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Nr Recomandare Acţiune propusă Cine 
Etape 

 
Rezultat 

Termen 
limită 

Stadiu 

1 Autoritatea de Management (AM) POR 
ar trebui să adopte o strategie pe 
termen mediu de minimizare a riscului 
pentru Axa Prioritară (AP) 1. 
In acest sens, ar fi utilă pregătirea 
unui calendar detaliat al procesului de 
depunere de aplicaţii, evaluare şi 
contractare pentru fiecare dintre 
subdomeniile Axei Prioritare 1 
(acoperind perioada de timp prezent – 
sfârşitul anului 2010). Acest grafic ar 
trebui discutat cu Organismele 
Intermediare şi, în cazurile necesare, 
cu potenţialii aplicanţi. Calendare 
individuale ar trebui pregătite pentru 
fiecare dintre polii de creştere şi polii 
de dezvoltare urbană. 
Progresul înregistrat în pregătirea 
planurilor integrate, evaluarea şi 
selecţia acestora, precum şi în 
pregătirea şi depunerea  proiectelor 
tehnice trebuie monitorizat, iar 

Se va elabora un 
program detaliat cu 
obiective pentru fiecare 
pol de creştere şi 
dezvoltare urbană.  
Progresul efectiv 
realizat va fi 
monitorizat de către AM 
POR şi Organismele 
Intermediare 
corespunzătoare în 
fiecare lună. 
 

Echipele 
AMPOR (DGP 
- DSCP) / 
OIPOR pentru 
AP 1 
 
 

Stabilirea 
grupurilor de lucru 
cu beneficiarii 
polilor de 
creştere.  

Descrierea 
componenţei şi a 
modului de lucru 
pentru Grupurile 
de lucru  

 
31.01.2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31.07.2010 

Realizat 
Au fost realizate întâlniri cu reprezentanţii polilor de 
creştere pentru discutarea portofoliului de proiecte.   
Prima întâlnire a avut loc in luna ianuarie 2010 la Ploieşti, 
la care au participat si reprezentanţii Comisiei Europene. 
In luna februarie 2010 MDRT a organizat întâlniri de lucru 
cu toţi reprezentanţii Polilor de Creştere. Întâlnirile cu 
participarea Comisiei Europene au fost reluate în luna 
martie 2010, ocazie cu care s-a discutat lista de proiecte 
economice care vor primi finanţare din POR Axa1. 
In 17 iunie 2010 a avut loc o noua intalnire cu toti PC  
pentru a se analiza stadiul pregatirii proiectelor aprobate 
in CMC si discutarea problemelor intampinate.   
 
Realizat  
La data de 23.06.2010 a fost publicat Ghidul solicitantului 
pentru Polii de Crestere, actualizat inclusiv cu 
prezentarea modului de lucru a grupurilor formate.  
De asemenea, procedura a fost actualizata in acest sens. 
In plus, la data de 15.10.2010 este in lucru o noua 
actualizare a Ghidului solicitantului, in baza ultimelor 
modificări de DCI (varianta 8 din septembrie 2010). 
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Nr Recomandare Acţiune propusă Cine 
Etape 

 
Rezultat 

Termen 
limită 

Stadiu 

riscurile de întârziere trebuie 
detectate. In consecinţă, măsurile de 
corecţie adecvate ar trebui 
identificate de către Autoritatea de 
Management (AM) POR în colaborare 
cu Organismele Intermediare (OI). 

Elaborarea unui 
calendar de 
aprobare şi 
contractare a 
proiectelor din 
cadrul AP1. 

Program 
actualizat lunar 

 
31.01.2010 

Realizat – acţiune permanentă 
Listele de proiecte care vor  primi finanţare pe Axa 1 Poli 
de Creştere (inclusiv stabilirea termenelor de depunere a 
proiectelor) au fost finalizate si avizate in CMC din 1 
aprilie 2010 şi reavizate în mai/28 septembrie 2010. In 
functie de probleme/intarzieri, AMPOR va analiza, in baza 
justificărilor trimise de fiecare pol, necesitatea unei noi 
revizuiri, de la caz la caz. Managerii de axa din cadrul 
DGP urmăresc respectarea termenelor de depunere a 
proiectelor. Se constata că, in continuare, se 
inregistrează întârzieri şi se solicită decalarea termenelor 
de depunere a CF. 
 
Pentru Polii de Dezvoltare Urbana – au fost solicitate si 
primite calendare de depunere a cererilor de finanţare 
aferente, inclusiv rezerve. Toate PIDU au fost depuse 
pentru toti PDU, inclusiv calendarele de depunere a CF 
aferente. Cu fiecare PIDU au fost depuse minim 2 cereri 
de finantare aferente planului respectiv. PDU si 
calendarele aferente sunt urmărite de managerii de axă 
din DGP. 
 
