SWOT a rezultatelor (ANRE) – finanțare POAT; 
- Transport în comun – Strategia de finanţare şi management al transportului urban în 
comun (MDRAP) – finanțare AT POR;  
- Asistenţă acordată Operatorilor Regionali de Apă pentru a îmbunătăţi calitatea şi gradul 
de acoperire cu servicii precum şi maximizarea rezultatelor activităţii Operatorilor 
Regionali prin implicarea sectorului privat şi utilizarea unor mecanisme financiare 
alternative (AM POS M) – finanțare AT POS M; 
- Eficienţa energetică în sectorul public – Elaborarea unei strategii privind cofinanţarea 
din fonduri structurale a investiţiilor în eficienţa energetică în sectorul public în perioada 
2014-2020 (MDRAP) – finanțare AT POR; 
- Eficienţa energetică a locuinţelor – Elaborarea unei strategii de finanţare a eficientizării 
energetice în sectorul locuinţelor (MDRAP) – finanțare AT POR. 

 Acorduri în implementare (1):  

- Planuri de Mobilitate Urbană pentru Polii de Creştere din România – finanţare AT POR. 

Totodată, se află în pregătire, urmând a fi semnate în anul 2015, următoarele acorduri de 
servicii:   

- Cu Banca Mondială: Dezvoltarea capacității de planificare strategică prin 
operaționalizarea Strategy Unit la nivelul central al Guvernului (Cancelaria PM) – 
finanțare POAT11 şi Actualizarea Planului de Dezvoltare Integrată şi îmbunătăţirea 
cadrului instituţional pentru Polul de Creştere Ploieşti (ADR Sud Muntenia) –finanţare 
POAT; 

- Cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare: Asistență pentru cartografierea 
și evaluarea infrastructurii educaționale existente și pregătirea viitorului 
portofoliului de proiecte (MEN) – finanțare POAT;  Asistenţă acordată Asociaţiilor de 
Dezvoltare Intercomunitară în vederea întăririi capacităţii de monitorizare a 
contractelor de delegare şi Extinderea sistemului de benchmarking la nivelul tuturor 
Operatorilor Regionali (AM POS M) – finanțare AT POS M. 

                                                 
11 În cursul anul 2015, Cancelaria PM a solicitat MFE rezilierea proiectului, existând posibilitatea ca acesta 
să fie redepus spre finanțare din POCA 2014-2020. 
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2.7. Monitorizare şi evaluare 
 
2.7.1. Sistemul de monitorizare al programului operațional 
În anul de raportare nu au intervenit schimbări în funcționarea sistemului de monitorizare 
descris în „Raportul Anual de Implementare pentru anul 2013”. 
 
2.7.2. Sistemul Unic de Management al Informaţiei (SMIS)  
 
Utilizând baza de date a SMIS în timp real, instrumentul adiţional de raportare Art4SMIS, pus la 
dispoziţia utilizatorilor de către MFE, a continuat să joace un rol important în ceea ce priveşte 
utilizarea datelor din sistem, prin intermediul numeroaselor şi variatelor rapoarte predefinite, 
dar şi prin posibilitatea adaptării acestora la nevoile de raportare specifice autorităţilor de 
management şi organismelor intermediare.  
 
În anul 2014 introducerea de date a înregistrat progrese semnificative, atât în ceea ce priveşte 
colectarea de date referitoare la proiecte (cereri de finanţare, proiecte aprobate şi contracte de 
finanţare, proiecte finalizate) cât şi cele referitoare la cererile de rambursare.  
 
Au fost introduse datele pentru 105 proiecte în funcțiile Claims Management, Financial 
Monitoring Form și Project Monitoring Form. 
 
Toate proiectele depuse în cadrul AM PO DCA au fost introduse în SMIS, fiecărui proiect 
atribuindu-se un cod individual ce este comunicat beneficiarilor și care se utilizează pe toată 
perioada de derulare a procedurilor de evaluare, selecție și implementare.  
 
Utilizarea datelor din sistem a fost de asemenea susţinută şi îmbunătăţită, prin punerea la 
dispoziţia utilizatorilor a unui volum ridicat de informaţii din sistem, prin intermediul ART4SMIS, 
instrumentul adiţional de raportare al SMIS-CSNR, care utilizează în timp real baza de date a 
SMIS.  
 
Datele aferente declarațiilor lunare de cheltuieli (DLC) se introduc de către fiecare Autoritate 
de Management în SMIS și prin intermediul funcției ART4SMIS se constituie baza pentru raportare 
către Autoritatea de Certificare și Plată (ACP).  
 
AM PO DCA generează automat, în timp real, declarațiile de cheltuieli din SMIS la fiecare 
declarație transmisă către ACP. 
 
MFE a dezvoltat aplicația MySMIS, aplicaţie conexă SMIS-CSNR, prin care sistemul informatic va fi 
extins către potenţialii beneficiari şi beneficiarii de instrumente structurale, permiţând 
completarea, verificarea, validarea şi transmiterea electronică a cererilor de finanţare, cererilor 
de rambursare şi a rapoartelor de progres. 
 
Aplicația MySMIS se utilizează la nivelul AM POAT. 
 
2.7.3. Comitetul de Monitorizare a PO DCA  
Activitățile realizate în cadrul Comitetului de Monitorizare a PO DCA, în cursul anului 2014 au 
constat în: 

 reuniunile Comitetului, în lunile iunie și decembrie 2014, având ca subiecte principale pe 
agenda de lucru aprobarea Raportului Anual de Implementare a PO DCA pentru anul 2013, 
analiza stadiului implementării PO DCA, măsurile întreprinse pentru accelerarea implementării 
PO DCA, analiza stadiului implementării recomandărilor și acțiunilor stabilite în urma evaluării 
performanţelor în managementul şi implementarea PO DCA, activitățile de comunicare și 
promovare a PO DCA realizate, precum și acțiunile întreprinse pentru pregătirea următoarei 
perioade de programare 2014-2020. 



Raportul Anual de Implementare 2014 

70 

În cursul anului 2014 AM PO DCA a realizat următoarele acțiuni, în vederea susținerii activității 
Comitetului de Monitorizare: 
 transmiterea invitațiilor de participare și asigurarea corespondenței cu membrii CM PO 
DCA prin transmiterea de documente specifice (Raport anual de implementare, minute, 
informări, etc.) precum și asigurarea vizibilității activității acestui for decizional prin 
intermediul paginii web a AM PO DCA; 
 monitorizarea componenței CM PO DCA și actualizarea acesteia ca urmare a schimbărilor 
instituționale intervenite în cadrul organizațiilor reprezentate; 
 pregătirea și organizarea celor două reuniuni ale CM PO DCA care au avut loc în lunile 
iunie și decembrie 2014, în București. 

 
2.7.4. Evaluarea programului operațional 
 
A. Situaţia implementării Planului multianual de evaluare 

 
În conformitate cu lista indicativă a activităților de evaluare stabilite în planul multianual, în 
semestrul II din anul 2014 a fost demarată Evaluarea performanţelor în managementul şi 
implementarea PO DCA (pentru perioada 2008-2014), aceasta fiind ultima evaluare prevăzută 
a se desfășura în perioada de programare 2007-2013. 
 
Evaluarea a inclus o descriere a metodologiei aplicate, analize detaliate pentru fiecare întrebare 
de evaluare, o sinteză a studiilor de evaluare a PO DCA realizate în perioada 2008 – 2014, cu 
evidențierea exemplelor de bună practică şi a obstacolelor/limitărilor în implementarea 
Programului și a prezentat constatări, concluzii și recomandări de îmbunătățire a implementării 
PO DCA în anul 2015, dar și pentru perioada de programare 2014-2020. 
 
B. Activităţi/contracte de evaluare derulate pe parcursul anului de raportare: 

 Evaluarea performanţelor în managementul şi implementarea PO DCA 
 
Obiectivul general al acestei evaluări a fost acela de a furniza judecăţi de valoare şi 
recomandări pentru a îmbunătăţi calitatea, eficacitatea şi coerenţa asistenţei, de a analiza 
performanța în implementare a PO DCA, cât și de a efectua o primă măsurare a efectelor 
intervențiilor finanțate în cadrul acestui program operațional. 
 
Instrumentele metodologice utilizate în cadrul evaluării au fost: cercetarea de birou, interviul, 
sondajul pe bază de chestionar on line (aplicat beneficiarilor de finanțare și solicitanților ale 
căror cereri de finanţare au fost respinse), focus grupul (cu beneficiarii de finanțare la nivel 
central și local, dar și reprezentanții entităţilor din sistemul de coordonare, gestionare şi control 
PO DCA), studiul de caz multiplu integrat, pe baza a 30 de proiecte și panelul de experți cu 
participarea experților din domeniu (integrând și un atelier de dezvoltare de scenarii pentru a 
valida recomandările evaluării). 
 
Principalele concluzii generale ale raportului de evaluare au fost următoarele: 

 Toate intervenţiile îşi aduc contribuţia la îndeplinirea obiectivelor specifice ale 
programului. Există un progres semnificativ către realizarea obiectivelor la nivelul 
fiecărei intervenţii şi se poate aprecia contribuţia la îndeplinirea obiectivelor specifice ca 
fiind realizată într-o măsură mai mare în cadrul Axei Prioritare 1 decât în cadrul Axei 
Prioritare 2; 

 Managementul programului a urmărit în mod constant luarea măsurilor necesare în 
funcție de problemele întâmpinate și de provocările apărute de-a lungul perioadei de 
implementare. Printre acestea se evidențiază măsurile luate pentru asigurarea 
îmbunătățirii conținutului Ghidurilor solicitantului, creșterea continuă a capacității 
beneficiarilor prin dezvoltarea de metodologii cu privire la achizițiile publice, acordarea 
sprijinului de tip help desk prin intermediul ofițerilor de proiecte pentru îmbunătățirea 
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modului de întocmire a raportatelor tehnice și financiare, organizarea de vizite de 
monitorizare, informarea continuă a beneficiarilor, etc. ; 

 Programul a obținut o rată foarte bună de contractare a alocării FSE, o rată de absorbție 
corespunzătoare stadiului de implementare a programului, cât și un progres bun în ceea 
ce priveşte rata de rambursare a cheltuielilor de la CE; totodată, în urma analizelor de 
evaluare, s-a constatat o reducere graduală a duratei de verificare a cererilor de 
rambursare, pe fondul unei creșteri a capacității proprii a AM PO DCA; 

 Referitor la activităţile de promovare şi comunicare ale PO DCA, evaluarea a stabilit că 
acestea şi-au dovedit eficacitatea, rata de răspuns în urma cererilor lansate fiind foarte 
bună şi depăşind cu mult alocarea PO DCA. Analiza a evidențiat și faptul că nu există 
tipuri de intervenții care să fi fost insuficient promovate, existând transparenţă cu privire 
la oportunităţile de finanţare oferite prin intermediul acestui Program operațional; 

 Existența unui nivel mediu de risc pentru proiectele aflate încă în implementare la 
momentul realizării evaluării, impune nevoia de simplificare a procedurilor de 
monitorizare a proiectelor, cât și implementarea unei abordări bazate pe monitorizare și 
control în funcție de riscul asociat neîndeplinirii la timp a țintelor stabilite de proiecte; 

 Marea majoritate a  proiectelor s-au constituit în afara unei viziuni integrate a 
beneficiarilor, existând preocupare pentru nevoi imediate mai degrabă decât pentru 
abordări strategice. După anul 2010 se evidențiază un progres în direcția promovării unei 
abordări strategice, orientate către atingerea obiectivelor prin realizarea indicatorilor de 
program; 

 Abordarea pe bază de cereri de idei de proiecte (pentru proiecte mari) a reprezentat un 
mecanism prin care s-a realizat orientarea strategică a Programului, fapt ce a determinat 
o relevanţă sporită şi din punct de vedere al contribuţiei la atingerea obiectivelor 
specifice; 

 Deși au existat eforturi din partea AM PO DCA în vederea maximizării progresului, 
dovedite și prin supracontractarea Programului, nu s-au depus suficiente proiecte mari, 
strategice, cât și pentru descentralizarea urmărită în cele 3 sectoare prioritare; astfel, se 
impune amplificarea preocupărilor pentru o abordare strategică şi un management pe 
obiective în toate etapele ciclului de implementare; 

 În unele cazuri, nu există suficiente date disponibile pentru măsurarea și raportarea 
indicatorilor de rezultat; totodată, se observă că la realizarea ţintelor pentru anumiți 
indicatori contribuie şi alte demersuri în afara PO DCA; astfel, pentru aceste cazuri 
particulare, nu se poate stabili o contribuţie directă a intervenţiilor PO DCA la realizarea 
țintelor stabilite; 

 În ceea ce priveşte planificarea valorilor ţintă a indicatorilor de realizare imediată şi, 
respectiv de rezultat, analiza ilustrează că cea mai mare parte a ţintelor a fost 
planificată în mod realist, ca urmare a unei bune documentări prealabile şi a unei 
corecte estimări/previzionări. Pentru o altă parte a indicatorilor, ţintele nu au fost 
corect planificate, deoarece au lipsit analizele și studiile de documentare, fapt ce a 
condus la subestimarea sau supraestimarea unora dintre valorile stabilite. Totodată, se 
identifică şi cazuri în care ţintele au devenit nerealiste pe parcursul perioadei de 
programare deoarece au intervenit schimbări de context; 

 Cauzele discrepanțelor între valorile indicatorilor şi ţintele propuse se datorează mai 
multor factori, printre care: succesiunea cererilor de proiecte şi procedurile de evaluare 
care nu au condus pe deplin la selecţia acelor proiecte ce puteau contribui la atingerea 
ţintelor indicatorilor propuşi; abordare mai puțin strategică la nivelul beneficiarilor – în 
special în ceea ce privește procesul de descentralizare; lipsa unei abordări ţintite pe 
problematici/intervenţii şi categorii de beneficiari în vederea asigurării înțelegerii de 
către aceştia a logicii intervenţiei PO DCA; neînțelegerea de către beneficiari a 
conținutului unor indicatori ca urmare a neclarității în definirea acestora etc.; 

 Activitățile de informare privind oportunităţile de finanţare PO DCA au fost adecvate. 
Promovarea PO DCA şi asistenţa în dezvoltarea ideilor de proiecte (IP)/ cererilor de 
finanțare (CF) s-a realizat pentru toate DMI şi toate categoriile de potenţiali beneficiari şi 
abordarea a fost generală, nu personalizată urmărind logica de implementare a PO DCA 
din punct de vedere al potenţialului pe care îl reprezintă proiectele majore/strategice 
administrate la nivel central. APC a beneficiat de sprijin/consultanţă în dezvoltarea 
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ideilor proiect, aspect apreciat ca pozitiv alături de existenţa sprijinului de tip „help-
desk”. Evaluarea a reliefat că beneficiarii potenţiali, în special autorităţi publice locale, 
au nevoie de o mai mare apropiere a AM în procesul de comunicare, prin 
caravane/seminarii de informare şi instruire, ateliere de lucru şi schimb de experienţă; 
 

