GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Autoritatea de Management pentru Programul Operational Asistenta Tehnica

Proiectele nou propuse sunt marcate cu verde

Planul de proiecte 2017 ‐ revizia 1
aprobat in urma reuniunii membrilor CM POAT 2014‐2020 din data de 19 mai 2017

Nr.
crt.

AP

An depunere
Obiectiv
Actiune POAT
fisa*
Specific POAT

Solicitant

Titlu proiect

Obiectivele proiectului

Anexa 1

Valoare eligibilă
(Euro)

Durata proiectului
(luna/an până la luna/an)

Indicatori de rezultat imediat care vor fi atinși în
cadrul proiectului/
Țintă

Buget proiect
(valoare eligibila)

An 2017

An 2018

An 2019

An 2020

An 2021

Axa prioritară 1: Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri

1

2

3

4

5

1

1

1

1

1

1.1

1.2

1.2

1.2

1.2

1.1.2

1.2.1

1.2.1

1.2.1

1.2.1

2017

2017

2017

2017

2017

Obiectiv general: Consolidarea mecanismului institutionalizat prin Unitatea
Guvernamentala pentru Asistenta Tehnica de la nivelul Cancelariei Prim‐Ministrului si a
birourilor locale, pentru facilitatea utilizarii FESI de potentialii beneficiari din zonele pilot
Valea Jiului, Rosia Montana‐Muntii Apuseni si comunitatile marginalizate din Moldova, intr‐
o maniera integrata, sectorial si teritorial
Obiectiv specific: Operationalizarea UGAT central si a trei birouri locale in zonele pilot Valea
Jiului, Rosia Montana‐Muntii Apuseni si in aria comunitatilor marginalizate din Moldova, in
scopul de a creste capacitatea de management de proiect a beneficiarilor FESI din zonele
pilot. Cresterea numarului de aplicatii depuse de beneficiarii din zonele pilot pentru FESI.

ianuarie 2017‐
ianuarie 2019

6S26 ‐ Număr personal din UGAT, ale căror salarii
sunt co‐finanţate din POAT ‐ echivalent normă
întreagă anual: 17
6S27 ‐ Rapoarte trimestriale elaborate de UGAT
aprobate de către Cancelaria Prim‐
Ministrului/SGG ‐ 12
6S21 ‐ Evenimente de informare/lucru ‐ 15

1.550.000 EUR

725.000 EUR

725.000 EUR

100.000 EUR

decembrie 2016‐
ianuarie 2021

6S10 ‐ Materiale de informare şi publicitate
elaborate ‐ 8
6S11 ‐Campanii organizate ‐ 8
6S12 ‐ Solicitări care au fost soluţionate Centrul
de informare ‐ 10.000*
6S13 ‐ Sesiuni pe site/portal înregistrate (nr) ‐
500.000
6S21 ‐ Evenimente de informare/lucru ‐ 80

4.171.416 EUR

1.330.276 EUR

1.301.439 EUR

745.582 EUR

90.296 EUR

Iulie 2017 – 6S12: Solicitări care au fost soluționate de Punctul
iulie 2019 Regional de Informare Nord–Est ‐ 1.748 solicitări

90.296 EUR

17.549 EUR

43.648 EUR

29.099 EUR

ADR Sud‐Est

Obiectiv general: diseminarea eficientă în rândul publicului larg și a segmentelor de public
țintă a informațiilor referitoare la fondurile ESI, naționale și extracomunitare, la
modalitățile de accesare și beneficiile acestora pentru întreaga societate, contribuind la
creșterea nivelului de conștientizare cu privire la rolul și contribuția Uniunii Europene la co‐
finanțarea proiectelor (inclusiv prioritățile politice ale UE și obiectivele politicii de
coeziune).
Sprijin pentru funcționarea Punctului Regional de Obiective specifice: înființarea în cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Sud‐Est a Punctului
Informare Regiunea Sud‐Est
Regional de Informare Sud–Est, care va deservi județele Buzău, Galați, Tulcea și Vrancea, în
scopul:
1. informării și orientării diferitelor categorii de public din această regiune cu privire la
accesarea fondurilor ESI;
2. informării și orientării IMM‐urilor din această regiune cu privire la accesarea fondurilor
ESI, precum și posibilitatea obținerii unor finanțări complementare din surse/programe,
naționale, europene și extracomunitare (asistență de tip ”one‐stop‐shop pentru IMM‐uri”).