Pentru a preveni riscul de necontractare a intregii sume 
alocate fiecarui PDU, AM a solicitat si primit liste de 
rezerva. 
De asemenea, AM POR acorda prioritate PC si PDU, atat 
prin alocarea urgenta de comisii pentru ETF, cat si prin 
verificarea prioritara a documentelor relevante in 
vederea semnarii contractelor. 
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Nr Recomandare Acţiune propusă Cine 
Etape 

 
Rezultat 

Termen 
limită 

Stadiu 

Director 
General AM 
POR,  
Echipele 
AMPOR (DGP 
- DSCP)/ 
OIPOR pentru 
AP 1 
 

Întâlniri 
trimestriale pentru 
analizarea 
progresului 
realizat, 
comparativ cu 
programul stabilit 
şi luarea măsurilor 
corective pentru a 
asigura 
respectarea 
programului. 

Program 
actualizat 
 

Începând cu 
31.01.2010 

Realizat – acţiune permanentă 
Pe primul trimestru al anului 2010 MDRT a organizat 
întâlniri bilaterale pentru analizarea progresului realizat 
in implementarea Axei 1 – Poli de Creştere in perioada 16 
– 24 februarie.  
Pentru eficientizarea procesului de comunicare intre Polii 
de crestere si AM, s-a stabilit ca orice aspect problematic 
sa fie transmis coordonatorului de pol, acesta sa 
analizeze, sa centralizeze si sa trimită oficial către 
AMPOR. 
În functie de gravitate si urgenta, AM va organiza intalniri 
cu polii. 
Au loc întâlniri trimestriale organizate de polii de 
creştere. 

   Realizat – acţiune permanentă  
Întâlniri săptămânale la nivelul secretarului de stat 
responsabil din MDRT. Analizare săptamânală a 
progresului realizat si a problemelor/propunerilor, cu 
raportare scrisa, sub forma de raport – stadiu, catre 
conducere. 
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Nr Recomandare Acţiune propusă Cine Etape Rezultat 
Termen 
limită 

Stadiu 

2 1. In cazul Axei Prioritare 2, AM POR ar 
trebui să mărească, cât mai curând 
posibil, nivelul de supra-contractare, 
de la 100% în prezent, la 130%. Nivelul 
economiilor la contractare, realizate în 
cadrul altor DMI, şi alte potenţiale 
supra-angajări ar trebui monitorizate 
îndeaproape de AM POR şi incluse în 
rapoartele lunare de management. 
 
 
 
 
 

2. AP2 are capacitatea de a asigura o 
sursă sigură de proiecte şi pentru alte 
iniţiative guvernamentale privind 
investiţiile în infrastructură. Aceasta 
propunere, precum şi posibilitatea 
extinderii acesteia şi asupra altor Axe 
Prioritare ale POR ar trebui discutată 
la nivel de Guvern. 
 
3. Selecţia proiectelor rămase ar 
trebui să urmărească cu prioritate 
obiectivele strategice la nivel naţional, 
odată ce absorbţia regională a 
alocărilor din cadrul AP2 este aproape 
asigurată. Ar trebui avută în vedere o 

S-a făcut propunerea de 
a creşte rata de supra-
contractare în cadrul 
întâlnirii Comitetului de 
Monitorizare (CM) POR 
din octombrie 2009.  
AM POR va menţiona 
posibilele economii în 
rapoartele lunare către 
ACP.  
AM POR va realiza o 
prognoză care va lua în 
considerare posibilele 
economii.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incompatibil cu regula 
“primul venit, primul 
servit” stabilită prin 
procedura pentru 
finanţarea proiectelor în 

Direcţia 
Strategie şi 
Coordonare 
Program 

Reuniune AM POR - MFP pentru 
clarificarea nivelului până la 
care poate fi majorată supra-
contractarea fondurilor. 
 

  
15.02.2010 

Realizat 
Soluţia agreată este de a realiza 
realocări în interiorul programului, 
urmând ca la o dată ulterioară să fie 
stabilită cota de supra-contractare, 
dacă este necesar. 
În baza unui ordin intern s-a realizat 
contractarea proiectelor intr-o marjă 
de 30% peste alocarea financiară 
stabilită pentru AP 2. 
 

Direcţia 
Generală 
Autorizare şi 
Plăţi 
Programe 

Realizarea unui sistem de 
evidenţă şi raportare care să 
menţioneze economiile 
realizate în urma procedurilor 
de achiziţii publice şi depunerea  
lunară a acestuia la directorul 
general.  

Model de raport 
lunar referitor 
la realizarea 
economiilor 
 

 
31.01.2010 

S-a realizat pentru domeniul 4.3 o 
sinteză a economiilor la proiectele 
finalizate. În cadrul raportărilor 
săptămânale, în anexa privind situaţia 
contractelor de finanţare ce au 
contracte de lucrări încheiate, se 
evidenţiază şi economiile rezultate. 

In plus s-a elaborat instrucţiunea 50 
emisa de AM POR conform căreia ,  
valoarea contractelor de finanţare se 
diminuează cu valoarea economiilor 
rezultate urmare a aplicării 
procedurilor de achiziţii publice de 
lucrări, după rambursarea de către AM 
POR a 40% din valoarea contractelor de 
lucrări. 
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selecţie pe criterii strategice. 
 

cadrul POR. 
 