Principalele recomandări ale raportului de evaluare au fost următoarele: 
R 1 Menţinerea mecanismului de monitorizare şi control pe bază de rapoarte de progres al 
implementării proiectelor, cu o atenţie specială pentru supervizarea celor care au beneficiat de 
prelungiri repetate ale duratei de implementare; 
R 2.1 Introducerea de vizite ale ofiţerilor de proiecte la sediul beneficiarilor de finanţare în 
etape timpurii ale implementării proiectelor contractate;  
R 2.2 Programarea încă de la semnarea contractelor de finanţare a unui calendar de şedinţe de 
lucru comune în scop de planificare strategică a implementării; 
R 2.3 Invitarea reprezentanţilor legali ai beneficiarilor de finanţare care raportează dificultăţi 
de implementare la reuniunile de lucru ale CM, în scopul prezentării unor rapoarte strategice 
privind măsurile luate la nivel de instituţie pentru implementarea proiectelor contractate; 
R 3 Analiza oportunității introducerii unui sistem de monitorizare bazat pe analiza de risc a 
proiectelor; 
R 4 Elaborarea şi adoptarea unei Proceduri operaţionale pentru activitatea de sprijin de tip help-
desk  pentru a introduce o practică unitară în furnizarea sprijinului de tip orizontal şi specific; 
R 5.1 Identificarea unei liste de proiecte strategice prioritare pentru fiecare categorie de 
beneficiari de finanţare, proiecte ale căror obiective converg în mod direct şi nemijlocit cu 
obiectivele specifice ale PO;  
R 5.2 Intensificarea acordării de sprijin de tip help desk din faze timpurii ale pregătirii listei de 
propuneri de proiecte (projects pipeline); 
R 6 Selecţia CF trebuie să asigure o coerenţă și viziune unitară și integrată pentru ca proiectele 
finanțate să ducă la atingerea indicatorilor şi îndeplinirea obiectivelor strategice ale programului 
R 7.1 Principiul de selecţie a CF depuse într-un apel organizat pe baze competitive să fie acela 
de a  finanţa cereri care au primit cel mai bun punctaj până la limita care se încadrează în 
valoarea liniei de finanţare deschisă pentru operaţiunea respectivă; 
R 7.2 Este necesar ca atingerea ţintelor la nivel de PO să fie urmărită încă din etapele de 
evaluare, selecţie și contractare a proiectelor, pentru a menține permanent evidența corelației 
dintre gradul de absorbție și gradul planificat de atingere a țintelor indicatorilor de program 
preluați și asumați de beneficiari în CF; 
R 8 Creşterea capacităţii de a pregăti proiecte strategice care să difuzeze beneficii către mai 
multe regiuni de dezvoltare şi să sporească şansele de implementare la timp şi cu eficacitate a 
indicatorilor de program; 
R 9 Definirea mai clară a rolului de monitorizare strategică a Comitetului de Monitorizare POCA 
(pt. a asigura corelarea „investițiilor” din POCA cu celelalte strategii și intervenții sectoriale, de 
exemplu în domeniul justiției, sănătății, învățământului, protecției sociale etc.); 
R 10 Analiză şi planificare operativă a implementării programului pe faze ale ciclului de 
implementare, cu estimarea resurselor necesare şi utilizarea axei de AT; 
R 11 Planificare mai bună a lansării cererilor de proiecte şi a planificării pe tipuri de beneficiari 
potenţiali (deciderea succesiunii logice a lansării cererilor şi aprobării proiectelor); 
R 12 Analiză regulată a modificărilor ce influenţează contextul PO şi a felului în care strategia 
programului se menţine ca adecvată; 
R 13  Definirea unor indicatori calitativi la nivelul programului, pentru a permite o mai bună 
măsurare a efectelor şi impactului Programului;  
R 14  Elaborarea unui glosar de termeni, care să includă definiţiile indicatorilor şi care să fie 
diseminat prin intermediul site-ului, la care să se facă trimitere în Ghidul solicitantului şi în 
cadrul sesiunilor de promovare/informare şi instruire; 
R 15  Este necesar să se realizeze, cu finanțare din axa de asistență tehnică a programului, 
documentarea valorii indicatorilor și efectuarea de studii privitor la indicatorii de rezultat; 
R 16 Pentru Ghidurile solicitanților aferente PO CA se recomandă introducerea cerinţei de 
certificare din partea ANC a cunoştinţelor şi competenţelor dobândite de absolvenţii cursurilor 
de instruire și participanții la seminarii de formare organizate în proiectele finanţate din FSE 
prin PO CA; 
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R 17 Promovarea programului ţintită pe intervenţii şi categorii de beneficiari pentru o mai bună 
înţelegere de către aceştia a logicii intervenţiei programului şi a importanţei unei abordări 
strategice; 
R 18.1  Oferirea unor tipuri de sprijin bazate pe măsuri de informare utilizând mijloace de 
comunicare online și mijloace de comunicare directă; 
R 18.2 Accent pe diseminarea informațiilor referitoare la proiecte de succes şi cu privire la 
greșelile frecvente în scrierea CF, cât și elaborarea şi difuzarea unui glosar de termeni publicat 
pe website-ul programului; 
R 19 Diversificarea instrumentelor şi canalelor de informare şi comunicare; 
R 20.1 Instituirea unui sistem dedicat de monitorizare a Planului de Comunicare (PC) de o 
manieră corelată cu indicatorii de program din cadrul axei de AT; 
R 20.2 Măsurarea sistematică a consecinţelor activităţilor de IP asupra grupurilor ţintă atinse. 
 
Stadiul implementării recomandărilor evaluării performanțelor: 
 

Recomandările evaluării au fost transpuse într-un plan de acțiuni, finalizat în prima parte a anului 
2015. Stadiul implementării planului de acțiuni va fi prezentat atât în reuniunile Comitetului de 
monitorizare a PO DCA, cât și în Raportul final de implementare a PO DCA.  
 
2.8. Rezerva naţională de performanţă 
Nu se aplică. 
 
3. Implementarea programului operațional pe axe prioritare  
 
Indicatorii utilizaţi în monitorizarea progresului fizic al celor trei axe prioritare sunt cei rezultaţi 
în urma consultărilor dintre ACIS şi AM PO DCA, acceptaţi de către Comisia Europeană şi aprobaţi 
de CM PO DCA prin procedura de consultare scrisă care a avut loc în luna mai 2009. 
 
3.1. AXA PRIORITARĂ 1: ÎMBUNĂTĂŢIRI DE STRUCTURĂ ŞI PROCES ALE MANAGEMENTULUI 
CICLULUI DE POLITICI PUBLICE 
 
Obiectivul acestei axe prioritare este să contribuie la o îmbunătăţire durabilă a capacităţii 
administraţiei publice din România, prin realizarea unor îmbunătăţiri de structură şi proces ale 
managementului ciclului de politici publice. Axa prioritară 1 cuprinde 3 Domenii Majore de 
Intervenție (DMI), respectiv: 

 Domeniul major de intervenţie 1.1 - Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la 
nivel politico-administrativ, care urmărește dezvoltarea capacității de formulare a politicilor 
publice, capacității de a realiza o mai bună reglementare şi planificare strategică, precum şi 
aceea de a dezvolta parteneriatele inter-instituţionale; 

 Domeniul major de intervenţie 1.2 - Creşterea responsabilizării administraţiei publice, 
ce pune accent pe implementarea şi evaluarea elementelor ciclului de management al politicilor 
publice; 

 Domeniul major de intervenţie 1.3 - Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale, care 
urmărește sprijinirea activităţilor de reorganizare, dezvoltarea practicilor de management al 
resurselor umane şi consolidarea unei capacităţi susţinute de instruire pentru administraţia 
publică. 
 
Valoarea alocării FSE pentru axa prioritară 1 este de 116.481.469 euro, iar valoarea totală 
aferentă acestei axe este de 137.037.022 euro. Stadiul implementării acestei axe prioritare la 31 
decembrie 2014este următorul: 

 proiecte depuse: 997, cu o valoare totală eligibilă de 420.205.537,50 euro, ceea ce 
reprezintă  306.63% din totalul alocării pe această axă prioritară; 

 proiecte contractate: 310 cu o valoare eligibilă totală de 182.528.108,59 euro, iar 
contribuţia UE la aceste contracte este 105.014.488,83 euro, ceea ce reprezintă  133,19% din 
alocarea FSE pentru această axă;  

o contracte reziliate: 9, cu o valoare totală eligibilă de 12.202.626,70 euro, 
reprezentând 8,90% din alocarea axei; 
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o proiecte finalizate: 253, în valoare totală eligibilă de 114.025.542,73 euro, 
reprezentând   83,21% din alocarea axei; 

 din cele 253 proiecte finalizate au fost efectuate plățile finale pentru un număr de 247 
proiecte. Față de valoarea aprobată la finanțare pentru acestea, respectiv 
109.478.288,93 euro, au fost înregistrate economii în valoare de 24.555.980,21 euro, 
gradul de realizare fiind de 77,57%; 

 proiecte evaluate cu punctaj peste 60, dar pentru care nu există resurse financiare:  34,  
cu o valoare totală eligibilă de  32.988.782 euro, reprezentând  24,07% din alocarea axei; 

 proiecte respinse/retrase în diferite stadii: 653, cu o valoare totală eligibilă de 
173.781.918,48 euro, reprezentând  126,81% din alocarea pentru această axă; 

 plăţi către beneficiari: 94.579.584,76 euro, din care contribuţia UE (91.964.622,06 euro) 
reprezintă 78,95 % din alocarea FSE pentru această axă. 
 
Figura 14 Stadiul implementării axei prioritare 1 la 31 decembrie 2014, raportat la alocarea 
FSE pe axă 

 
Sursa: AM PO DCA 31.12.2014 
 
În anul 2014 au fost încheiate 7 contracte de finanţare, cu o valoare totala eligibilă de 
12.830.587,23  euro,  toate fiind pe axa 1, distribuite pe domeniile majore de intervenţie ale 
axei prioritare în modul ilustrat în figura nr. 14. 
 
De asemenea, mai jos este ilustrarea grafică şi distribuţia contractelor de finanţare pe tipuri de 
beneficiari (fig.15-18) 
 

Figura 15 Contracte semnate în anul 2014 
(număr) pe tipuri de beneficiari  

Figura 16 Contracte semnate în perioada 2008-
2014 (număr), pe tipuri de beneficiari 
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Figura 17 Contracte semnate în anul 2014 (valoare 
eligibilă), pe tipuri de beneficiari (mil euro) 

 

 

Figura  18 Contracte semnate în perioada 2008-
2014 (valoare eligibilă), pe tipuri de beneficiari 

 

           
Sursa: AM PO DCA 31.12.2014 - Anexa 2 Tabel nr. 8 Evoluția contractelor semnate pe tip de 
beneficiar (număr și valoare) 
 
DMI 1.1 „Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ”  
 
Alocarea financiară pentru DMI 1.1 pentru anii 2007-2013 este de 43.273.745 euro şi însumate 
cererile de finanţare depuse în cadrul acestui domeniu în perioada anilor 2008 -2014 totalizează  
154.092.848,52 euro FSE, de unde reiese că acest domeniu major de intervenţie a fost de interes 
pentru potenţialii beneficiari, valoarea reprezentând  356,11% din alocarea FSE aferentă 
acestuia.  
 
În cadrul acestui DMI au fost contractate 140 de proiecte, cu o valoare totală FSE de  
65.337.970,15euro, ceea ce reprezintă  151,02% din cuantumul contribuţiei UE pentru perioada 
2007-2013 la bugetul alocat DMI 1.1.  
 
DMI 1.2 „Creşterea responsabilizării administraţiei publice”  
 
În cadrul acestui DMI au fost contractate 24 proiecte, iar valoarea totală a contribuţiei FSE 
pentru aceste proiecte contractate este de  39.826.906,03, euro, ceea ce reprezintă  170,93% 
din cuantumul contribuţiei UE pentru perioada 2007-2013 la bugetul alocat DMI 1.2.  
 
Având în vedere că alocarea financiară pentru DMI 1.2 pentru anii 2007-2013 este de 23.296.293 
euro FSE şi că însumate cererile de finanţare depuse în cadrul acestui domeniu în anii 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 și 2014 totalizează 75.946.516,07 euro FSE, reiese că acest 
domeniu major de intervenţie a fost de interes pentru potenţialii beneficiari, valoarea 
reprezentând  325,95% din alocarea FSE aferentă acestuia.  
 
DMI 1.3 „Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale”  
 
Alocarea financiară pentru DMI 1.3 pentru anii 2007-2013 este de 49.911.431 euro FSE şi 
însumate cererile de finanţare depuse în cadrul acestui domeniu în perioada 2008 - 2014 
totalizează  170.590.067,08 euro FSE, ceea ce conduce la concluzia că acest al 3-lea domeniu 
major de intervenţie a fost în centrul atenției potenţialilor beneficiari, valoarea reprezentând  
341,79% din alocarea FSE aferentă acestuia. 
 
În cadrul acestui DMI au fost contractate 137 de proiecte, cu o valoare totală FSE de 
64.130.501,15 euro, ceea ce reprezintă 128,49% din cuantumul contribuţiei UE pentru perioada 
2007-2013 la bugetul alocat DMI 1.3. 
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Analizând numărul şi valoarea proiectelor depuse în cadrul acestei axe prioritare, se poate 
menține concluzia din anul anterior, și anume că axa 1 a fost de interes pentru grupurile țintă 
vizate de DCI şi răspunde nevoilor actuale cu care se confruntă administraţia publică, cererile 
solicitanţilor fiind concentrate în această zonă de intervenţie. 
 
3.1.1. Atingerea ţintelor şi analiza progreselor înregistrate 
 

 Informaţii privind progresul fizic al priorităţii 
Tabel nr. 14 Progres indicatori Axa prioritară 1 

DMI 1.1. Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ 

Indicatori 
de 

realizare 
imediată 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Număr de 
ghiduri şi 

alte 
document

e 
metodolo

gice 

Realizare - - - 26 64 200 226 15112  151 

Ţintă         11  

Valoare 
de 

referinţă 
3          

Număr de 
zile 

participan
t la 

instruire 

Realizare - - 409 10.696 30.690 37.589 47.138 60.867  60.867 

Ţintă         130.250  

Valoare 
de 

referinţă 
1000          

Indicatori 
de 

rezultat 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Procent 
din 

numărul 
de 

document
e de 

politici 
publice şi  
proiecte 
de acte 

normative 
nesatisfăc

ătoare  
înapoiate 
iniţiatoril

or de 

Realizare 0 0 0 0 0 0 0 
Procent 
nedeter
minat 

 
Procent 
nedete
rminat 

Ţintă         20  

Valoare 
de 

referinţă 
44          

                                                 
12

 comparativ cu anul 2013, valoarea indicatorului „număr de ghiduri și alte documente metodologice” 
înregistrează o scădere de 75 de unități, datorată faptului că unii beneficiari au raportat și numărul total 
de rapoarte tipărite,ceea ce modifică semnificativ valoarea totală a indicatorului. Această rectificare a 
fost realizată în urma implementării, în anul 2014, a unui proiect din asistența tehnică a PO DCA , al cărui 
scop a fost de a analiza indicatorii de program și de proiect pentru toate proiectele contractate, cât și de 
a identifica acei indicatori care pot fi asimilați în mod direct indicatorilor de program deficitari. În 
concluzie, pentru acest tip de indicator, atât cel aferent DMI 1.1, cât și cel prezent pe DMI 1.2, au fost 
cuantificate doar titlurile documentelor, excluzând astfel numărul de exemplare multiplicate. 
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către SGG 

Procent 
de 

reducere 
a 

costurilor 
administr

ative 

Realizare 0 0 0 0 0 0 0 15,33  15,33 

Ţintă         20  

Valoare 
de 

referinţă 
-          

DMI 1.2. Creşterea responsabilizării administraţiei publice 

Indicatori 
de 

realizare 
imediată 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Număr de 
ghiduri şi 

alte 
document

e 
metodolo

gice 

Realizare - - - - 5 25 33 50  50 

Ţintă         8  

Valoare 
de 

referinţă 
0          

Număr de 
module 

de 
formare 

elaborate 

Realizare - - - - - 7 12 33  33 

Ţintă         3  

Valoare 
de 

referinţă 
0          

Număr de 
zile 

participan
t la 

instruire 

Realizare - - - - - 7.184 9427 30.108  30.108 

Ţintă         45.000  

Valoare 
de 

referinţă 
0          

Indicatori 
de 

rezultat 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Procent 
din 

instituţiil
e publice 

care 
realizează 
un raport 
anual de 
activitate 
conform 
Legii nr. 
544/2001 

Realizare 81,3 60 62,38 65 66 66 75,5 88,63  88,63 % 

Ţintă         95  

Valoare 
de 

referinţă 
81,3 

 

 

        

Număr de 
rapoarte 

de 
monitoriz

are şi 
evaluare 
redactate
/solicitat

e de 
instituţii 
publice 
centrale 

Realizare - - - - 1 5 15 95  95 

Ţintă         150  

Valoare 
de 

referinţă 
0          
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DMI 1.3. Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale 

Indicatori 
de 

realizare 
imediată 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Număr de 
revizuiri 

structural
e 

Realizare 

- - - - -  3 

182  182 - - - - 1 1 11 

- - - 2 2 2 2 

Ţintă 

        313 

133         9014 

        4015 

Valoare 
de 

referinţă 

0          

0          

0          

Număr de 
zile 

participan
t la 

instruire 

Realizare - - 27.740 161.727 497.730 571.124 612.205 616.374  616.374 

Ţintă         207.200  

Valoare 
de 

referinţă 
0          

Număr de 
module 

de 
formare 

 

Realizare - - - 3 39 111 254 426  426 

Ţintă         7  

Valoare 
de 

referinţă 
0          

Indicatori 
de 

rezultat 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Număr de 
structuri 

nou-
create şi 
reorganiz

ate 
operaţion

ale 

Realizare - - - 8 51 52 3243 3246  3246 

Ţintă         287  

Valoare 
de 

referinţă 
0          

Număr de 
participan

ţi la 
instruire 

certificaţi 

Realizare - - 1.751 7.100 33.027 42.489 46.488 52.228  52.228 

Ţintă         75.000  

Valoare 
de 

referinţă 
0          

Sursa: AM PO DCA 31.12.2014 și „Studiul sistemului de indicatori ai PO DCA pentru atingerea 
ţintelor de program planificate” 

                                                 
13 

În sectoarele prioritare 
14 La nivel central 
15 La nivel local 
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Analiza calitativă  
 
DMI 1.1 - „Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ”  
 
În ceea ce privește indicatorul de realizare imediată „ghiduri și alte documente metodologice”, 
acesta înregistrează o rată de realizare de 1.373 %, comparativ cu ținta stabilită pentru anul 
2015. Dacă analizăm și ținta declarată din proiectele aflate în implementare, rezultă că acest 
indicator își va depăși în mod consistent ținta programată, ajungând la 1.673%. Așa cum se poate 
observa din tabel, acesta este unul dintre indicatorii care au înregistrat o depășire semnificativă 
a țintei de program, pe fondul unei estimări dezechilibrate în ceea ce priveşte indicatorii de 
realizare imediată aferenți acestui DMI (ghidurile având o ţintă de 11 unităţi, iar zilele 
participant la instruire o ţintă asumată de 130.250). Totodată, atât pentru indicatorul aferent 
ghidurilor de pe acest DMI, dar și pentru cel de la DMI 1.2, se poate constata o nevoie crescută 
în structurile administraţiei publice de ghiduri, metodologii sau proceduri, din domenii variate, 
cum ar fi studiile pentru dezvoltarea unei sistem informatic şi a unei baze de date la nivel 
naţional, ghidurile de bună practică pentru prevenirea faptelor de corupție în rândul 
cetățenilor, ghidurile de monitorizare a drepturilor copilului, cât și metodologiile de evaluare si 
informare privind tezele de doctorat şi de gestionare a titlurilor universitare sau cele de 
întocmire a rapoartelor anuale de activitate ale ANAF etc. 
 