 
Director 
General 
 
 
 
 

 
Informarea conducerii 
ministerului de către Directorul 
General AM POR, cu privire la 
proiectele aflate pe lista de 
rezervă, în vederea identificării 
unor surse de finanţare 
alternative la nivel naţional. 

 
Raport cu 
privire  la 
proiectele de 
rezervă.  

 
La fiecare 6 

luni, 
începând cu 

ianuarie 
2010 

 
Realizat 
Informare lunară pe fiecare domeniu 
major de intervenţie la nivelul 
secretarului de stat. 

     

Nr Recomandare 
Acţiune 
propusă 

Cine Etape Rezultat 
Termen 
limită 

Stadiu 

3 
În baza unei propuneri formulate de AM POR în 
colaborare cu Consiliul de Dezvoltare Regională (CDR) 
al regiunii Bucureşti-Ilfiov, CM POR ar trebui să 
decidă, în cadrul următoarei sale reuniuni, realocarea 
de fonduri.  
Luând în considerare obiectivele strategice ale POR, 
ar trebui stabilite două reguli generale de luare de 
decizii privind realocările. Sugerăm că acestea ar 
trebui să fie: 
Din perspectiva AP / DMI: realocarea către alte DMI în 
cadrul aceleiaşi AP sau către alte AP care sunt 
complementare faţă de obiectivul prioritar afectat de 
realocare; 
Din perspectiva regională: pentru a transpune 
obiectivul de limitare a adâncirii disparităţilor 
regionale, o realocare de la o regiune/regiuni ar 
trebui efectuată doar către acele regiuni care sunt 

Realocările 
propuse au fost 
prezentate la 
reuniunea CM 
POR din 
Octombrie 2009, 
spre analiză. 

Direcţia 
Strategie şi 
Coordonare 
Program,  
OI BI 

AM POR va solicita un 
punct de vedere al OI BI cu 
privire la propunerile de 
realocare în interiorul 
regiunii. 
AM POR în colaborare cu 
OI BI va face o analiză cu 
privire la cauzele care au 
condus la rata de 
absorbţie scăzută a acestei 
regiuni de dezvoltare, 
precum şi cu privire la 
posibilităţile de realocare. 

  
15.02.2010 

 
 

CM POR 
mai 2010 

Realizat 
AMPOR  a solicitat BI punct de vedere 
prin adresa 6711/ 2.02.2010. 
AMPOR a transmis adresa nr. 
34053/25.05.2010 prin care se solicita 
fundamentarea sumelor de realocat, 
conform celor stabilite în cadrul 
CMPOR. 
Sumele de realocat au fost 
reconfirmate de fiecare regiune. Au 
fost iniţiate discuţiile informale cu DG 
Regio. 

Direcţia 
Strategie şi 
Coordonare 
Program, 
OI POR 

AM POR va solicita OI-
urilor propuneri privind 
realocarea sumelor de la 
DMI 4.2. către alte 
AP/DMI. 

  
15.01.2010 

 

 
Realizat 
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mai dezavantajate, şi în aceeaşi proporţie cu 
procentul/procentele iniţiale ale alocării regionale. 
Pentru cele două tipuri specifice de realocări, 
recomandăm: 
- Realocarea fondurilor neutilizate ale DMI 4.1 din 
regiunea BI către celelalte regiuni, pentru DMI 4.1. 
Această  decizie ar trebui analizată în cadrul întâlnirii 
CMPOR din primăvara 2010.  
- Realocarea fondurilor neutilizate în cadrul DMI 4.2 
către AP1 şi AP5. Motivul este ca DMI 4.1 şi 4.3 au o 
alocare completă, iar PA1 şi PA5 sunt AP din POR care 
au ţinte ridicate de creare de locuri de muncă.  
Realocarea ar trebui să fie proporţională cu ţintele de 
creare de locuri de muncă de cele două potenţiale 
axe prioritare beneficiare şi să urmărească principiul 
alocării regionale procentuale. Această decizie ar 
trebui analizată de CMPOR în Octombrie 2009. 

 Organizarea unei reuniuni 
AM POR, OI, ACIS cu 
privire la posibilitatea 
efectuării unei realocări 
compensatorii între regiuni 
şi stabilirea unui punct de 
vedere comun privind 
realocarea între Axele 
Prioritare ale POR. 

  
30.06.2010 

 

  
În cadrul reuniunii Grupului de lucru 
pentru monitorizarea programelor 
operaţionale din data de 30 martie 
a.c., au fost discutate aspecte privind 
propunerile de realocare financiară în 
cadrul POR. 

Direcţia 
Strategie şi 
Coordonare 
Program 

Formularea unor propuneri 
concrete privind 
realocarea, începerea unor 
discuţii informale cu CE, 
respectiv cu DG Regio. 

 CM POR 
-mai 2010 

Realizat 
În cadrul şedinţei CMPOR din 19-20 mai 
2010 au fost stabilite domeniile de 
intervenţie pentru care se vor realoca 
fonduri suplimentare. 
AMPOR a transmis adresa nr. 
34053/25.05.2010 prin care se solicită 
fundamentarea sumelor de realocat, 
conform celor stabilite în cadrul 
CMPOR. Sumele de realocat au fost 
reconfirmate de fiecare regiune. Au 
fost iniţiate discuţiile informale cu DG 
Regio. 
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Nr Recomandare Acţiune propusă Cine Etape Rezultat 
Termen 
limită 

Stadiu 

4 Ar trebui identificată o variantă de 
contract cu Organismele 
Intermediare mai eficientă (sumă 
globală/lump sum, sau alt tip de 
contract) pentru a accelera 
procesarea cererilor de rambursare 
pentru AP 6 primite din partea 
acestora.  
 
Când sistemul de control financiar a 
fost testat în mod  repetat şi s-a 
stabilizat, nivelul de control aplicat 
de către Autoritatea de Management 
POR ar trebui diminuat spre minimul 
cerut prin Regulamente.  
 
O analiză de risc ar putea fi 
efectuată pentru a identifica unde 
pot apărea cele mai frecvente erori 
(în ce tipuri de documente sau 
tranzacţii) ducând astfel la o 
eficienţă sporită a controlului, fără 
creşterea riscului ca o eroare să 
rămână nedetectată.  

AM POR va agrea 
perioada alocată 
pentru depunerea şi 
procesarea cererilor 
de rambursare şi va 
respecta cu stricteţe 
termenele limită 
agreate pentru 
distribuirea fondurilor. 

Direcţia Gestiune 
Program/ 
Departamentul AP 
6  
 

Analiza oportunităţii 
utilizării unei alte 
forme de contractare, 
care să conducă la 
reducerea perioadei de 
analiză şi aprobare a 
cererilor de rambursare 
primite de la OI-uri. 
 

Un contract nou, 
simplificat, pentru 
ADR-uri  
 

 
30.06.2010 

Realizat 
Pentru perioada 2009-2010 se utilizează 
o varianta de contract agreată atât la 
nivelul OI cât şi la nivelul AM POR. 
Acesta cuprinde  indicatorii pentru 
monitorizarea performanţei 
Organismelor Intermediare. Termenele 
privind depunerea si procesarea 
cererilor de rambursare sunt stabilite 
prin procedurile interne de lucru. Mai 
mult in prezent procesul privind 
verificarea este prezentat in Descrierea 
Sistemului de Management şi Control 
pentru POR, document agreat de 
Comisia Europeană. 
În funcţie de recomandările formulate 
de Autoritatea de Audit cu privire la 
funcţionarea Sistemului de Management 
si Control la nivelul axei de asistenţă 
tehnică. AM POR va lua decizia de 
modificare  a variantei de contract 
utilizată în prezent, pentru perioada 
2011-2012. 
Astfel, pentru perioada 2011-2012 AM 
POR a transmis spre consultare 
Organismelor Intermediare în data de 
25.10.2010 instrucţiunile privind 
elaborarea cererii de finanţare în cadrul 
domeniului major de intervenţie 6.1., 
care cuprinde şi formatul de contract 
aplicabil perioadei 2011-2012. 
Acest format de contract are în vedere  
termene limită atât pentru depunerea, 
cât şi pentru procesarea cererilor de 
rambursare. 
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Director General / 
Departamentul de 
Control Financiar 
/ Direcţia Audit 
Intern/ 
Autoritatea de 
Audit 

Directorul General va 
solicita Auditorilor 
Interni să verifice dacă 
sistemele de control 
funcţionează în 
conformitate cu 
parametrii CE stabiliţi 
pentru implementarea 
regulamentelor şi 
raportarea ratelor de 
eroare.   

Raport de Audit 
Intern, 
Amendamente 
propuse cu privire la 
controale 

 
31.08.2010 

 

Raportul Auditului intern (finalizat în 
octombrie 2010) constată că sistemul de 
control al AM funcţionează, auditul 
neconstatând deficienţe în certificarea 
cheltuielilor beneficiarilor. 
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Nr Recomandare Acţiune propusă Cine Etape Rezultat 
Termen 
limită 

Stadiu 

5 1. AM POR are nevoie de acces, la timp, 
la date socio-economice relevante pentru 
a-şi putea îndeplini responsabilitatea 
asumată de a monitoriza schimbările 
înregistrate de indicatorii regionali. In 
acest sens ar trebui rediscutată 
colaborarea cu Institutul Naţional de 
Statistică, la nivel naţional şi regional, 
precum şi cu Comisia Naţională de 
Prognoză. Dacă este necesar, ar putea fi 
alocate resurse din DMI 6.1 sau din 
Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 
(sau din alte surse), în scopul creşterii 
accesului la datele necesare 
monitorizării. 
2. Un plan al sondajelor pentru 2010 în 
scopul începerii colectării de date pentru 
indicatorii de rezultat ar trebui elaborat 
acum, iar condiţiile în care activitatea 
poate fi finanţată din DMI 6.1 ar trebui 
stabilite. 
3. AM POR ar trebui să efectueze imediat 
o analiză a gradului de acurateţe şi a cât 
de complete sunt informaţiile referitoare 
la rezultate introduse în SMIS, şi să 
determine ce informaţii lipsesc. În 
colaborare cu echipa SMIS din cadrul ACIS 
ar trebui clarificat mecanismul de 
includere a indicatorilor de rezultat în 
SMIS. Un mecanism alternativ pentru 
înregistrarea indicatorilor care nu vor fi 
incluşi în SMIS trebuie pus la punct până 