Așa cum se poate observa în tabelul nr. 14, comparativ cu anul 2013, valoarea indicatorului 
„număr de ghiduri și alte documente metodologice” înregistrează o scădere de 75 de unități, 
datorată faptului că unii beneficiari au raportat și numărul total de rapoarte tipărite,ceea ce 
modifică semnificativ valoarea totală a indicatorului. Această rectificare a fost realizată în urma 
implementării, în cursul anului 2014, a unui proiect din asistența tehnică a PO DCA16, al cărui 
scop a fost acela de a analiza indicatorii de program și de proiect pentru toate proiectele 
contractate, cât și de a identifica acei indicatori care pot fi asimilați în mod direct indicatorilor 
de program deficitari. În concluzie, pentru acest tip de indicator, atât cel aferent DMI 1.1, cât și 
cel prezent pe DMI 1.2, au fost cuantificate doar titlurile documentelor, excluzând astfel 
numărul de exemplare multiplicate. 
 
Referitor la indicatorul de realizare imediată „număr zile participanți la instruire”, procentul 
aferent îndeplinirii acestuia a crescut față de anul trecut cu 7 procente, ajungând în prezent la 
47%, valoare raportată la ținta pentru anul 2015. Având în vedere că pentru proiectele în 
implementare sau care au fost finalizate, țintele fixate se cifrează la valoarea de 68.714, dacă 
această țintă se realizează în totalitate, procentul de realizare va fi de aprox. 53%.  
 
Menționăm că pentru acest indicator au fost integrate și valorile rezultate în procesul de 
asimilare efectuat în cadrul studiului indicatorilor PO DCA, anterior menționat. 
 

 Cauzele ratei scăzute a indicatorului număr zile participanți la instruire (ZPI):  
Așa cum se menționează și în evaluarea performanțelor PO DCA, ținta planificată a indicatorului 
de realizare imediată „Număr de zile participant la instruire” a fost stabilită în mod nerealist, 
prin supradimensionarea acesteia. Totodată, raportul de evaluare indică faptul că 
supradimensionarea ţintei poate fi pusă pe seama supraestimării interesului manifestat de 
beneficiari pe întreaga durată a perioadei de implementare. În absenţa unor date veridice de 
referinţă, nu s-au putut face nici estimări exacte referitoare la durata medie a programelor de 
instruire adresabile segmentului de funcţionari publici implicaţi în procesul de luare a deciziilor 
la nivel politico-administrativ. Astfel, prin ţinta stabilită s-au întrevăzut nevoi de cursuri de 
durată mai lungă, ceea ce nu a corespuns cu disponibilitatea de timp la nivelul grupurilor ţintă 
vizate de programele de formare ale beneficiarilor de finanţare. De altfel, aceste ipoteze au 
fost validate în cursul interviurilor cu beneficiarii de finanţare derulate în exerciţiul de evaluare 
a performanţelor. În concluzie, acest complex de cauze a condus la nerealismul stabilirii ţintei 
planificate. 
 

                                                 
16

 „Studiu al sistemului de indicatori ai PO DCA pentru atingerea țintelor de program planificate” 
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Așa cum se poate observa din tabel, aceeași supraestimare a țintei este valabilă pentru acest tip 
de indicator și în cazul DMI 1.2. Totodată, se poate constata că în unele cazuri, cum ar fi DMI 1.3 
și D.M.I. 2.2, ținta stabilită a fost cu mult subestimată, având în vedere faptul că țintele 
acestora sunt substanțial depăşite încă de la nivelul anului 2012. 
 

Măsurile corective întreprinse: 

 Au fost deja întreprinse măsuri de realocare în cadrul axei prioritare 1 (de la DMI 1.3. la 
DMI 1.1.), astfel încât, prin finanțarea noilor proiecte, să se asigure o creștere semnificativă a 
valorii acestui indicator, comparativ cu țintele stabilite prin PO DCA;  

 Pentru cazul de față, analiza efectuată ca parte a studiului indicatorilor PO DCA a stabilit 
faptul că indicatorul a fost abordat neunitar de către unii beneficiari, aceștia raportându-l fie la 
secţiunea de indicatori suplimentari / de proiect sau prin asimilarea acestuia cu vizitele de 
studiu sau schimburile de experienţă, seminariile, workshop-urile etc.  Chiar și prin efectuarea 
unor analize de asimilare și echivalare pentru indicatorul în cauză, valoarea acestuia va rămâne 
în continuare cu un decalaj semnificativ în raport cu ținta de program. 
 
În ceea ce privește indicatorul cu colectare externă „documente de politici publice/proiecte de 
acte normative nesatisfăcătoare înapoiate iniţiatorilor de către SGG”, Direcția Coordonare 
Politici și Programe din cadrul Secretariatului General al Guvernului (DCPP-SGG) a monitorizat o 
serie de indicatori de rezultat cu privire la propunerile de politici publice și proiectele de acte 
normative, dar care nu au fost legați de înapoierea acestora către inițiatori. Cu toate acestea, 
se constată că tendința de returnare s-a aflat într-o continuă scădere, datorită practicii SGG 
de a încuraja ministerele să trimită proiectele anterior procedurii de avizare oficială  pentru un 
punct de vedere astfel încât să se evite returnarea acestora. Ținând cont de faptul că nici 
ministerele nu dețin informații suplimentare care să permită determinarea procentului anual de 
variație pentru acest indicator, recomandarea DCPP-SGG este de a înlocui acest indicator, dată 
fiind relevanța scăzută a acestuia și imposibilitatea stabilirii unor metode de colectare precise. 
 
În ceea ce privește celălalt indicator dependent de raportările SGG, „reducerea costurilor 
administrative (%)”, conform informațiilor transmise în luna mai 2015,  Cancelaria Primului-
Ministru – Direcția Coordonare Politici și Programe, în colaborare cu ministerele de resort, a 
derulat în perioada septembrie 2010 - iunie 2014 primul exercițiu de măsurare a sarcinilor 
administrative. Cele opt proiecte aferente exercițiului de măsurare s-au finalizat cu o serie de 
recomandări, de ordin calitativ, destinate debirocratizării mediului de afaceri. Ca urmare a 
implementării recomandărilor, ministerele au realizat planuri de simplificare transmise și 
centralizate de Cancelaria Primului-Ministru. Pentru primele cinci proiecte implementate, 
situația simplificărilor a evidențiat faptul că în perioada 2011-2013 ministerele au redus 
birocrația cu 15%, pentru celelalte proiecte situația simplificărilor urmând a fi finalizată în luna 
iulie 2015. 
 
DMI 1.2. - „Creşterea responsabilizării administraţiei publice” 
 
În ceea ce privește indicatorii de realizare imediată pentru DMI 1.2. se observă o rată de 
realizare de 625% din ținta anului 2015 pentru indicatorul „număr de ghiduri şi alte documente 
metodologice”, în timp ce în cazul celorlalți indicatori de realizare imediată se poate constata o 
rată de realizare de 67% pentru indicatorul „zile participant la instruire” și de 1100% pentru 
indicatorul module de formare elaborate. 
 
Pe baza ţintelor asumate de proiectele aflate în implementare pentru cei trei indicatori RI ai 
DMI 1.2., se observă o tendință de depășire considerabilă a acestora, mai puţin pentru ținta 
aferentă indicatorului ZPI, care şi la finele programului va înregistra o performanţă de doar 
84,6%. 
 
O explicație a performanței înregistrate de acest tip de indicator este furnizată la indicatorul 
ZPI aferent DMI 1.1, împreună cu măsurile întreprinse pentru recuperarea acestui deficit.  
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În continuare, se observă că indicatorul ZPI aferent DMI 1.2 are un decalaj de 15% față de ținta 
2015 a PO DCA, dacă ne raportăm la valoarea țintei din proiectele aflate în implementare. Cu 
toate acestea, valoarea efectivă a cunoscut un progres semnificativ, justificat parțial și prin 
integrarea valorilor rezultate în procesul de asimilare efectuat în cadrul studiului indicatorilor 
PO DCA. 
  
În ceea ce priveşte indicatorii de rezultat pentru DMI 1.2, la finalul anului 2014 se înregistra un 
progres semnificativ în ceea ce priveşte „rapoartele de monitorizare şi evaluare 
redactate/solicitate de autorităţile administraţiei publice centrale”, cu 95 de  rapoarte dintr-un 
total de 150 prevăzute pentru 2015. Menționăm că și acest indicator a fost supus procesului de 
asimilare realizat prin proiectul dedicat indicatorilor, fapt ce explică saltul calitativ înregistrat 
(de 80 de unități). Conform țintelor actualizate din proiectele aflate în implementare, rata de 
realizare proiectată pentru acest indicator va fi de 92,6% comparativ cu ținta finală de program, 
existând astfel și o mai mare corelare între numărul de ghiduri și alte documente metodologice și 
numărul de rapoarte de monitorizare și evaluare. 
 
În ceea ce privește indicatorul „instituţii publice care realizează un raport anual de activitate 
conform Legii nr. 544/ 2001 (%)”, AM PO DCA a demarat o amplă operațiune de colectare a 
datelor aferente acestui indicator, prin consultarea tuturor beneficiarilor PO DCA. Lipsa unor 
răspunsuri, până la acest moment, din partea tuturor beneficiarilor PO DCA vizați, nu a permis 
măsurarea integrală a gradului de realizare a raportului anual de activitate, astfel că valoarea 
indicatorului, pe anul de referință 2014, nu reflectă ponderea exactă a instituțiilor care au 
completat acest tip de raport. Cu toate acestea, din analiza tuturor răspunsurilor primite de AM 
PO DCA, coroborat cu informațiile culese de la beneficiarii care au postat pe website-ul 
instituției raportul de activitate, a rezultat un procent de realizare de 88,63% pentru anul 2014 
(mai exact, 78 răspunsuri afirmative și studiu website, dintr-un total de 88 beneficiari care au 
răspuns adresei și care au avut pe website un raport publicat). 

Interesul aparent scăzut pentru zile participant instruire (ZPI) aferent DMI 1.1 este cauzat de 
supraestimarea țintei, constatarea fiind facută de 2 studii independente (atât cel de evaluare 
intermediară din anul 2014 cât și cel de analiză a indicatorilor).   

Legat de indicatorul module de formare, e posibil să nu fi existat o corelare perfectă între cei 2 
indicatori de realizare imediată, adică cel aferent modulelor și cel dedicat ZPI. Ținta pentru 
indicatorul „Număr de module de formare elaborate” are valoarea 3, evident mult sub valoarea 
rezultată ulterior prin proiectele implementate, a căror nevoie de a diversifica domeniile în care 
urmau să fie realizate sesiuni de pregătire a fost mult mai mare decât cea estimată inițial (luând în 
calcul toate ministerele și SGG).  

 
 
DMI 1.3. - „Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale” 
 
La finalul anului 2014, monitorizarea indicatorilor de RI aferenți acestui DMI relevă un grad de 
îndeplinire de 136% pentru indicatorul „revizuiri structurale”, fapt datorat procesului de 
asimilare a indicatorilor de proiect din studiul indicatorilor PODCA. De asemenea, se poate 
observa un procent de realizare pentru indicatorul „zile participant la instruire” de 297 % și mai 
mult de 6000 % pentru indicatorul „module de formare”. De altfel, acest ultim indicator, pe 
fondul unei subestimări a țintei programatice, deține primul loc într-un top al ratelor de 
realizare specifice. 
 
Situația indicatorilor de rezultat evidențiază o rată de 1131% pentru indicatorul „structuri nou 
create şi reorganizate operaţionale”, ca urmare a implementării unui proiect al cărui beneficiar 
este Ministerul Muncii ( „Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a sistemului de protecţie a 
copilului în România”). Acest proiect are 3223 de astfel de structuri nou create, restul 
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aparținând altor 9 proiecte cu acest tip de indicator. Din analiza raportului final (R3) aferent 
proiectului implementat de Ministerul Muncii, rezultă că aceste structuri sunt formate din 
Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, din peste 1000 de centre/servicii, 
cât și din alte aproximativ 2300 de servicii publice de asistență socială. În cazul acestor 
structuri, accentul a fost pus pe componenta de reorganizare, aceasta însemnând restructurarea 
DGASPC-urilor și implicit a structurilor/serviciilor/direcțiilor subordonate. Structurile au 
beneficiat de îmbunătățiri ale proceselor cât și de completări ale procedurilor. În condițiile în 
care țintele indicatorilor din proiectele rămase în implementare se vor realiza în totalitate, ar 
rezulta un progres de 1149% pentru indicatorul „structuri nou create etc”. 
 
În ceea ce privește indicatorul „participanți la instruire certificați”, rata de realizare este de 
aprox. 70% din ținta fixată pentru 2015. Se poate observa un progres notabil comparativ cu 
valoarea stabilită pentru anul 2013, datorat clarificărilor avute cu beneficiarii PO DCA, cât și 
analizei indicatorilor PO DCA, amintită mai sus. În ceea ce privește realizările însumate din 
proiectele aflate în implementare, acestea determină o valoare mai mare decât aceea stabilită 
prin cererile de finanțare, fapt datorat procesului de asimilare a indicatorilor de proiect (rata 
efectivă de 70% versus rată proiectată inițial de 50%). 
 
Așa cum s-a menționat și în analizele anterioare,  una din cauzele neatingerii țintei finale de 
către indicatorul de rezultat „participanţi la instruire certificați” este aceea că ținta 
indicatorului (75.000 persoane) a fost proiectată cu o valoare mult prea ridicată, în raport cu 
ținta pentru „zilele participant la instruire” (207.200). Aceasta întărește nevoia unor clarificări 
ulterioare ale definiției instruirilor certificate, întrucât este puțin probabil ca indicatorul să 
propună intervenții de instruire cu o durată medie mai mică de trei zile per modul.  
 
Conform studiului indicatorilor PO DCA, „persistă o neînţelegere a termenului „certificaţi” în 
rândul beneficiarilor – poate fi vorba de certificate care atestă dobândirea unor cunoştinţe şi 
competenţe emise strict de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC, fost CNFPA), sau de 
certificate de simplă participare la cursuri/traininguri/seminarii”. 
 