AM POR se va coordona 
cu ACIS, în vederea 
îmbunătăţirii accesului 
la indicatorii socio-
economici. 
 
AM POR şi Organismele 
Intermediare vor realiza 
un plan pentru 
efectuarea unor studii 
până la mijlocul anului  
2010, în vederea 
colectării datelor 
pentru indicatorii de 
rezultat. 
 
Un grup de lucru va fi 
stabilit în cadrul AM 
POR pentru a ţine 
legătura cu echipa SMIS 
din cadrul ACIS şi 
pentru a soluţiona 
aspectele legate de 
înregistrarea 
rezultatelor în SMIS 
până la  30 iunie 2010 
cel târziu.  

Direcţia 
Strategie şi 
Coordonare 
Program, 
ACIS 

Stabilirea unei legături de lucru 
cu proiectul ACIS referitor la 
indicatori în scopul asigurării 
unor date socio-economice 
regionale actualizate. 

Acces mai bun la 
datele socio-
economice.  

Pentru RAI 
2010 

A avut loc o întâlnire (în data de 
23 aprilie, la sediul MDRT) între 
reprezentanţii AM POR şi echipa de 
experţi din cadrul proiectului 
implementat de ACIS în vederea 
analizării situaţiei curente şi 
dezvoltarea de linii directoare 
pentru   îmbunătăţirea statisticii 
regionale. 
Un prim draft al raportului de 
analiză a sistemului de indicatori 
utilizaţi în monitorizare şi 
evaluare, realizat de către ACIS a 
fost înaintat AMPOR. Varianta 
finală a raportului, precum şi 
propunerea de ghid pentru 
indicatori va fi transmisă pe 15 
noiembrie a.c. Vor avea loc 
întâlniri pentru stabilirea liniilor 
directoare pentru toate 
autorităţile de management.   

Direcţia 
Strategie şi 
Coordonare 
Program, 
OI POR 

Elaborarea unui Plan şi calendar 
de implementare privind 
realizarea unor studii pentru 
măsurarea nivelului indicatorilor 
de rezultat ai POR.  
 
Lansarea studiilor. 

Proiect referitor la 
studii în cadrul AP 
6.1 
 

 
 

15.11.2010 
 
 

Semestrul 
II/ 2011 

În funcţie de concluziile şi 
recomandările raportului echipei 
de experţi contractată de ACIS se 
va propune un calendar de lansare 
a studiilor. 
Raportul final privind sistemul de 
indicatori va fi finalizat până la  15 
noiembrie 2010. 
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la sfârşitul anului 2009.  
Direcţia 
Strategie şi 
Coordonare 
Program, 
OI POR, 
ACIS 

 
Un grup de lucru din cadrul AM 
POR, OI în colaborare cu echipa 
SMIS din cadrul ACIS, va realiza o 
analiză a gradului de 
completitudine şi acurateţe a 
informaţiilor referitoare la 
rezultate, introduse în SMIS. 
 

 
Date mai corecte 
obţinute din SMIS 
cu privire la 
indicatorii de 
rezultate 

 
30.06.2010 

Realizat 
DSCP    verifica permanent 
corectitudinea datelor introduse în 
SMIS si  solicita  OI corectarea 
erorilor întâlnite.  
ACIS a întocmit un plan de acţiune 
prin care se urmăreşte  inserarea 
in sistem a tuturor informaţiilor 
aferente proiectelor care au 
solicitat finanţare POR. 
 
Autoritatea de Audit a constatat la 
data de 30.06.2010 că informaţiile 
corespunzătoare stadiului de 
implementare a proiectelor în SMIS 
sunt corecte. 

Direcţia 
Strategie şi 
Coordonare 
Program, 
OI POR, 
ACIS 

Grupul de lucru  va ţine legătura 
cu echipa SMIS din cadrul ACIS 
pentru a soluţiona aspectele 
legate de înregistrarea 
rezultatelor studiilor în SMIS. AM 
POR, OI şi ACIS vor agrea un 
mecanism alternativ pentru 
înregistrarea indicatorilor care nu 
vor fi incluşi în SMIS, asigurând 
coerenţa cu indicatorii SMIS.  

 
 

 
Semestrul II 

/2010 
 
 
 
 
 

 
Termen în Semestrul II /2010. 
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Nr Recomandare 
Acţiune 
propusă 

Cine Etape Rezultat 
Termen 
limită 

Stadiu 

6 
AM POR ar trebui să găsească soluţii de urgentare 
a acelora dintre etapele de selecţie şi contractare 
care se află sub directa sa responsabilitate, mai 
precis: 
Mobilizarea evaluatorilor independenţi : 
Există o serie de metode alternative pentru 
furnizarea de experţi independenţi pentru 
evaluarea proiectelor. Este important ca acest 
gen de expertiză să fie dezvoltată la nivel 
regional iar rolul AM POR în furnizarea de 
evaluatori să fie treptat redus. In mod ideal ar 
trebui să existe un mic număr de persoane interne 
în cadrul OI care să poată gestiona procesul de 
evaluare. Întotdeauna va exista nevoia de a 
contracta extern o parte a acestei funcţii dar, 
acest aspect poate fi organizat mai eficient, spre 
exemplu prin utilizarea mai multor furnizori 
externi de servicii.       
Aprobarea rapoartelor de selecţie şi evaluare;  
Procesarea documentelor necesare contractării:  
In acest sens, o măsură utilă ar putea fi stabilirea 
de ţinte privind numărul de contracte care 
trebuiesc încheiate lunar, pentru fiecare dintre 
DMI. O astfel de ţintă poate fi calculată pornind 
de la sumele prevăzute în planul de contractare 

AM POR a 
realizat deja 
măsuri în acest 
sens, după data 
de referinţă a 
Raportului, prin 
lansarea unei 
cereri de oferte 
pentru servicii de 
evaluare a 
proiectelor.  
În cazul 
evaluatorilor – s-
au realizat deja 
demersuri pentru 
contractarea a 3 
operatori în 
acelaşi timp.   
 
 
 
Se aplică prin 
raportare 
saptămânală. 
 

Direcţia 
Gestiune 
Program 

Contractarea a 3 operatori în 
acelaşi timp pentru asigurarea 
evaluatorilor independenţi. 
 

  
15.01.2010 

Realizat 
MDRT a încheiat in 14.01.2010 un 
acord cadru cu 3 consorţii, 
respectiv:  a. consorţiul format din 
SC Ernst & Young SRL, 
Agriconsulting Europe SA, b. 
consortiul format din Louis Berger 
SAS (Franta) cu 
PricewaterhouseCooper 
Management Consultants srl si c. 
SC Interdevelopment srl si SC 
Fichtner Environment srl si 
Fichtner Water & Transportation 
GmbH. In cadrul acestui acord a 
fost încheiat contractul subsecvent 
nr. 1, cu consorţiul format din SC 
Ernst & Young SRL, Agriconsulting 
Europe SA, la care SC Ernst & 
Young SRL este leader. Contractul 
este in derulare. 

Director 
general, 
Direcţia 
Gestiune 
Program 

AM POR va solicita suplimentarea 
numărului de posturi alocate 
conform analizei încărcării cu 
sarcini. 
 

  
31.03.2010 

Realizat 
Fata de 30 iunie 2009, termenul de 
analiză a evaluării, la nivelul DGP 
au fost transferate 12 persoane. 
În cadrul AM POR a fost preluată 
echipa de monitorizare Phare CES. 
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(ex. între prezent – sfârşitul anului 2010) - luând 
în considerare valorile medii ale proiectelor 
depuse - şi ar trebui să reflecte numărul minim 
necesar de contracte care ar trebui încheiate 
pentru a asigura îndeplinirea planului de 
contractare POR. 

Direcţia 
Gestiune 
Program, 
Direcţia 
Audit Intern 

Reanalizarea, în colaborare cu 
compartimentul de Audit Intern, 
a procedurilor de evaluare, 
selecţie şi contractare a 
proiectelor în vederea 
identificării etapelor care pot fi 
simplificate. 

  
31.03.2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.07.2010 

Realizat. 
Procedura de evaluare şi selecţie 
cuprinde deja următoarele 
simplificări: 
A/ Comasarea etapei de verificare 
a eligibilităţii cu cea a 
conformităţii,  
B/ Verificarea tehnica si financiara 
a cererilor de finanţare care intra 
in limita de 135% din alocarea 
regionala. 
In urma analizei modificărilor 
efectuate asupra procedurilor de 
evaluare, selecţie şi contractare a 
proiectelor, DAI consideră că 
acestea au condus la simplificarea 
procedurilor.  
C / Transmiterea contractelor de 
finanţare împreună cu rapoartele 
de vizită la faţa locului, pentru 
proiectele cu „recomandarea 
pentru finanţare”.  
În cadrul misiunilor de audit 
privind POR, auditul intern va 
efectua testări asupra acestora. 
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Nr Recomandare Acţiune propusă Cine Etape Rezultat 
Termen 
limită 

Stadiu 

7 Când se va ajunge la o stabilizare a 
funcţionării sistemului de monitorizare 
(cel mai devreme – a doua jumătate a 
anului 2010), ar trebui efectuată o 
analiză internă în vederea eliminării 
duplicării de proceduri între 
monitorizarea de proiect şi verificarea 
operaţională şi a cheltuielilor. O 
procedură comună ar putea fi 
elaborată, care să îmbine 
suprapunerile actuale dintre cele două 
activităţi. 