 
 
În tabelul de mai jos este prezentată situaţia pentru anul 2014 a participanţilor la activităţile de 
instruire finanţate prin axa prioritară 1 a PO DCA, în funcţie de gen, grupa de vârstă, nivelul 
studiilor şi eventuala apartenenţă la grupuri sociale vulnerabile: 
 
Tabel nr. 15 Participanţi FSE Axa prioritară 1 

Distribuţia participanţilor pe categorii: gen, vârstă, 
nivelul studiilor, apartenenţa la un grup social 
vulnerabil 

Număr 
participanţi/ 

categorie 

Total 
participanţi 

Bărbaţi 2827 8592 
 Femei 5765 

Vârsta15-24 ani 146 

8592 Vârsta 25-54 ani 7571 

Vârsta 55-64 ani 875 

Studii superioare (nivel ISCED 5 ŞI 6) 7945 

8592 Studii postliceale (nivel ISCED 4) 139 

Studii medii (nivel ISCED 3) 508 

Participanţi care aparţin unor grupuri sociale vulnerabile 
(din totalul participanţilor) - minorități naţionale, 
imigranţi, persoane cu dizabilități 

 350 

Sursa: AM PO DCA 31.12.2014 
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3.1.2. Probleme semnificative întâmpinate şi măsurile luate pentru combaterea lor 
 
O prezentare generală a dificultăţilor, soluţiilor şi stadiului de implementare a acestora, 
aplicabilă la nivelul programului operaţional, este realizată în cadrul punctului 2.3. 

 
3.2. AXA PRIORITARĂ 2: ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII ŞI EFICIENŢEI FURNIZĂRII SERVICIILOR 
PUBLICE, CU ACCENTUL PUS PE PROCESUL DE DESCENTRALIZARE 
 
Intervenţiile acestei priorităţi tematice se vor concentra atât pe rezolvarea blocajelor din 
sectorul public, care împiedică dezvoltarea socio-economică, cât şi pe elementele esenţiale ale 
reformei administraţiei publice. 
 
Axa 2 are două domenii majore de intervenție, respectiv: 

 Domeniul major de intervenţie 2.1 - Sprijin pentru procesul de descentralizare 
sectorială a serviciilor, al cărui obiectiv specific este acela de a sprijini schimbările de structură 
şi proces care decurg din iniţiativele de descentralizare sectorială. În cadrul acestui DMI se va 
acorda finanţare pentru instruire şi asistenţă tehnică în sprijinul procesului de descentralizare, 
atât la nivelul elaborării de politici publice, cât şi la nivelul furnizării de servicii. 

 Domeniul major de intervenţie 2.2 - Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării 
serviciilor - acest domeniu major de intervenţie se concentrează pe calitatea furnizării 
serviciilor publice. Consolidarea capacităţii administrative în ceea ce priveşte managementul 
calităţii, promptitudinea şi evaluarea serviciilor este considerată un element cheie în 
îmbunătăţirea eficienţei serviciilor publice. 
 
Valoarea alocării FSE pentru axa prioritară 2 este de 83.201.049 euro, iar valoarea totală 
aferentă acestei axe este de 97.883.587 euro. Stadiul implementării acestei axe prioritare la 31 
decembrie 2014 este următorul: 

 proiecte depuse: 356, cu o valoare totală eligibilă de 403.247.251,71 euro, reprezentând  
411,98% din alocarea pe această axă prioritară;  

 proiecte contractate: 140 cu o valoare eligibilă totală de 123.651.715,29 euro, ceea ce 
reprezintă  126,33% din alocarea pe această axă;  

 proiecte finalizate: 118, în valoare totală eligibilă de  61.660.582,85 euro, reprezentând  
63% din alocarea axei (comparativ cu AP 1, unde valoarea totală eligibilă a proiectelor finalizate 
reprezintă  83,21% din alocare, acesta fiind o explicație pentru rata de absorbție mai scăzută pe 
axa prioritară 2). În cadrul AP 2, un număr de proiecte cu valori mari urmează a fi finalizate în 
perioada 2014-2015, moment în care vor fi realizate și plățile și vor fi solicitate la rambursare 
sumele aferente; 

 au fost efectuate plățile finale pentru 117 proiecte. Față de valoarea aprobată la 
finanțare pentru acestea, respectiv 57.676.331,07 euro, au fost înregistrate economii în valoare 
de 14.459.456,20 euro, gradul de realizare fiind de 74,93%; 

 contracte reziliate: 2, cu o valoare totală eligibilă de  5.049.526,16 euro, reprezentând  
5,16% din alocarea axei; 

 proiecte evaluate cu punctaj peste 60, dar pentru care nu există resurse financiare:  38, 
cu o valoare totală eligibilă de  105.826.515,56 euro, reprezentând  108,12 % din alocarea axei; 

 proiecte respinse/retrase în diferite stadii: 178, cu o valoare totală eligibilă de  
162.729.170,84 euro, reprezentând  166,25% din alocarea axei; 

 plăţi către beneficiari:  59.223.866,05 euro, din care contribuţia UE (58.102.539,16 euro) 
reprezintă 69,83% din alocarea FSE pentru această axă. 
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Figura 19 Stadiul implementării axei prioritare 2 la 31 decembrie 2014, raportat la alocarea 
FSE pe axă 

 

Sursa: AM PO DCA 31.12.2014 
 
 
Figura 20 Contracte semnate în perioada 
2008- 2014 (valoare eligibilă) pe tipuri de 
beneficiari 

Figura 21 Contracte semnate în perioada 
2008-2014 (număr), pe tipuri de beneficiari 

  
 
Sursa: AM PO DCA 31.12.2014 
 
O scurtă analiză a domeniilor majore de intervenţie ale AP 2 este prezentată în cele ce 
urmează:  
 
 
DMI 2.1 „Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor” 
 
Alocarea financiară pentru DMI 2.1. pentru anii 2007-2013 este de 10.105.167 euro FSE şi, 
însumate, cererile de finanţare depuse în cadrul acestui domeniu în perioada 2008 - 2013 
totalizează 37.062.999,00 euro, reprezentând un procent de 366,96% din alocarea financiară FSE 
a acestui domeniu.  
  
În cadrul acestui DMI au fost contractate 13 proiecte, cu o valoare totală FSE de 11.765.276,09 
euro, ceea ce reprezintă 116,46% din cuantumul contribuţiei UE pentru perioada 2007-2013 la 
bugetul alocat DMI 2.1.  
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DMI 2.2 „Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor” 
 
În cadrul acestui DMI au fost contractate 125 de proiecte, iar valoarea totală a contribuţiei FSE 
pentru aceste proiecte contractate este de 106.836.913,05 euro, ceea ce reprezintă 146,01% din 
cuantumul contribuţiei UE pentru perioada 2007-2013 la bugetul alocat DMI 2.2.  
 
Având în vedere că alocarea financiară pentru DMI 2.2 pentru anii 2007-2013 este de 73.095.882 
euro şi că însumate cererile de finanţare depuse în cadrul acestui domeniu în perioada 2008 - 
2014 totalizează 366.184.252,71 euro, reiese că domeniul major de intervenţie a fost de interes 
pentru potenţialii beneficiari, valoarea reprezentând  500,93% din alocarea FSE aferentă 
acestuia.  
 
Analizând numărul şi valoarea proiectelor depuse în cadrul acestei axe prioritare, se poate 
menține concluzia din anul anterior, și anume că aceasta a fost de interes pentru grupurile țintă 
vizate de DCI şi răspunde nevoilor actuale cu care se confruntă administraţia publică, nevoile 
solicitanţilor fiind concentrate în această zonă de intervenţie. 
 
3.2.1. Atingerea ţintelor şi analiza progreselor înregistrate  
 
Informaţii privind progresul fizic al priorităţii 
 
Tabel nr. 16 Progres indicatori Axa prioritară 2 

DMI 2.1. Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor 

Indicatori 
de 

realizare 
imediată 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Număr de 
revizuiri 
structural
e 

Realizare - - - - - 5 5 110  110 

 - - - 1 5 5 5   

Ţintă        
 

42 
(judeţe) 

142 
       

 
100 

(municip
alităţi) 

Valoare 
de 
referinţă 

0          

0          

Număr de 
ghiduri şi 
alte 
document
e 
metodolog
ice   

Realizare - - - 7 24 37 37 47  47 

Ţintă         25  

Valoare 
de 
referinţă 

0       
   

Număr de 
zile 
participan
t la 
instruire 

Realizare - - - 1.337 5.814 26.090 26.090 28.932  28.932 

Ţintă         31.300  

Valoare 
de 
referinţă 

0       
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Indicatori 
de 

rezultat 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
2014 2015 Total 

Număr de 
structuri 
nou 
descentral
izate 
operaţion
ale 

Realizare - - - 5 9 9 9 

79 

 

79 

- - - - - 63 63  

Ţintă        
 

42 
(judeţe) 

142 
        100 

(municip
alităţi) 

Valoare 
de 
referinţă 

0          

0          

DMI 2.2. Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor 

Indicatori 
de 

realizare 
imediată 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Număr de 
sectoare 
în care 
sunt 
elaborate 
standarde 
de cost şi 
calitate 

Realizare 0 0 0 0 0 0 6 8  8 

Ţintă         3  

Valoare 
de 
referinţă 

0          

Număr de 
ghiduri de 
îmbunătăţ
ire a 
colectării 
veniturilor  

Realizare 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

Ţintă         2  

Valoare 
de 
referinţă 

0          

 

Număr de 
zile 
participan
t la 
instruire 

Realizare - - - 12.277 21.835 60.492 62.729 71.222  71.222 

Ţintă         10.500  

Valoare 
de 
referinţă 

0          

Număr de 
analize de 
simplificar
e 
administra
tivă 

Realizare - - - 20 38 56 57 184  184 

Ţintă         250  

Valoare 
de 
referinţă 

7          

Indicatori 
de 

rezultat 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Număr de 
sectoare 
în care s-

Realizare 0 0 0 0 0 0 6 8  8 

Ţintă         3  
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au 
introdus 
standarde 
de 
calitate şi 
cost  

Valoare 
de 
referinţă 

0       

   

Gradul (%) 
de 
colectare 
a 
veniturilor 
proprii ale 
administra
ţiei 
publice 
locale  

Realizare - 97,1 108,9 103,2 102,6 96,1 92,84 91,38  91,38 

Ţintă         95  

Valoare 
de 
referinţă 

84          

Sursa: AM PO DCA 31.12.2014 și „Studiul sistemului de indicatori ai PO DCA pentru atingerea 
ţintelor de program planificate” 
 
Analiza calitativă 
 
DMI 2.1 – „Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor” 
 
Indicatorii de realizare imediată pentru acest DMI înregistrează o performanță foarte bună 
pentru „numărul de ghiduri și alte documente metodologice” cât și pentru cel de „zile 
participant la instruire”. 
 
În ceea ce privește indicatorul vizând revizuirile structurale, deși acesta înregistrează un salt 
remarcabil comparativ cu 2013 (de 100 revizuiri), valoarea efectivă reprezintă doar 77% din ținta 
finală de program. Menționăm că acest progres considerabil este justificat prin procesul de 
asimilare a indicatorilor din proiectele aferente acestui DMI. O cauză a riscului de neatingere a 
țintei finale din PO DCA poate fi atribuită gradului redus de accesare a acestui DMI, cu doar 13 
proiecte contractate. Așa cum s-a precizat și în raportările anterioare, o altă explicație a 
performanței sub ținta planificată ar putea fi necorelarea planurilor de descentralizare derulate 
cu revizuirile, cât și faptul că schimbările organizaționale (ajustări, creare de structuri, etc.) la 
nivelul autorităților locale au fost efectuate fără a le conecta cu acest indicator, pe fondul unei 
înțelegeri deficitare sau insuficient explicate a conceptului de revizuire.  
 
Referitor la indicatorul „ghiduri și alte documente metodologice”, ținta pentru anul 2015 a fost 
deja depășită, rata de realizare fiind de 188%. 
 
Pentru indicatorul „zile participant la instruire”, ținta pentru anul 2015 este aproape atinsă, 
rata de realizare fiind de 92,4%, procentul crescând la 115% în situația în care se raportează 
țintele stabilite în proiecte. 
 
În ceea ce privește indicatorul de rezultat „structuri nou descentralizate operaţionale”, deși 
valoarea la zi se află la 56% din ținta totală, la momentul finalizării tuturor proiectelor care 
raportează acest tip de indicator, rata de realizare va ajunge la 67%. 
 
Acest indicator îşi datorează o mare parte a rezultatului atins implementării unui singur proiect 
(cod SMIS 11056, beneficiar Ministerul Sănătății), prin care au fost operaţionalizate un număr de 
67 de structuri descentralizate.  
 
Deși indicatorul de rezultat aferent structurilor operaționalizate este conectat cu cel de 
realizare  imediată dedicat revizuirilor structurale, având ţinte identice de program (142), se 
poate observa o discrepanță între ratele de realizare ale acestor indicatori. Explicația cea mai 
probabilă este aceea că anumite instituţii care au operaţionalizat structurile descentralizate nu 
au realizat acest lucru ca urmare a unor măsuri de revizuire structurală. 
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Având în vedere argumentul de mai sus, se va urmări menţinerea unei corespondenţe între cei 
doi indicatori – revizuiri structurale şi structuri nou descentralizate operaţionale - în sensul în 
care orice structură nou descentralizată poate apărea numai după sau simultan cu 
implementarea unei revizuiri structurale. 
 
DMI 2.2 – „Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor” 
 
În ceea ce priveşte performanţa DMI 2.2., două dintre ţintele celor patru indicatori de realizare 
imediată au fost deja depăşite, atât pentru indicatorul „zilele de participanţi la instruire” cu o 
rată de realizare de 678%, comparativ cu ținta stabilită pentru anul 2015, cât și pentru cel 
aferent sectoarelor în care au fost elaborate standardele de cost şi calitate (rată de 267%). 
 

De asemenea, toate standardele de cost și calitate elaborate au fost şi implementate, lucru 
evidențiat prin indicatorul de rezultat „sectoare în care s-au introdus standarde de cost şi 

calitate” (procent identic de realizare). Menționăm că standarde de cost și calitate au fost 
introduse în domeniul serviciilor comunitare de utilitate publică, prin proiectul „Dezvoltarea unui 
sistem de monitorizare a indicatorilor de performanță în sectorul serviciilor comunitare de utilitate 
publică” (beneficiar principal Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Generală Dezvoltare Regională 
și Infrastructura – Direcția Politici și Strategii).  

 
 
DMI 2.2 înregistrează performanţe sub planificări în ceea ce priveşte „analizele de simplificare 
administrativă”, până la finalul anului 2014 fiind realizate doar 184 de analize, care reprezintă 
73,6% din ţinta preconizată pentru finalul anului 2015. Menționăm că și pentru acest indicator 
valoarea totală efectivă s-a majorat în urma  procesului de asimilare a indicatorilor de proiect 
din studiul indicatorilor PODCA. Totodată, din datele actuale agregate, rezultă că ținta finală 
din proiectele în implementare nu va mai înregistra progrese astfel încât să se atingă ținta 
PODCA. 
 
Referitor la ultimul indicator de realizare imediată, pe parcursul anului 2014 nu a fost realizat 
niciun ghid de îmbunătăţire a colectării veniturilor, în schimb există premisele ca un astfel de 
ghid17 să fie realizat până la finalul programului (din cele două planificate). 
 
În ceea ce privește gradul de colectare a veniturilor administrației publice locale pentru anul 
2014, acesta înregistrează valoarea de 91,38%. Cu toate acestea,  menționăm că datele 
disponibile în cadrul proiectelor nu stabilesc o legătură directă între intervenţiile din proiectele 
finanţate şi gradul de colectare a veniturilor proprii ale administraţiei publice locale. Prin 
urmare, se poate aprecia că PO DCA nu are o contribuţie semnificativă directă asupra gradului 
de realizare a acestui indicator. Pentru a ilustra acest fapt, precizăm că doar două instituții 
beneficiare PO DCA au inclus un astfel de indicator în scopul de a îmbunătăţi gradul de colectare 
a veniturilor publice. 
 
În ceea ce priveşte situaţia privind participanţii la activităţile finanţate prin AP 2 a PO DCA, 
întocmită conform dispoziţiilor Anexei XXIII a Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1828/2006, cu 
modificările ulterioare, aceasta este prezentată în tabelul de mai jos: 
 

                                                 
17

 Proiect cod SMIS 40478 (beneficiar: Agenția Națională de Administrare Fiscală) 
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Tabel nr. 17 Participanţi FSE Axa prioritară 2 

Distribuţia participanţilor pe categorii: gen, vârstă, 
nivelul studiilor, apartenenţa la un grup social 
vulnerabil 

Număr 
participanţi/ 

categorie 

Total 
participanţi 

Bărbaţi 1468 2661 

Femei 1193 

Vârsta15-24 ani 37 2661 

Vârsta 25-54 ani 2202 

Vârsta 55-64 ani 422 

Studii superioare (nivel ISCED 5 ŞI 6) 2521 2661 

Studii postliceale (nivel ISCED 4) 37 

Studii medii (nivel ISCED 3) 103 

Participanţi care aparţin unor grupuri sociale vulnerabile 
(din totalul participanţilor) - minorităţi naţionale, 
imigranţi, persoane cu dizabilități 

 17 

Sursa: AM PO DCA 31.12.2014 
 
3.2.2. Probleme importante înregistrate şi măsurile adoptate pentru rezolvarea lor 
 
O prezentare generală a dificultăţilor, soluţiilor şi stadiului de implementare a acestora, 
aplicabilă la nivelul programului operaţional, este realizată în cadrul punctului 2.3. 
 
3.3. AXA PRIORITARĂ 3 - ASISTENŢĂ TEHNICĂ  
 
Valoarea alocării FSE pentru AP 3 este de 8.320.104 euro, iar valoarea totală a acestei axe este 
de 9.788.358 euro. Stadiul implementării acestei axe prioritare la 31 decembrie 2014 este 
următorul: 

 proiecte depuse: 18, cu o valoare eligibilă totală de  11.597.128,01 euro, reprezentând 
118,46% din alocarea totală a axei; 

 proiecte contractate: 17, cu o valoare eligibilă totală de  13.997.729,67 euro, 
reprezentând  142,98% din alocarea totală pentru această axă;  

 proiecte finalizate: 15, cu o valoarea eligibilă de 4.366.304,04 euro euro, reprezentând 
44,61% din alocarea axei; 

 au fost efectuate plățile finale pentru 14 proiecte. Față de valoarea aprobată la 
finanțare pentru acestea, au fost înregistrate economii în valoare de 2.864.172,76 euro, ccea 
ce reprezintă 76,48% din valoarea contractată, astfel gradulul de realizare a celor 14 proiecte 
este de 23,52%; 

 proiecte retrase: 1, cu o valoare eligibilă de  61.957,02 euro, reprezentând  0,61% din 
alocarea axei; 

 plățile aferente acestei axe prioritare sunt de 1.653.448,56 euro  din care contribuţia UE  
1.405.431,23 euro, reprezentând 16,89% din alocarea FSE aferentă axei. 

 
Din cele 17 proiecte contractate, la finalul anului 2014, se aflau în implementare un număr de 2 
proiecte. Un număr de 14 proiecte s-au finalizat în anii anteriori, iar în anul 2014 s-a finalizat un 
proiect. 
 
Proiectele aflate în implementare în 2014 sunt repartizate pe DMI-uri după cum urmează: 

 DMI 3.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general şi evaluarea PO DCA şi 
pentru pregătirea următorului exerciţiu de programare: s-au aflat în implementare un număr de 
5 proiecte, prin care a fost asigurat suport în următoarele domenii: 

 1 proiect de sprijinire a activităţii AM PO DCA prin asigurarea de consultanţă în 
domeniile cheie pentru creşterea absorbţiei şi de sprijin logistic în activitatea curentă, cu 
valoarea totală eligibilă de 7.387.336 euro;  

 1 proiect pentru asigurarea sprijinului logistic pentru AM PO DCA prin actualizarea 
bazei tehnice aflate în utilizare, cu valoare totală eligibilă de 156.996 euro ;  
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 DMI 3.2 Sprijin pentru activităţile de comunicare şi de promovare ale PO DCA: s-a aflat 
în implementare un proiect, cu valoare eligibilă totală de  2.240.090  euro, prin care s-a asigurat 
implementarea măsurilor cuprinse în Planul de comunicare pentru PO DCA şi vizibilitate pentru 
activitatea AM PO DCA de implementare a programului operaţional. 
 
În cadrul proiectelor de asistenţă tehnică aflate în implementare în cursul anului 2014 au fost 
depuse la AM PO DCA, până la 31 decembrie 2014, un număr de 6 cereri de rambursare, cu o 
valoare totală eligibilă de 489.130,01 euro, din care 371.056.85 euro reprezintă contribuţia din 
fonduri europene nerambursabile. Până la finalul anului 2014, în cadrul AP 3 – Asistenţa tehnică 
a fost certificată suma totală de 1.405.431,23 euro (contribuţie FSE), la care se adaugă top-up în 
sumă de 120.733,36 euro,ceea ce reprezintă 18,34% din fondurile FSE alocate axei prioritare de 
asistenţă tehnică pentru perioada 2007-2013. Sumele plătite de AM PO DCA până la finalul lui 
2014 dar necertificate încă de CE urmează să fie certificate în 2015. 
 
Motivele care au condus la înregistrarea unui procent redus al sumelor plătite şi certificate în 
cadrul AP 3, comparativ cu rata contractării sunt atât de natură generală, care condiţionează 
modul de implementare al proiectelor în România (sistemul naţional al achiziţiilor publice), cât 
şi probleme din implementarea contractelor cauzate de capacitatea redusă a unor operatori 
economici de a îşi îndeplini obligaţiile contractuale. Problemele care au condus la această 
situaţie, precum şi măsurile de remediere întreprinse au fost descrise în detaliu în cadrul 
capitolului 3.3.2. 
 
Situaţia contractării şi plăţilor la 31 decembrie 2014, raportată la alocarea aferentă AP 3 – 
Asistenţa tehnică pentru întreaga perioadă de programare 2007-2013 (9.788.358 euro), este 
evidenţiată în graficul de mai jos: 
 
Figura 20 Situația contractării și plăților la 31 decembrie 2014 

 
Sursa: AM PO DCA 31.12.2014 - 
 
Din graficul prezentat rezultă că nivelul contractării depășește suma alocată AP 3. Deşi volumul 
total al sumelor plătite, respectiv certificate a crescut în cursul anului 2014, acesta este în 
continuare unul redus în raport cu alocarea şi cu sumele contractate. Unele din motivele acestor 
diferenţe au fost identificate la capitolul 3.3.2. Probleme importante înregistrate şi măsurile 
adoptate pentru rezolvarea lor. De asemenea, o descriere detaliată a utilizării fondurilor alocate 
AP 3 este prezentată la capitolul 6 al prezentului raport. 
 
3.3.1. Atingerea ţintelor şi analiza progreselor înregistrate  
Informaţii privind progresul fizic al priorităţii 
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Tabel nr. 18 Progres indicatori Axa prioritară 3 

Axa prioritară 3: Asistenţă Tehnică 

DMI 3.1. Sprijin pentru implementarea, managementul general şi evaluarea PO DCA şi pentru pregătirea viitorului 
exerciţiu de programare 

Indicatori de 
realizare 
imediată 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Număr de zile 
participant la 
instruire 

Realizare - - 442 452 679 2016 2112 3031  3031 

Ţintă         700  

Valoare de 
referinţă 

0          

Număr de 
reuniuni ale 
comitetelor şi 
grupurilor de 
lucru relevante 

Realizare - - 5 7 9 11 13 25  25 

Ţintă         Cel 
puţin 

18 

 

Valoare de 
referinţă 

0          

Indicatori de 
rezultat 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Gradul (%) de 
realizare a ţintei 
de contractare 
stabilite   

Realizare - - 28,62 43,27 45 116 117,8 123  123 

Ţintă         100  

Valoare de 
referinţă 

0          

DMI 3.2. Sprijin pentru activităţile de comunicare şi de promovare a PO DCA 

Indicatori de 
realizare 
imediată 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Număr de 
evenimente de 
comunicare şi 
promovare 

Realizare - - 3 5 5 6 7 14  14 

Ţintă         30  

Valoare de 
referinţă 

0          

Indicatori de 
rezultat 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Număr de 
potenţiali 
aplicanţi care au 
participat la 
evenimentele de 
comunicare 

Realizare - - 260 462 462 462 462 512  512 

Ţintă         500  

Valoare de 
referinţă 

0          

Sursa: AM PO DCA 31.12.2014 și „Studiul sistemului de indicatori ai PO DCA pentru atingerea 
ţintelor de program planificate” 
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Analiza calitativă 
 
DMI 3.1 - „Sprijin pentru implementarea, managementul general şi evaluarea PO DCA şi 
pentru pregătirea următorului exerciţiu de programare” 
 
În ceea ce privește indicatorul de realizare imediată „număr de zile participant la instruire”, 
acesta reflectă deja o depășire consistentă a țintei pentru anul 2015, cu o rată de realizare de 
433%.  
 
În ceea ce privește celălalt indicator de realizare imediată, respectiv „număr de reuniuni ale 
comitetelor şi grupurilor de lucru relevante”, acesta a înregistrat valoarea de 25 de evenimente 
de acest tip, urmare a procedurii de asimilare desfășurate prin studiul indicatorilor PO DCA (prin 
identificarea proiectelor de asistentă tehnică care au inclus astfel de evenimente). În aceste 
condiții, ținta finală de program a fost deja depășită, rata efectivă fiind de 138%. 
 
Indicatorul de rezultat „gradul de realizare a ţintei de contractare stabilite” a depășit ținta 
propusă și se situează la nivelul de 123%.  
 
DMI 3.2 - „Sprijin pentru activităţile de comunicare şi de promovare ale PO DCA” 
Evoluţia valorii indicatorului de RI „număr de evenimente de comunicare şi promovare” 
evidențiază un progres încă insuficient raportat la ținta finală de program, în condițiile în care 
au fost realizate doar 14 astfel de evenimente, cumulate în toți anii de raportare. Menționăm că 
în valoarea curentă au fost incluse și datele indicatorilor pentru care s-au desfășurat analize de 
asimilare. Conform valorii țintelor din proiectele în implementare, rata de realizare a țintei 
propuse pentru anul 2015 va fi de 100%, fapt datorat și analizei indicatorilor PO DCA, prin 
identificarea acelor evenimente care răspund definiției indicatorului în cauză. 
 
O altă măsură corectivă a fost deja implementată, întrucât pe parcursul anului 2014, s-a 
desfășurat cel puțin un proiect care a asigurat măsuri de comunicare (sesiuni de informare) 
pentru beneficiarii PO DCA. 
 
În ceea ce privește indicatorul de rezultat „număr de potenţiali aplicanţi care au participat la 
evenimentele de comunicare”, acesta a crescut la o rată de realizare de 102%. De asemenea, 
acest indicator va fi semnificativ depășit până la finalul programului, conform țintei din proiecte 
(rata de realizare va atinge 150%). 
 
Pentru anul 2014 situaţia, în funcţie de gen, grupa de vârstă, nivelul studiilor şi eventuala 
apartenenţă la grupuri sociale vulnerabile, a participanţilor la activităţile de instruire finanţate 
prin Axa prioritară 3 a PO DCA este prezentată în tabelul de mai jos: 
 
Tabel nr. 19 Participanţi FSE Axa prioritară 3 

Distribuţia participanţilor pe categorii: gen, vârstă, 
nivelul studiilor, apartenenţa la un grup social 
vulnerabil 

Număr 
participanţi/ 

categorie 

Total 
participanţi 

Bărbaţi 4 9 
 Femei 5 

Vârsta15-24 ani 0 
9 
 

Vârsta 25-54 ani 9 

Vârsta 55-64 ani 0 

Studii superioare (nivel ISCED 5 ŞI 6) 9 
9 
 

Studii postliceale (nivel ISCED 4) 0 

Studii medii (nivel ISCED 3) 0 

Participanţi care aparţin unor grupuri sociale vulnerabile 
(din totalul participanţilor) - minorități naţionale, 

0 0 
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imigranţi, persoane cu dizabilităţi 

Sursa: AM PO DCA 31.12.2014 
 
Având în vedere metodologia de înregistrare a participanților FSE, un participant este înregistrat 
numai prima dată când participă la o sesiune de pregătire, chiar dacă ulterior mai participă și la 
alte sesiuni. Fiind vorba de sesiuni de pregătire pentru angajații AM PODCA, în anul 2014 numai 9 
persoane din cadrul instituției au participat pentru prima dată la o sesiune, restul participanților 
la aceste sesiuni fiind deja înregistrați în anii anteriori. 
 
3.3.2. Probleme importante înregistrate şi măsurile adoptate pentru rezolvarea lor 
 
Deşi rata de contractare a fondurilor axei prioritare 3 – Asistenţa tehnică era la 31 decembrie 
2014 de 143% din totalul alocat pentru perioada de programare 2007-2013 (respectiv 128,87% 
raportat la alocarea FSE), rata de absorbţie a fondurilor pentru această axă a rămas în 
continuare una destul de scăzută, din diferite cauze precum cele prezentate mai jos. 
 
Cu toate că procesul de achiziții publice se desfășoară mai eficient decât în anii precedenți, 
timpul scurs între momentul demarării achiziției publice și momentul semnării contractului este 
în continuare destul de lung, dat fiind circuitul pe care trebuie să îl parcurgă documentele 
pentru a obține avizele necesare de la structurile suport din cadrul MDRAP. Procedurile de 
achiziție publică care urmează prevederile legislației naționale în vigoare se supun termenelor 
impuse de acestea pentru derularea propriu-zisă a achiziției, la care se adaugă o perioadă medie 
de aproximativ 10 zile pentru avizarea contractului de către structurile suport din cadrul MDRAP 
și semnarea de către ordonatorul principal de credite și operatorul economic câștigător. În ceea 
ce privește situația achizițiilor publice care sunt exceptate de prevederile legislației naționale, 
pentru acestea există un grad mai mare de flexibilitate, existând cazuri în care achiziția s-a 
finalizat în decursul unei săptămâni, la care s-a adăugat perioada de semnare a contractului. 
 
În unele cazuri, serviciile prestate de operatorii economici sunt slab calitative, iar aceștia nu au 
capacitatea necesară pentru a asigura un management eficient al contractelor pe care le 
derulează. Drept urmare, procesul de implementare a contractelor se desfășoară uneori cu 
dificultate, existând multe iterații de verificare a documentelor justificative depuse, fapt care 
conduce uneori la întârzieri în implementare și, drept urmare, la o rată scăzută de absorbție a 
fondurilor de AT.   
 
În vederea prevenirii problemelor ce pot apărea în relația cu prestatorii de servicii/furnizorii de 
bunuri, au fost luate măsuri de monitorizare strictă a derulării contractelor şi de notificare a 
prestatorilor cu privire la orice aspect care poate crea probleme ulterioare în atingerea 
obiectivelor contractuale. Totodată, a fost instituit un sistem de organizare de întâlniri de lucru 
frecvente, prin care să fie folosite oportunităţile de comunicare directă, astfel încât problemele 
identificate să fie rezolvate într-un stadiu incipient. Discuţiile din cadrul întâlnirilor au fost 
consemnate în minute asumate de ambele părţi, pentru a asigura evidenţa scrisă a deciziilor 
luate. Cu toate acestea, pot exista situaţii în care autoritatea de management nu are pârghiile 
legale de constrângere a operatorilor economici, fiind nevoită să rezilieze contracte în care 
prestaţiile nu sunt satisfăcătoare, chiar dacă reluarea unei proceduri de achiziţie publică 
presupune parcurgerea din nou a tuturor etapelor, cu respectarea termenelor impuse de 
legislaţia naţională pentru lansarea procedurilor de achiziţie publică. 
 
Monitorizarea implementării fondurilor de AT a continuat și în anul 2014 prin Planul de măsuri 
prioritare pentru consolidarea capacităţii de absorbţie a fondurilor structurale prin Programul 
Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” (Roadmap PO DCA). Astfel, în anul 2014 au 
fost realizate măsuri vizând îmbunătăţirea capacităţii beneficiarilor, creşterea sprijinului direct 
acordat acestora şi formarea acestora pe teme esenţiale ce ţin de implementarea proiectelor. În 
acest fel, fondurile de AT au fost concentrate spre acordarea unui sprijin real pentru procesele 
importante derulate la nivelul AM PO DCA. 
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4. Conformitate şi concentrare  
 
Sporirea eficienţei şi eficacităţii administraţiei publice este una din principalele reforme vizate 
de Programul Național de Reformă 2014. Angajamente în materie de administraţie publică, 
asumate pentru anul 2014, vin să completeze măsurile deja întreprinse în cadrul PNR 2011-2013, 
fiind orientate către creşterea calităţii administraţiei publice, îmbunătăţirea condiţiilor privind 
locuirea la nivel naţional, îmbunătăţirea administrării fondurilor europene, continuarea reformei 
privind sistemul de achiziţii publice. 
 