Realizarea unui studiu 
al fluxului de lucru 
pentru a elimina 
duplicarea procedurilor 
şi utilizarea resurselor. 

Direcţia 
Gestiune 
Program, 
DGAPP 

Realizarea unui studiu al fluxului de 
lucru mai detaliat pentru a propune 
eliminarea duplicării procedurilor în 
cadrul AM POR şi Organismelor 
Intermediare la nivelul monitorizării 
operaţionale şi a verificării 
financiare. 

Proceduri 
revizuite pentru 
obţinerea unor 
procese mai 
eficiente şi 
utilizarea 
resurselor 
pentru celelalte 
activităţi  

 
31.03. 2010 

Noile proceduri de verificare şi 
autorizare revizuite în august-
septembrie 2010 au eliminat 
duplicările dintre monitorizarea 
operaţională şi verificarea 
financiară. 
Procedurile de monitorizare au 
fost actualizate şi sunt în proces 
de avizare având în vedere 
acordarea atribuţiei de 
monitorizare unei structuri de sine 
stătătoare. 

 Pe baza constatărilor rezultate ar 
trebui luate măsuri de evitare a 
blocajelor în procesarea cererilor de 
rambursare şi a plăţilor către 
beneficiari prin simplificarea 
procedurilor în vederea evitării 
suprapunerilor care pot influenţa 
capacitatea administrativă a AMPOR şi 
OIPOR 
 

Pe baza evaluării 
calităţii activităţii de 
verificare a 
cheltuielilor, nivelul de 
verificare dublă realizat 
în cadrul AM POR ar 
trebui redus la 
nivelurile menţionate în 
regulamentele de 
implementare  

Director 
General 
/DGAPP/ 
Direcţie 
Audit Intern 
/ Autoritatea 
de Audit 

Realizarea unei evaluări a 
activităţilor de verificare 
financiară. 
Propuneri în vederea simplificării 
verificării duble a cererilor de 
rambursare.   

Directorul 
General trebuie 
asigurat că 
sistemul de 
verificare 
funcţionează. 
Proceduri mai 
eficiente 

30.04.2010 
 
 
 
 
 
 
 

31.07.2010 

Procedura de verificare şi 
autorizare a cheltuielilor, aprobata 
in data de 26.08.2010, a fost 
modificată şi a fost eliminată 
verificarea cererilor de rambursare 
de către doi ofiţeri de contract, la 
nivelul AM POR. 
 
În urma evaluărilor asupra 
activităţilor de verificare 
financiară care vor fi realizate de 
către direcţiile de specialitate, 
Auditul Intern va face testări 
pentru a da asigurare privind 
funcţionarea sistemului de 
verificare financiară. 
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Nr Recomandare Acţiune propusă Cine Etape Rezultat 
Termen 
limită 

Stadiu 

8 AM POR ar trebui să-şi definească în 
detaliu nevoile de sisteme informaţionale 
care să sprijine procesele de 
management de rutină, precum şi luarea 
de decizii. Soluţii practice care să evite 
supra-dependenţa actuală de fişiere 
Excel, trebuie identificate şi 
implementate cât de curând posibil, dar 
nu mai târziu de mijlocul anului 2010. 
Există trei opţiuni care nu se exclud 
reciproc: 
1. Un acces crescut la datele SMIS 

pentru analize, prin negociere cu 
echipa  SMIS privind descărcarea 
periodică a acelor părţi din baza de 
date care sunt necesare în acest sens;  

2. Aşteptarea implementării modulelor 
îmbunătăţite de raportare SMIS 
(folosind instrumentul de analiza 
Oracle Discovery); 

3. Analiza fezabilităţii realizării unei 
investiţii în instrumente, inclusiv 
sisteme de date şi aplicaţii de grup 
(business intelligence and workgroup 
applications) complementare SMIS 
pentru a răspunde procedurilor 
specifice şi cerinţelor de raportare 
ale AMPOR şi OIPOR care depăşesc 
obiectivele şi capacitatea de 
acoperire a SMIS. 

AM POR va colabora 
mai intens cu echipa 
ACIS SMIS pentru a 
îmbunătăţi nivelul de 
disponibilitate a 
rapoartelor de care 
este nevoie.   
.  

O echipă cu 
persoane din 
cadrul 
direcţiilor 
Strategie şi 
Coordonare 
Program, 
Gestiune 
program şi 
DGAPP 

Consultarea cu echipa ACIS 
SMIS, precum si cu entităţile 
implicate in implementarea 
proiectelor care solicita 
finanatare in cadrul POR,  cu 
privire la măsura în care vor fi 
acoperite nevoile de raportare 
şi informare prin 
îmbunătăţirile aduse 
sistemului.  
 