La creșterea calității administrației publice contribuie și cele 39 de proiecte finanțate prin PO 
DCA și finalizate în anul 2014, dintre care amintim: 

 3 proiecte implementate de SGG privind măsurarea costurilor administrative şi 
identificarea sarcinilor administrative aferente legislaţiei în domeniul reglementat de 
MJ, MMAP, MMFPSPV, MECS; 

 6 proiecte depuse în cadrul cererii de idei de proiecte nr. 1/2011 care a vizat 
„Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politic-administrativ” (2 
proiecte implementate de MFP și un proiect implementat de MADR), nr. 2/2011 
„Creşterea responsabilizării administraţiei publice” (2 proiecte implementate de 
MECS și, respectiv, MADR) și nr. 3/2011 „Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale” 
(1 proiect implementat de MFP). 
 

De asemenea, în ceea ce privește redefinirea cadrului strategic, instituţional şi legislativ în 
domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, în concordanţă cu 
documentele programatice şi strategice aprobate la nivel naţional, la finalul anului 2014 se afla 
în implementare un proiectul e-ANFP care vizează întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în 
vederea asigurării unui management performant al funcţiei publice şi funcţionarilor publici la 
nivelul administraţiei publice centrale şi al serviciilor publice din subordinea/coordonarea 
autorităţilor publice centrale şi locale prin implementarea de instrumente inovatoare. 
 
Tabel nr. 20 Legătura dintre obiectivele actuale PO DCA și cele europene  

UE 2020 
Lisabona/ ESF/ 

Criterii 
orizontale 

Perspectiva PO DCA 

Oportunități pentru 
următoarea perioadă 

de programare 
 

Scoaterea a 20 
milioane de persoane 
din starea de sărăcie 

Creștere economică  
Indirectă: politici 
publice mai bine 
direcționate 

Creşterea capacităţii 
autorităţilor 
administraţiei publice 
cu competenţe în 
domeniu 

Mediu: ținta 20:20:20  
Acquis de mediu 
Dezvoltare 
sustenabilă 

Indirectă: obiective 
orizontale ale PO 

Obiective orizontale 

Educație: ponderea 
persoanelor cu vârste 
între 30-34 de ani cu 
studii 
postuniversitare 

Locuri de muncă 
(prin educație) 

Directă: Programe de 
studii 
postuniversitare 
pentru administrația 
publică 

Creşterea capacităţii 
autorităţilor 
administraţiei publice 
cu competenţe în 
domeniu 

Cercetare și 
dezvoltare 

Locuri de muncă (în 
cercetare)  
Investiții în 
cercetarea 
publică/privată  

Indirectă: focalizarea 
politicilor publice  

Sprijin pentru politicile 
publice 

Locuri de muncă 
Mai multe locuri de 
muncă, locuri de 
muncă mai bune 

Directă: eficiența 
muncii 

Dezvoltarea resurselor 
umane din sectorul 
public  

Sursa: AM PO DCA 31.12.2014 
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În cadrul programelor de pregătire postuniversitare conţinutul modulelor de formare a vizat: 
Managementul politicilor publice, Managementul administraţiei publice locale, Managementul 
serviciilor publice, Management şi planificare strategică la nivelul administraţiei centrale 
asigurându-se astfel pârghiile necesare instituţiilor abilitate de a furniza o pregătire de 
specialitate de un înalt nivel calitativ personalului din administraţia publică centrală şi locală, 
precum și schimbări reale în managementul formulării de politici publice şi al furnizării de 
servicii publice. 
 
Totodată, o componentă importantă a PO DCA ce a contribuit la creșterea eficienței muncii și 
maximizarea rezultatelor obținute a reprezentat-o formarea continuă a funcţionarilor publici din 
administraţia publică centrală şi locală în vederea creşterii performanţelor profesionale, 
creşterea transparenţei şi eficienţei actului administrativ. De asemenea implementarea 
sistemelor de management al documentelor la nivelul adminsitrației publice locale și centrale, a 
condus la dinamizarea şi simplificarea administraţiei publice prin reducerea birocraţiei, 
promovarea interacţiunii autorităţilor publice cu cetăţenii prin servicii de e-guvernare, 
promovarea schimbului electronic de documente, astfel încât acesta să devină principalul mijloc 
de transmitere a informaţiei în administraţia publică. 
 
5. Proiecte Majore 
 
Nu se aplică. 
 
6. Asistenţa tehnică 
 
Axa prioritară de asistenţă tehnică a PO DCA prevede acordarea de asistenţă specifică pentru 
pregătirea, monitorizarea, evaluarea şi controlul proiectelor precum şi pentru sprijinirea 
activităţilor de comunicare cu privire la PO DCA. În cadrul axei prioritare dedicate asistenţei 
tehnice a PO DCA sunt definite două domenii majore de intervenţie: 

 Sprijin pentru implementarea, managementul general şi evaluarea PO DCA şi pentru 
pregătirea următorului exerciţiu de programare; 

 Sprijin pentru activităţile de comunicare şi de promovare ale PO DCA. 

Implementarea axei prioritare 3 – Asistenţa tehnică a vizat şi în cursul anului 2014 asigurarea 
coordonării iniţiativelor finanţate din proiectele de AT cu cele având alte surse de finanţare. 

Mecanismul de coordonare a asistenţei tehnice este prezentat pe larg în secțiunea 2.6.3. 
Coordonarea între POAT şi axele de AT din cadrul altor Programe Operaţionale. 

Situaţia detaliată a utilizării fondurilor axei prioritare 3 – Asistenţa tehnică a PO DCA este 
descrisă mai jos. 

 
6.1. Descrierea situaţiei utilizării fondurilor alocate prin axa de asistenţă tehnică a PO DCA 

În cursul anului 2014 s-au aflat în implementare un număr de 3 proiecte finanțate din axa 
prioritară 3 – AT, dintre care 2 finanțate din DMI 3.1 și 1 finanțat din DMI 3.2. În cadrul acestor 
proiecte s-au derulat mai multe contracte de achiziţii publice şi diferite tipuri de activităţi care 
au contribuit la funcționarea optimă a AM PO DCA prin acordarea de sprijin direct dar și prin 
măsuri indirecte de susținere a activității acesteia. Totodată, au fost sprijinite activități care au 
contribuit la sprijinul și instruirea beneficiarilor PO DCA și la promovarea programului 
operațional. În vederea atingerii obiectivelor celor 3 proiecte aflate în implementare, s-au 
desfășurat următoarele activități: 
 
 Expertiză externă pentru realizarea evaluării performanţelor în managementul şi 

implementarea PO DCA, în valoare de 69.675 euro, fără TVA:  
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o La finalul anului 2013, s-au inițiat demersurile necesare în vederea achiziționării 
serviciilor de realizare a evaluării performanţelor în managementul şi implementarea PO DCA, 
activitate  prevăzută în Planul multianual de evaluare a PO DCA. Evaluarea performanțelor în 
managementul și implementarea PO DCA a furnizat în cursul anului 2014 către AM PO DCA un set 
de concluzii și recomandări în privinţa progresului înregistrat în intervalul 2008 - 2013 în 
implementarea PO DCA, în baza unei analize a performanţelor în managementul şi 
implementarea axelor prioritare şi domeniilor majore de intervenţie ale programului și a 
formulat un set de recomandări pentru perioada de programare 2014-2020, luând în considerare 
lecțiile învățate în actualul ciclu de programare. De asemenea, evaluarea a pus în aplicare o 
serie de recomandări și acțiuni stabilite în cadrul evaluării intermediare a PO DCA pentru 
perioada 2010-2012, în special în ceea ce privește măsurarea efectelor PO DCA asupra grupurilor 
țintă.  

 
 Expertiză externă pentru realizarea unui studiu al sistemului de indicatori ai PO DCA pentru 

atingerea țintelor de program planificate, în valoare de 12.193 euro, fără TVA: 
o Prin acest contract s-a furnizat AM PO DCA o situație concretă și actualizată a 

funcționării întregului sistem de indicatori existenți atât la nivel de program, cât și de proiect, 
în baza unor activități de colectare și procesare a indicatorilor din proiectele finalizate, cât și 
din cele aflate în implementare. Activitățile finanțate prin acest contract au vizat stabilirea 
ratei actuale de realizare a indicatorilor proiectelor finanțate din PO DCA, identificarea pe 
fiecare dintre domeniile majore de intervenție cu rate scăzute ale indicatorilor și risc de 
neatingere a țintelor din program, a proiectelor ai căror indicatori (de proiect) pot fi agregați 
și/sau asimilați indicatorilor de program, elaborarea de propuneri de indicatori pentru 
proiectele analizate și realizarea unei estimări privind atingerea indicatorilor deficitari. 

 
 Sprijinirea pregătirii viitoarelor intervenţii ale fondurilor structurale, cu folosirea 

expertizei IFI (Banca Mondială), în valoare de 290.900 euro:  
o La începutul anului 2014 s-a finalizat implementarea Acordului de prestare servicii de 

consultanță privind analiza activităților de dezvoltare a capacității în administrația publică, în 
baza HG nr. 240/2012 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul 
României şi Banca Mondială privind parteneriatul şi sprijinul pentru implementarea fondurilor 
structurale şi de coeziune ale UE în România şi modernizarea administraţiei publice. Prin acest 
acord, Banca Mondială a realizat un studiu pentru AM PO DCA cu două componente, prin care au 
fost analizate activităţile de dezvoltare a capacităţii pentru întărirea funcţiei publice şi factorii 
care au impact asupra eficacităţii acesteia, precum şi statutul procesului de descentralizare şi a 
transferului de competenţe în cadrul sectorului public din România. Rezultatele studiului au 
fost utilizate în elaborarea PO DCA 2014-2020. 

 
 Realizarea unor analize în vederea fundamentării documentelor aferente perioadei de 

programare 2014-2020, în valoare de 60.875 euro, fără TVA: 
o În cursul anului 2014 s-a demarat achiziția de servicii de elaborare de analize privind 

domeniile a căror dezvoltare/consolidare este necesar a fi susținută în programarea 2014 – 2020, 
din perspectiva criteriilor de îndeplinit ca parte a condiționalității ex-ante pentru domeniul 
administrație publică (Regulamentul (UE) Nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 17 decembrie 2013), în două loturi. Astfel, primul lot a avut ca obiect „Analiza 
situației actuale în ceea ce privește evaluarea nevoilor părților interesate și utilizarea sistemelor 
și instrumentelor de management al calității în autoritățile și instituțiile publice din România”, 
iar cel de-al doilea lot „Analiza nevoilor și obiectivelor de simplificare și raționalizare a 
procedurilor administrative pentru cetățean”. Contractele de prestări servicii au fost semnate la 
finalul anului 2014 și se află la momentul actual în implementare. 
 
 Servicii de consultanță privind abordarea principiilor orizontale la nivelul POCA 2014-2020: 

o Având în vedere importanța aplicării principiilor orizontale în managementul proiectelor 
finanțate din fonduri structurale, la finalul anului 2014 a fost demarată o procedură de achiziție 
de servicii de consultanță în acest domeniu, prin care va fi realizat un studiu privind experiența 
PO DCA 2007-2013 din perspectiva abordării principiilor orizontale (egalitatea de șanse și 
dezvoltarea durabilă), un ghid metodologic privind mecanismul de abordare a principiilor 
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orizontale la nivelul POCA 2014-2020 și un ghid al beneficiarului privind abordarea principiilor 
orizontale  la nivelul proiectelor finanțate din POCA 2014-2020. Această procedură de achiziție 
este în curs de atribuire la momentul elaborării prezentului raport. 
 
 Aplicație informatică destinată gestiunii contabilității bugetare necesară AM PO DCA, în 

valoare de 27.067 euro, fără TVA: 
o În perspectiva perioadei de programare viitoare s-a constatat necesitatea contractării 

unor servicii de realizare a unei aplicații informatice prin care să fie realizată contabilitatea 
bugetară a proiectelor finanțate atât prin PO DCA 2007-2013, cât și prin POCA 2014-2020. În 
acest sens, la finalul anului 2014 a fost demarată achiziționarea acestor servicii, prin care a fost 
realizată o aplicație informatică cuprinzând următoarele module: contabilitate, buget și ALOP, 
interconectare, raportare, situații financiare. Prin contractul de prestări servicii a fost asigurată 
și instruirea personalului din AM PO DCA implicat în activitățile de gestiune contabilă și 
bugetară. 

 
 Sprijin pentru AM PO DCA pentru depozitarea și gestionarea documentelor proiectelor PO 

DCA, în valoare de 18.386 euro, fără TVA:  
o În vederea asigurării respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al 

Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, privind păstrarea documentelor din cadrul 
proiectelor PO DCA, au fost achiziționate servicii de depozitare și gestionare a documentelor. 
Prin intermediul contractului de prestări servicii semnat la finalul anului 2013 s-a asigurat pe 
parcursul întregului an 2014 depozitarea și gestionarea a 1.035 de cutii cu documente aferente 
proiectelor PO DCA. Contractul se află în implementare și pe parcursul anului 2015. 

 
 Organizarea de evenimente pentru AM PO DCA, în valoare de 24.870 euro, fără TVA: 

o În cursul anului 2014 prin proiectele finanțate din axa prioritară 3 – AT a fost asigurată 
organizarea reuniunilor Comitetului de Monitorizare, activitate ce constituie o obligație stabilită 
în conformitate cu prevederile regulamentelor europene. Aceste reuniuni s-au derulat în datele 
de 17 iunie și 8 decembrie 2014. Pentru buna desfășurare a acestor evenimente, a fost asigurată 
închirierea sălii, dotarea acesteia cu mijloacele IT şi audio-video necesare, serviciile de 
traducere, furnizarea de mape şi pixuri personalizate, furnizarea de obiecte promoționale.  

 
  Asigurarea perfecţionării pregătirii personalului AM PO DCA, contract în valoare de 

61.136,78 euro, fără TVA: 
o Perfecţionarea pregătirii personalului AM PO DCA, precum şi a celui din structurile suport 

din MDRAP a fost asigurată în cursul anului 2014 prin organizarea de cursuri în domeniile cheie 
pentru absorbţia fondurilor şi pentru activitatea AM PO DCA de implementare a programului 
operaţional. Astfel, la începutul anului 2014 au fost finalizate sesiunile de instruire a 45 de 
persoane în domeniul contabilității, managementului financiar și formării de formatori. 
Totodată, în cursul anului 2014 a fost asigurată formarea personalului AM PO DCA în domeniile 
evaluare de proiecte (30 persoane), managementul riscurilor (13 persoane) și managementul 
timpului (15 persoane). Personalul din structura AM PO DCA implicat în activitatea de gestiune IT 
a participat în anul 2014 la cursuri de formare Microsoft, înregistrându-se un număr total de 27 
de zile participant la instruire; 

o În anul 2014 a fost demarată organizarea a 5 evenimente pentru AM PO DCA, cu scopul de 
a instaura o cultură organizaţională bazată pe etică, în vederea implementării cu succes a 
programului operațional. Problematica abordată în cadrul acestor evenimente a fost: conflictul 
de interese, antifraudă, etică, incompatibilitatea. Până la finalul anului la aceste evenimente au 
participat un număr de 15 persoane din cadrul AM PO DCA;  

o Pentru personalul AM PO DCA și structurile suport a fost organizat în luna mai 2014 un 
seminar de formare în domeniul resurselor umane, care a contribuit la consolidarea capacității 
de lucru în echipă și cooperarea eficientă între structurile autorității de management și 
structurile suport din cadrul MDRAP. La acest seminar au participat un număr de 54 de persoane. 
De asemenea, la finalul anului 2014 a fost demarată achiziționarea unor servicii de organizare a 
unui seminar privind crearea unei culturi a performanței pentru AM PO DCA;  

o De asemenea, a fost susţinută participarea prin proiectele de AT la evenimente de tipul 
seminarii de formare, reuniuni de lucru la nivel european, precum și la o vizită de studii în 
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Polonia, având ca scop preluarea de bune practici. Asigurarea participării la cursuri de pregătire 
a angajaţilor AM PO DCA a reprezentat o măsură de susținere a activităţii derulate, prin 
acumularea de cunoştinţe aplicabile în cursul activităţii curente, precum şi prin asigurarea 
transferului de know-how către întreg personalul.  
 
 Servicii de curățenie și igienizare a sediului AM PO DCA, în valoare de 12.093 euro, fără TVA: 

o Pe parcursul anului 2014 prin intermediul unui contract de AT s-a asigurat în permanență 
realizarea curățeniei curente și generale, păstrarea igienei și salubrizarea birourilor, a holurilor, 
magaziei și grupurilor sanitare din sediul AM PO DCA, pe o suprafață totală de circa 650 metri 
pătrați. 
 