 

Strategii 
referitoare la 
sistemele 
informatice  
Informaţii de 
management mai 
bune 

 
31.03.2010 

 
 

 
Realizat 
În octombrie 2009, ACIS a instalat şi 
configurat Oracle Discoverer, pe care 
l-a pus la dispoziţia Coordonatorilor 
SMIS pentru extragerea în timp real a 
diferitelor informaţii din SMIS-CSNR, 
adiţional rapoartelor în format .pdf 
generate de sistem. În martie 2010 a 
fost realizată în cadrul ACIS o 
aplicaţie adiţională de raportare, ce 
utilizează în timp real baza de date 
SMIS-CSNR, integrată din punct de 
vedere al securităţii (autentificare 
comună – aceleaşi username şi 
password din SMIS), confidenţialităţii 
(protocol https) şi disponibilităţii 
(redundanţa existentă a SMIS): 
Additional Reporting Tool for SMIS 
(ART4SMIS). Aceasta permite 
realizarea flexibilă de raportări, în 
funcţie de nevoile specifice 
diferitelor structuri utilizatoare, în 
plus faţă de rapoartele predefinite, 
implementate în SMIS-CSNR. 
ART4SMIS este într-un proces 
continuu de evoluţie cantitativă , 
scopul său este eliminarea completă 
a fişierelor EXCEL utilizate în acest 
moment pentru alte raportări. 
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 AM POR va lucra de 
asemenea cu 
profesioniştii ICT din 
cadrul MDRL pentru a 
elabora o strategie 
informatică pe termen 
mediu care să ajute 
grupurile de lucru şi 
nevoile de analiză ale 
AM POR şi ale 
Organismelor 
Intermediare 

Direcţia 
Strategie şi 
Coordonare 
Program 

Dacă este cazul, utilizarea 
bugetului Asistenţei Tehnice în 
vederea lansării unui proiect 
care să suplinească nevoile 
care nu sunt acoperite prin 
SMIS, într-o perioadă de timp 
rezonabilă. 

  
31.12.2010 

 

 
Nu e cazul. 

 
 

Nr Recomandare Acţiune propusă Cine Etape Rezultat 
Termen 
limită 

Stadiu 

9 AMPOR ar trebui sa efectueze o 
analiză urgentă împreună cu ADRBI a 
portofoliului de proiecte actual 
pentru regiunea BI având ca data de 
referinţă sfârşitul anului 2009. 
Posibilitatea realocării de fonduri 
către regiuni care au nevoie mai mare 
trebuie examinată şi o propunere de 
realocare trebuie discutată în cadrul 
următorului Comitet de Monitorizare 

 AMPOR, 
OI BI 

Analiza problemelor menţionate 
de către OI BI (inclusiv a celor 
menţionate în Raportul de 
Evaluare Intermediară a POR), 
cu privire la greutăţile 
întâmpinate în legătură cu 
criteriile de eligibilitate sau cu 
privire la alte restricţii impuse 
prin ghiduri, potenţialilor 
beneficiari. 

Rată mai mare de 
aplicaţii în 
regiunea Bucureşti 
Ilfov  

 
15.02.2010 

 
 
 
 
 

Realizat 
In data de 04.02.2010, au fost 
discutate problemele cu 
reprezentanţi ai Sectorului 2 si a fost 
decis modul de rezolvare a 
problemelor legate de proprietate pe 
dmi 3.1, 3.2, 3.4, 5.1, 5.2 si aplicant 
in cazul Bucureştiului. 
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din primăvara anului 2010. Un set 
imediat de activităţi de informare şi 
publicitate adresate potenţialilor 
beneficiari trebuie implementate, 
Aceste activităţi trebuie susţinute de 
MDRL şi de Guvern. Aspectele legate 
de eligibilitatea neclară a unor 
potenţiali beneficiari trebuie 
clarificată în mod formal de ADRBI cu 
AMPOR. 

 Propunerea unor măsuri în 
domeniul publicităţii şi 
informării cu privire la 
domeniile în care în regiunea 
respectivă se constată un 
interes scăzut faţă de POR. 

  
15.02.2010 

Realizat 
In perioada 2008-2009, ADR BI a 
derulat o serie de evenimente de 
promovare, după cum urmează:  
 2 conferinţe regionale, 10 seminarii 
de informare, 14 mese rotunde, 6 
caravane de informare.  
In cursul  anului 2010, ADR BI a 
organizat 7 seminarii de informare şi 
7 caravane, toate adresate 
potenţialilor beneficiari, precum şi 4 
întâlniri de corelare. Activitatea de 
helpdesk şi buletinul de informare 
regional sunt alte două instrumente 
de promovare a POR în rândul 
potenţialilor beneficiari, oferindu-le 
informaţii tehnice. 
Ca urmare, a crescut gradul de 
depunere şi contractare a proiectelor 
în regiunea BI. 
 În cursul anului 2010, AM a derulat o 
serie de  activităţi de publicitate 
pentru POR, care au constat într-o 
amplă campanie de promovare mass-
media (tv, radio, presa scrisă, site 
Regio, panotaj stradal). 

 

                  

                                                                                                                                       