 Sprijin logistic şi material pentru funcționarea AM PO DCA, în valoare de 42.320,37 euro, 

fără TVA: 
o Susținerea indirectă a activității AM PO DCA a fost realizată prin asigurarea dotării 

materiale şi tehnice adecvate desfăşurării activităţii personalului AM PO DCA în condiţii 
corespunzătoare prin achiziţionarea de consumabile, materiale de întreţinere a sediului, 
materiale de curățenie, mobilier, obiecte de inventar, aparatură de iluminat, jaluzele și 
draperii, echipamente IT şi audio-video, precum și prin achiziționarea de servicii telefonie 
mobilă şi internet mobil. 

 
 Decontarea cheltuielilor pentru efectuarea vizitele de verificare la fața locului și de 

monitorizare a implementării proiectelor, în valoare de 10.067,36 euro, fără TVA:  
o Aceste activități reprezintă o componentă importantă a implementării PO DCA, 

pregătirea vizitelor presupunând o activitate continuă asigurată prin intermediul fondurilor de 
AT. Decontarea sumelor utilizate se realizează în conformitate cu prevederile legale (HG nr. 
1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităților şi instituțiilor publice pe 
perioada delegării şi detașării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul 
localității, în interesul serviciului, precum şi OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor instituțiilor 
publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare si legale).  

 
 Sprijin pentru activităţile de comunicare şi publicitate ale AM PO DCA: 

o În cursul anului 2014 au fost organizate două evenimente anuale de informare pentru 
beneficiarii, partenerii și potențialii beneficiari PO DCA, și anume evenimentul aferent anului 
2013 (în luna aprilie 2014) și cel aferent anului 2014 (în luna decembrie 2014), cu valoare de 
12.496,98 euro, fără TVA; 

o Au fost organizate un număr de 6 sesiuni de informare pentru beneficiari privind 
specificul proiectelor finanțate din PO DCA, în valoare de 14.870 euro, fără TVA, la care au 
participat un număr de 99 de beneficiari; 

o Au fost achiziționate obiecte promoționale, precum calendare, căni, agende, memory 
stick-uri etc., în valoare de 15.445 euro, fără TVA, care au fost inscripționate cu însemnele de 
identitate vizuală specifice instrumentelor structurale, Guvernului României și PO DCA și care au 
fost distribuite către personalul și beneficiarii AM PO DCA;   

o În ultimul trimestru al anului 2014 au fost demarate sesiunile de formare pentru 
beneficiarii PO DCA, cu valoare de 63.024,55 euro, fără TVA, fiind abordate teme importante 
pentru implementarea proiectelor precum: achiziții publice (75 participanți), managementul 
proiectelor (117 participanți) și accesare fonduri structurale (66 participanți). La finalul 
sesiunilor de formare s-au organizat examene în vederea obținerii certificării ANC. Organizarea 
sesiunilor de formare s-a finalizat în primul trimestru al anului 2015; 

o A fost lansată achiziția de servicii de elaborare, tipărire/inscripționare și distribuție de 
broșuri și CD-ROM-uri pentru AM PO DCA, care s-a finalizat la începutul anului 2015, activitățile 
fiind în curs de implementare la momentul elaborării prezentului raport; 

o În vederea promovării PO DCA într-un mod cât mai eficient către beneficiarii aflați pe 
întreg teritoriul României, în ultima parte a anului 2014 a fost demarată achiziționarea de 
servicii de organizare a unei campanii de informare tip caravană în localitățile Giurgiu, Craiova, 
Piatra Neamț, Iași, Râmnicu Vâlcea, Satu Mare, Cluj-Napoca, Galați, Focșani, Timișoara, Sinaia, 
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Brașov, Sibiu și Constanța , care s-a finalizat cu semnarea contractului de prestări servicii la 
începutul anului 2015, activitățile fiind la momentul actual în curs de implementare. 
 
O descriere detaliată a activităţilor de comunicare derulate de AM PO DCA în anul 2014 se află la 
capitolul 7. „Informare şi publicitate” al prezentului raport. 
 
6.2. Procentul din suma participării financiare a fondurilor structurale alocate programului 
operaţional cheltuit pentru asistenţă tehnică 
 
În cursul anului 2014 au fost depuse la AM PO DCA 6 cereri de rambursare cu o valoare totală 
eligibilă de 489.130,01 euro, din care 107.368,70 euro reprezintă contribuţia publică a 
beneficiarului din bugetul de stat. Valoarea TVA neeligibilă aferentă cererilor de rambursare 
depuse este de 94.321,46 euro. 
 
Până la finalul anului 2014, în cadrul axei prioritare 3 – Asistenţa tehnică a fost validată de AM 
PO DCA suma totală de 1.405.431,23 euro contribuție FSE, ceea ce reprezintă 16,89% din 
fondurile reprezentând contribuția FSE alocată axei prioritare de asistenţă tehnică pentru 
perioada 2007-2013. 
 
Față de finele anului 2013, când nivelul plăților se situa la 14,32%, nu a fost înregistrat un 
progres considerabil până la sfârșitul anului 2014. Descrierea motivelor privind această situație 
se află în secțiunea 3.3.2 a prezentului raport. Totodată, trebuie precizat că rata de contractare 
la nivelul axei prioritare 3 – Asistența tehnică reflectă contractele de finanțare încheiate la 
nivelul acestei axe, în timp ce nivelul plăților este dat de valoarea contractelor de achiziție 
publică încheiate în baza acestor contracte de finanțare. Astfel, contractele de achiziție publică 
sunt de cele mai multe ori încheiate la valori mult mai mici față de valorile estimate, fapt care 
contribuie la rata relativ scăzută de absorbție la nivelul acestei axe prioritare.   
 
7. Informare şi publicitate 
 
Planul de comunicare întocmit la nivelul AM PO DCA pentru perioada de programare  2007-2013 
a fost elaborat ţinându-se cont de prevederile Regulamentelor comunitare nr. 1081/2006, nr. 
1083/2006 şi nr. 1828/2006, precum şi de Strategia Naţională de Comunicare pentru 
Instrumentele Structurale 2007-2013 în România. Pentru anul 2014, obiectivul general a fost 
reprezentat de asigurarea tuturor activităţilor de promovare a PO DCA, prin transmiterea 
eficientă a informaţiilor relevante din cadrul acestui program operaţional şi realizarea în acest 
fel a unui impact pozitiv.  

Preocuparea majoră în cadrul activităţii de comunicare a fost aceea de a îi susţine şi sprijini pe 
beneficiari în respectarea elementelor de identitate vizuală a materialelor de informare şi 
publicitate elaborate de către aceştia, aşa cum sunt prevăzute în art. 8 din Regulamentul CE nr. 
1828/2006. Totodată, activitatea de informare a fost axată şi pe oferirea de informaţii 
complete, clare şi actualizate potenţialilor beneficiari şi pe acţiuni de conştientizare, în rândul 
publicului larg, a avantajelor pe care le oferă PO DCA, mai ales în sensul creşterii încrederii 
populaţiei în instituţiile centrale şi locale.  
 
A. Activităţi de comunicare realizate 

Mijloacele şi activităţile de comunicare utilizate de către compartimentul de comunicare au 
inclus, conform Planului de Comunicare, actualizarea permanentă a paginii oficiale de internet 
AM PO DCA, activităţi de help-desk,  realizarea unui chestionar care a oferit o analiză diagnostic 
a modului în care este percepută activitatea help desk-ului și a departamentului de comunicare, 
în general. 
Pentru fiecare indicator de out-put definit în cadrul Planului de Comunicare, pentru 2014,  
situaţia se prezintă astfel:  

1) Crearea, reactualizarea şi oferirea de informaţii prin intermediul web-site-ului:  



Raportul Anual de Implementare 2014 

100 

Dimensiunea paginii web a site-ului a fost mai mare decât ceea ce s-a estimat, acest lucru 
putându-se observa din numărul de MB al actualului site dezvoltat www.fonduriadministratie.ro; 
numărul de informări şi materiale date publicităţii de asemenea a crescut față de estimare; 
numărul de vizitatori pe an şi numărul de descărcări a materialelor de pe site-ul AM PO DCA fiind 
mult mai mare, acest lucru datorându-se, în primul rând, accesibilităţii interfeţei grafice, 
modalităţii de postare a documentelor, precum şi a interesului ridicat al utilizatorilor).  

 La începutul lunii iulie 2014 a fost lansat noul site www.fonduriadministratie.ro, 
cu o interfață mult mai ușor accesibilă. Astfel,  beneficiarii şi potenţialii 
beneficiari pot găsi informaţii actualizate legate de toate activităţile desfăşurate 
de către AM PO DCA. Site-ul oferă şi posibilitatea atât a diseminării informaţiilor 
relevante pentru PO DCA, cât şi a promovării exemplelor de bună practică 
existente în rândul beneficiarilor. În vederea păstrării informațiilor din anii 
anteriori, vechiul site poate fi accesat la adresa 
http://webtest.fonduriadministratie.ro.  
 

 AM PO DCA are în vedere ca, pe viitor, să contribuie la asigurarea sustenabilității 
și la o mai bună diseminare a rezultatelor proiectelor beneficiarilor și prin 
publicarea ghidurilor/metodologiilor dezvoltate în cadrul acestora pe site-ul 
propriu, în cadrul unei secțiuni dedicate. 

 În cursul anului 2014 au fost postate pe site o serie de materiale și informații. 
Menționăm cu titlu de exemplu: Raportul Anual de Implementare a PO DCA pentru 
anul 2013,  modificarea referitoare la mecanismul cererilor de plată din OUG nr. 
64/2009, Manualul de Implementare (versiunea revizuită mai 2014), informații 
despre sesiunile de informare și formare pentru beneficiari și potențiali 
beneficiari, materiale legate de organizarea celor două comitete de monitorizare 
ale programului operaţional, prezentări ale evenimentelor majore de comunicare 
privind realizările PO DCA etc. Pe site au fost supuse spre consultare toate 
variantele Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 și a fost 
publicat Anunțul de selecție a partenerilor din Comitetul de Monitorizare a 
Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.   

Statistica oficială a site-ului, conform motorului intern al site-ului şi portalului de www.trafic.ro 
(liderul actual în monitorizarea audienţei online din România): 

 Vizite: 50537; 
 Postări documente: 186 MB; 
 Număr documente postate: 254 materiale. 

2) Organizarea de evenimente:  

În cursul anului 2014 au fost organizate 2 evenimente majore de comunicare (Stadiul 
implementării PO DCA în cursul anului 2013, în data de 11 aprilie 2014, și Stadiul implementării 
PO DCA - inovaţie în administraţie – poveşti de succes  în data de 18 decembrie 2014). La aceste 
evenimente au participat beneficiarii proiectelor finanțate prin PO DCA, potenţialii beneficiari, 
partenerii DDCA, reprezentanţii mediului administrativ (din administraţia publică centrală şi 
locală), ai mediului universitar, ai ONG-uri-lor de profil. Evenimentele au avut ca temă 
principală  prezentări ale unor proiecte de succes susţinute de reprezentanţi ai beneficiarilor PO 
DCA. Totodată, au fost decernate trofee de excelenţă în administraţia publică unor proiecte de 
succes ale beneficiarilor acestui program operaţional.  

În anul 2014 au fost eliminate decalajele din cursul anului 2013 când nu a fost îndeplinită ținta 
de 7 evenimente, nerealizate din cauza întârzierilor apărute în cadrul sistemului de achiziţii 
publice, a schimbărilor legislative și a reorganizărilor instituționale. Pentru anul 2014 nu erau 
prevăzute  evenimente, însă au fost realizate 8. Desfăşurarea sesiunilor de informare şi formare 
pentru beneficiarii acestui program operaţional, dar şi realizarea evenimentelor de informare în 

http://www.fonduriadministratie.ro/
http://www.fonduriadministratie.ro/
http://webtest.fonduriadministratie.ro/
http://www.trafic.ro/
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cursul anului 2015 vor duce la îndeplinirea numărului de evenimente organizate şi a numărului 
de participanţi, aproape în totalitate. 

La sfârșitul anului 2014 a fost elaborat un caiet de sarcini pentru un nou proiect. Acest contract 
face parte dintr-un proiect finanţat din axa prioritară 3 - Asistenţa tehnică a PO DCA, cu titlul 
„Suport pentru realizarea activităţilor de comunicare şi promovare”, domeniul major de 
intervenţie 3.2, care are ca scop dezvoltarea unui sistem eficient de promovare a PO DCA, prin 
diseminarea informaţiilor relevante şi cu un impact pozitiv asupra absorbţiei fondurilor 
structurale, în rândul beneficiarilor, partenerilor, potenţialilor beneficiari şi a publicului larg.  
 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă asigurarea activităţilor de promovare a PO DCA, 
privind transmiterea eficientă a informaţiilor relevante şi realizarea, în acest fel, a unui impact 
pozitiv astfel încât să se asigure o absorbţie cât mai ridicată a fondurilor.  
 
Astfel, sunt prevăzute, a avea loc, în prima parte a anului 2015, organizarea a 14 evenimente în 
14 orașe din țară cu un număr maxim de 40 de participanţi/eveniment, având ca tematică rolul 
comunicării în derularea proiectelor, diseminarea informaţiilor privind implementarea 
proiectelor finanţate din PO DCA, precum şi promovarea rezultatelor acestuia către beneficiarii 
şi potenţialii beneficiari, cu participarea reprezentanţilor AM PO DCA. Evenimentele se vor 
concentra pe rolul și beneficiile comunicării, promovarea rezultatelor proiectelor finalizate, 
informarea grupurilor ţintă cu privire la stadiul de implementare a programului şi proiectelor, la 
transparenţa utilizării fondurilor, precum şi la valoarea adăugată pe care proiectele o aduc în 
regiunea în care acestea se implementează sau au fost implementate.  
 

3) Furnizarea de informaţii prin intermediul unui help-desk şi a corespondenţei prin e-
mail:  

Pentru anul 2014, numărul de solicitări telefonice primite şi de răspunsuri trimise, conform 
Planului de Comunicare, era de 300, iar numărul de solicitări de informaţii şi răspunsuri 
transmise de la adresa oficială de e-mail era de 150; AM PO DCA, prin Compartimentul de 
comunicare, a asigurat serviciul de tip help-desk pentru beneficiari, atât telefonic  cât şi în scris  
(aproximativ 100 de răspunsuri la solicitări de informaţii sosite pe adresa oficială sau prin 
telefon). S-a putut observa o scădere a solicitărilor în scris, datorită unei comunicări eficiente 
existente între Compartimentul de comunicare şi ofiţerii de proiect AM PO DCA cu beneficiarii şi 
potenţialii beneficiari ai acestui program operaţional.  

 Elaborarea răspunsurilor la 31 solicitări de informaţii publice formulate conform 
legislaţiei în vigoare (Legea nr. 544/2001 privind accesul informaţiilor de interes public, cu 
modificările și completările ulterioare  

 Avizarea a peste 800 de materiale elaborate de către beneficiari în vederea asigurării 
suportului necesar pentru verificarea cerinţelor de informare şi publicitate de care aceştia sunt 
responsabili aşa cum sunt prevăzute în regulamentele Uniunii Europene (Regulamentul CE nr. 
1828/2006, art. 8); 

 Materiale apărute în mass-media centrală și locală (print și on-line) pe baza avizelor date 
de AM PO DCA: aproximativ 40 apariții; 

 Aproximativ 20 de comunicate transmise mass-media. 
 
4) Elaborarea şi distribuirea de obiecte promoţionale: 

Pentru anul 2014, conform Planului de Comunicare, 2100 de obiecte promoţionale erau 
prevăzute a fi elaborate şi  1000 distribuite către beneficiarii şi potenţialii beneficiari PO DCA.  
Astfel, au fost elaborate 8800 de obiecte promoționale și au fost distribuite 6702, o parte dintre 
acestea fiind distribuite către beneficiarii şi partenerii PO DCA la diverse evenimente, sesiuni, 
seminarii, conferinţe. 

5) Elaborarea şi distribuirea de materiale de informare: 
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Pentru anul 2014, 2100 de materiale informative erau prevăzute a se elabora și distribui către 
beneficiarii şi potenţialii beneficiari PO DCA. În cursul anului 2015 au fost realizate şi distribuite 
o serie întreagă de materiale informative (broşuri, pliante, afişe, machete, etc.), lucru care va 
conduce la realizarea, în mare parte, a indicatorilor restanți.  
 
De asemenea, pe parcursul anului 2014, au fost elaborate un număr de 5 Buletine informative PO  
DCA, @DMIN care conțin informații despre: 

 PO DCA - obiectiv, alocare, beneficiari, activități etc.; 
 Stadiul implementării PO DCA – număr și valoare totală în euro pe fiecare axă prioritară 

(proiecte depuse, retrase după depunere, evaluate, aprobate, respinse, retrase după 
aprobare, contracte semnate, proiecte aflate în implementare, finalizate, reziliate); 

 Distribuția regională a contractelor; 
 Plăți efectuate;  
 Total proiecte aprobate/finalizate pe tipuri de beneficiari; 
 Valoare cereri de rambursare primite de la beneficiari și valoare cereri de rambursare 

plătite (total si contribuție UE); 
 Evenimentele petrecute în luna pentru care apare newsletter/proiecte de succes. 

 
6) Organizarea de cursuri de formare: 

Pentru anul 2014 erau prevăzute a se organiza 3 sesiuni de training la care să participe un număr 
de 100 persoane. 

În perioada 2014-2015 s-au desfăşurat sesiuni de informare şi de formare pentru beneficiarii PO 
DCA în domeniul implementării proiectelor finanţate din cadrul instrumentelor structurale.  
 
În anul 2014 au fost organizate 6 sesiuni de informare în cadrul cărora au fost prezentate 
modalităţile în care sunt implementate proiectele beneficiarilor acestui program operaţional, 
diferite probleme legate de monitorizarea acestora, mecanismele financiare din perioada de 
implementare, modalitatea de completare a formularelor oficiale şi a graficelor de raportare și 
rambursare, stadiul derulării contractelor de finanţare, dificultăţile întâmpinate pe parcursul 
procedurilor de achiziţii publice, probleme de comunicare, nereguli, fraude şi recuperări 
debite, principalele erori/greșeli și măsurile/recomandările AM pentru evitarea acestora. 
 
Participanţii la aceste sesiuni de informare au fost implicaţi activ, prin discuţii şi dezbateri, dar 
şi prin exerciţii de grup, ateliere de lucru, workshop-uri în susținerea informaţiilor teoretice 
prezentate în materialele realizate. Au fost desfășurate o serie de activităţi care au avut ca 
rezultat implicarea beneficiarilor PO DCA în promovarea acestui program operaţional. 
 
La aceste sesiuni de informare au participat 172 de persoane, atât beneficiari PO DCA cât și 
reprezentanți ai AM PO DCA. 
 
În cadrul proiectului Suport pentru activitățile de comunicare și promovare a PO DCA care a 
avut ca scop furnizarea cunoştinţelor şi competenţelor adecvate pentru beneficiarii PO DCA în 
temele: manager de proiect, expert achiziții publice, indicatori utilizați în cadrul proiectelor, 
precum și obținerea certificatelor de absolvire acreditate ANC, de către toți participanții au fost 
organizate 24 sesiuni de formare pe o perioadă de 12 luni, durata contractului fiind de 14 luni. 
 
Obiectivul general al proiectului este acela de a asigura sprijinul în vederea implementării 
eficiente şi eficace a instrumentelor structurale pentru perioada 2014-2015 prin furnizarea de 
informare şi formare privind pregătirea, managementul şi implementarea proiectelor finanţate 
din acest program operaţional. 
 
Beneficiarii PO DCA au fost instruiţi pe trei componente (8 sesiuni de Formare în managementul 
proiectelor în contextul Instrumentelor Structurale, 8 sesiuni de Instruire pentru beneficiari în 
domeniul achiziţiilor publice şi managementului contractelor de achiziţii publice aferente 
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acestora, 8 sesiuni de Instruire pentru beneficiari în domeniul indicatorilor utilizați în cadrul 
proiectelor finanțate din instrumente structurale).  
 
Sesiunile de formare includ referiri la cerinţe comunitare şi naţionale pentru proiecte, studii de 
caz şi exerciţii, exemple de bune practici, referiri la dezvoltarea durabilă și egalitatea de șansă. 
Participanţii la aceste sesiuni de formare au fost implicaţi activ, prin discuţii şi dezbateri, dar şi 
prin exerciţii de grup și studii de caz care să susţină informaţiile teoretice prezentate în suportul 
de curs. 
 
Astfel, în anul 2014 au fost organizate un număr de 13 sesiuni la care au participat un număr de 
258 de persoane astfel: 

- 6 sesiuni având ca temă managementul de proiect cu 117 participanți; 
- 4 sesiuni cu tema achizițiilor publice cu 75 participanți; 
- 3 sesiuni cu tema accesarea fondurilor structurale  cu 66 participanți. 

 
7) Organizarea de activităţi legate de mass-media: 

Pentru anul 2014 erau prevăzute 2 conferințe de presă, 4 comunicate de presă, 20 articole de 
presă, 2 interviuri la radio și TV, 6 anunțuri și articole publicitare. În cursul anului trecut s-au 
înregistrat aproximativ 60 apariții de materiale în mass-media centrală și locală (print și on-line) 
pe baza avizelor date de AM PO DCA şi un număr de 10 comunicate şi informaţii de presă legate 
de diverse proiecte gestionate de către DDCA. La sfârşitul fiecărei sesiuni de informare şi de 
formare sau al fiecărui eveniment de comunicare ce urmează a se desfăşura în următoarea 
perioadă, se va posta, în mediul virtual, câte un comunicat de presă.  

8) Activităţi derulate de organismele intermediare 

La nivelul AM PO DCA nu există organisme intermediare. 
 
B. Monitorizarea şi Evaluarea Planului de Comunicare 

Analiza privind gradul de realizare a indicatorilor de output prevăzuţi în Planul de 
Comunicare este menţionată, la punctul A, Activităţi de comunicare realizate. 

În conformitate cu Planul de Comunicare, pentru anul 2014 au fost stabilite o serie de ţinte 
orientative pentru fiecare acţiune de informare şi comunicare. La finalul anului 2014, mai mulţi 
indicatori au fost îndepliniţi, unii dintre aceştia au înregistrat o depăşire a ţintei stabilite, iar o 
mare parte dintre cei nerealizați vor fi atinși până la sfârșitul anului 2015. 
 
În ceea ce priveşte impactul obţinut prin existenţa unui help-desk funcţional, la nivelul AM PO 
DCA, s-a putut constata o scădere masivă a solicitărilor venite din partea grupului ţintă PO DCA 
şi, implicit, o scădere a furnizării răspunsurilor în scris. 
 
Pentru a monitoriza și evalua activitatea de comunicare și pentru îmbunătăţirea calității 
serviciilor oferite prin componenta de help-desk, AM PO DCA a elaborat un chestionar în acest 
sens. 
 
Chestionarul a oferit o analiză diagnostic, o radiografie a situaţiei existente, axată pe nevoile 
beneficiarilor, care au răspuns la 9 întrebări ce au vizat: 

 gradul de satisfacţie general față de serviciile oferite de către AM PO DCA în ceea ce 
priveşte activitatea de help-desk; 

 probleme întâmpinate în activităţile de informare şi comunicare în implementarea 
proiectelor; 

 gradul de satisfacție cu privire la responsabilul de informare şi comunicare din partea AM 
PO DCA; 

 dacă în urma asistenţei acordate de către persoanele responsabile pe componenta de 
informare şi comunicare din AM PO DCA beneficiarii și-au îmbunătățit activitatea. 
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Analiza a evidențiat faptul că, în ceea ce privește activitatea de asigurare a help-desk-ului, 
respondenții au fost: 

 62,5% foarte satisfăcuți; 
 15,62% satisfăcuți; 
 6,26 % nici satisfăcuţi/nici nesatisfăcuţi; 
 15,62% nicio variantă. 

iar în ceea ce privește activitatea Compartimentului Comunicare, răspunsurile au fost: 
 81,2% foarte satisfăcuţi; 
 18,8% satisfăcuţi. 

 
Concluzionând, există o comunicare eficientă între ofiţerii de proiect şi responsabilii de 
comunicare AM PO DCA pe de o parte şi grupul ţintă al PO DCA pe de altă parte.  
 
90,7% dintre respondenţii la chestionar au menţionat primirea de răspunsuri clare şi specifice 
activităţii proiectelor derulate, în domeniul comunicării şi informării, în timp ce 9,3% nu au 
oferit nicio variantă de răspuns. 
 
Tot în cursul anului 2014 a avut loc Evaluarea performanțelor în managementul și 
implementarea PO DCA. 
 
Acest raport de evaluare a prezentat analiza performanței în managementul și implementarea 
PO DCA pentru perioada 2008-2014 și a furnizat informații cu privire la eficacitatea intervențiilor 
și efectele acestora, cuprinzând o parte de concluzii și recomandări și pentru activitatea de 
comunicare. 
 
Referitor la activităţile de promovare şi comunicare, acestea şi-au dovedit eficacitatea, rata de 
răspuns în urma cererilor lansate fiind foarte bună şi depăşind cu mult alocarea PO DCA. Deși 
promovarea şi sprijinul acordat au fost mai accentuate la nivel central, acestea au urmărit 
logica de implementare a PO DCA din punct de vedere al potenţialului pe care îl reprezintă 
proiectele mari administrate la nivel central. Analiza a evidențiat și faptul că nu există tipuri de 
intervenții care au fost insuficient promovate, a existat transparenţă cu privire la oportunităţile 
de finanţare prin PO DCA, iar accesarea fondurilor a fost transparentă şi facilă.  
 
O parte din recomandărilor din această evaluare sunt deja implementate sau în implementare: 
realizare newsletter (pe tot parcursul anului 2014 și 2015, organizarea de caravane (în anul 
2015), etc. 
  
Există şi indicatori orientativi care din păcate nu au fost atinşi în anul 2014, conform Planului de 
Comunicare PO DCA, dar o mare parte dintre aceștia vor fi atinși până la sfârșitul anului 2015. 
 
 
 
ANEXE 
 
1. Anexa 1 RAI PO DCA 2014 – Situaţia sintetică privind monitorizarea riscului de dezangajare 

automată (n+3/N+2) la 31 decembrie 2014 
2. Anexa 2 RAI PO DCA 2014 – Tabele sursă pentru informațiile prezentate în cuprinsul 

raportului 
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ANEXA 1 
 
 
 

STADIUL ÎNDEPLINIRII REGULII N+3/N+2 
LA 31 DECEMBRIE 2014 

 
 

Mil. Euro 

Alocare UE* Avans 

CE 

2007-
2010* 

Declaraţii de 
cheltuieli 

transmise la 
CE 

2007- 2014** 

Total  avans 
+ Declaraţii 
de cheltuieli 

2007- 
2014** 

Risc n+3/n+2 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 

2015 
 

2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

31,5 44,21 45,03 33,23 27,97 26,07 27,04 149,79 176,83 5,10 N/A 

Sursa: AM PO DCA 31.12.2014 
 
* În conformitate cu prevederile Regulamentului (EU) nr. 539/2010 
** Sume cumulate la 31 decembrie 2014 
 
9= 7+ 8 
10= 1+2+3+4+5-9 
 
Explicare a tabelului N+3/N+2 
Analizând stadiul îndeplinirii regulii N+3/N+2 la finalul anului 2014, se remarcă faptul că, pentru anul 2015, riscul privind dezangajarea automată de 
fonduri este de 5,1 mil. euro, luând în calcul avansul acordat de CE pentru PO DCA, declarațiile de cheltuieli transmise CE până la data de 31.12.2014 
precum și alocările aferente anilor 2007-2013. 
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ANEXA 2 
Tabel nr. 1 Evoluția anuală a PO DCA 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 
Nr. 

Valoare 
eligibilă (euro) 

Nr 
Valoare eligibilă 

(euro) 
Nr 

Valoare eligibilă 
(euro) 

Nr 
Valoare eligibilă 

(euro) 
Nr 

Valoare eligibilă 
(euro) 

Nr. 
Valoare eligibilă 

(euro) 
Nr. 

Valoare 
eligibilă (euro) 

Proiecte 
depuse 

206 82.450.540,93 727 129.458.466,48 111 271.198.231,89 326 369.195.677,81 1 665.188,47 0 0,00 0 0,00 

Proiecte 
evaluate 
tehnic 

35 14.053.433,65 118 50.290.815,85 522 129.154.155,86 274 376.162.217,74 238 239.410.942,82 36 76.395.926,95 0 0,00 

Proiecte 
aprobate 

24 12.118.226,72 86 38.683.764,43 181 54.136.399,86 73 95.228.841,89 70 112.423.449,02 41 26.166.478,46 5 12.537.938,82 

Proiecte 
contractate 

0 0,00 99 38.759.009,23 170 38.808.471,56 55 50.918.001,59 92 161.650.289,72 38 24.208.794,38 7 12.830.587,23 

Proiecte 
finalizate 

0 0 1 28.323,27 64 12.478.589,19 158 30.264.793,06 70 33.194.556,47 51 47.602.214,92 42 55.928.281,88 

Proiecte 
plată finală 

0 0,00 1 28.323,27 63 12.290.815,16 125 24.091.377,24 34 20.497.778,06 109 32.405.653,15 46 81.030.006,48 

Plăţi 
cumulate 
efectuate 
(FSE+BS) 

   
1.447.536,67 

 
10.739.092,73 

 
26.018.950,73 

 
51.540.016,47  108.041.756,84  155.143.829,15 

 
Sursa: AM PO DCA 31.12.2014 

 
Tabel nr. 2 Situația proiectelor din cadrul PO DCA la 31.12.2014 

Stadiu Număr Valoare eligibilă totală 
(mil. euro) 

Contribuția UE 
(FSE) (mil. euro) 

% din alocarea totală 
2007 - 2013 

Alocare totală PO DCA   244,7  100% 

Proiecte depuse 1371 825,08 729,53 337 % 

Proiecte aprobate  476 342,47 289,57 140 % 

 Contracte semnate  467 319,57 269,83 131 % 

 În contractare 0 0,00 0,00 0% 

Proiecte evaluate cu raport de peste 60 de puncte dar fără resurse financiare 72 138,79 119,90 57 % 

Proiecte în evaluare 0 0 0 0% 

Contracte reziliate 11 17,25 14,66 7 % 

Proiecte respinse/retrase 832 332,99 300,66 136 % 

Sursa: AM PO DCA 31.12.2014
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Tabel nr.3 Stadiul plăților efectuate pe contractele de finanțare semnate la 31.12.2014 raportat la alocare PO DCA 
 

Stadiul plăților efectuate pe contractele de finanțare semnate la 
31.12.2013 raportat la alocare PO DCA 

Valoare FSE 
(mil. euro) 

% din alocarea FSE 
2007 - 2013 

 Plăți rambursate de CE 149,79 72,02 

 Plăți efectuate 151,40 72,79 

 Valoare proiecte contractate (FSE) 255,17 122,68 

 Valoare proiecte depuse (FSE) 729,53 350,74 

 Alocare program (FSE) 208 100 

Sursa: AM PO DCA 31.12.2014 
 
Tabel nr. 4 Analiză comparativă a cererilor de rambursare depuse vs. cereri de rambursare plătite în perioada 2009 -2014 (număr) 
 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Cereri de rambursare depuse 32 252 485 261 266 249 1545 

Cereri de rambursare plătite 14 206 296 408 356 245 1525 

Sursa: AM PO DCA 31.12.2014 
 
Tabel nr. 5 Analiză comparativă a cererilor de rambursare depuse vs. cereri de rambursare plătite în perioada 2009 -2014 (valoare) 

   
mil. euro    

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Cereri de rambursare depuse  0,98 11,75 26,11 35,67 55,44 61,76 191,71 

Cereri de rambursare plătite 0,21 6,48 17,79 32,90 63,12 54,29 174,79 

Sursa: AM PO DCA 31.12.2014 
 
Tabel nr. 6 Evoluția aplicațiilor de plată rambursatede CE în perioada 2009 -2014, inclusiv top – up 

   
mil. euro   

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Aplicaţii de plată 
rambursate de către CE 0,05 2,94 15,90 32,34 

 
32,09 66,47 

Sursa: AM PO DCA 31.12.2014 
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Tabel nr. 7 Evoluția valorii declarațiilor de cheltuieli transmise și certificate de către ACP în perioada 2009 -2014 

   
mil. euro 

  

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Declaraţii de cheltuieli 
transmise 0,05 5,40 13,60 29,93 

 
55,39 50,96 

Declaraţii de cheltuieli 
certificate (sume solicitate 
spre rambursare) 0,05 5,61 13,23 26,96 

 
 

51,11 39,87 
 

Sursa: AM PO DCA 31.12.2014 
 
Tabel nr. 8 Evoluția contractelor semnate pe tip de beneficiar (număr și valoare) 

2008 – 2014 
nr. 

contracte 
valoare eligibilă (mil. 

euro) 

APC 189 281,97 

APL 209 26,58 

ADI 23 3,33 

ONG 34 5,96 

Universități 12 2,34 

Sursa: AM PO DCA 31.12.2014 