90.296 EUR

Iulie 2017 – 6S12: Solicitări care au fost soluționate de Punctul
iulie 2019
Regional de Informare Sud–Est ‐ 1.622 solicitări

90.296 EUR

17.549 EUR

43.648 EUR

29.099 EUR

ADR Sud‐Muntenia

Obiectiv general: diseminarea eficientă în rândul publicului larg și a segmentelor de public
țintă a informațiilor referitoare la fondurile ESI, naționale și extracomunitare, la
modalitățile de accesare și beneficiile acestora pentru întreaga societate, contribuind la
creșterea nivelului de conștientizare cu privire la rolul și contribuția Uniunii Europene la co‐
finanțarea proiectelor (inclusiv prioritățile politice ale UE și obiectivele politicii de
coeziune).
Sprijin pentru funcționarea Punctului Regional de Obiective specifice: înființarea în cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Sud‐Muntenia a
Punctului Regional de Informare Sud–Muntenia, care va deservi județele Argeș, Călărași,
Informare Regiunea Sud‐Muntenia
Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman, în scopul:
1. informării și orientării diferitelor categorii de public din această regiune cu privire la
accesarea fondurilor ESI;
2. informării și orientării IMM‐urilor din această regiune cu privire la accesarea fondurilor
ESI, precum și posibilitatea obținerii unor finanțări complementare din surse/programe,
naționale, europene și extracomunitare (asistență de tip ”one‐stop‐shop pentru IMM‐uri”).

90.296 EUR

Iulie 2017 –
iulie 2019

6S12: Solicitări care au fost soluționate de Punctul
Regional de Informare Sud Muntenia ‐ 1.810
solicitări

90.296 EUR

17.549 EUR

43.648 EUR

29.099 EUR

SGG prin Cancelaria Prim‐
Ministrului/Unitatea
Guvernamentala pentru
Asistenta Tehnica

Dezvoltarea unor programe integrate din FESI
pentru îmbunătăţirea situaţiei sociale şi
economice a locuitorilor din zonele pilot de
intervenţie Valea Jiului, zona Roşia Montana‐
Munţii Apuseni şi comunităţile marginalizate din
Moldova

MDRAPFE/
Serviciul Comunicare
Instrumente Structurale si
Helpdesk

Obiectiv general: Sprijinirea procesului de diseminare eficientă în rândul publicului larg şi a
segmentelor de public ţintă, la nivel naţional, a informaţiilor referitoare la FESI, a
modalităţilor de accesare a fondurilor şi a beneficiilor acestora pentru întraga societate
Obiective specifice:
‐ creșterea nivelului de conștientizare cu privire la rolul și contribuția Uniunii Europene la co‐
finanțarea proiectelor (inclusiv prioritățile politice ale UE și obiectivele politicii de
Centrul de Informare pentru Fondurile Europene
coeziune);
Structurale si de Investitii 2014‐2020
‐ asigurarea creşterii capacității potențialilor beneficiari de a identifica sursele de finanțare
potrivite nevoilor acestora din FESI 2014 – 2020 și de a pregăti proiecte care să
îndeplinească cerințele necesare pentru a fi aprobate,
‐ asigurarea complementarităţii intervenţiilor finanţate din fonduri europene cu alte
programe prin furnizarea de servicii de informare/consiliere prin mecanismul “ghişeu unic”
pentru IMM‐uri cu privire la oportunitățile de finanțare.

4.171.416 EUR

ADR Nord‐Est

Obiectiv general: diseminarea eficientă în rândul publicului larg și a segmentelor de public
țintă a informațiilor referitoare la fondurile ESI, naționale și extracomunitare, la
modalitățile de accesare și beneficiile acestora pentru întreaga societate, contribuind la
creșterea nivelului de conștientizare cu privire la rolul și contribuția Uniunii Europene la co‐
finanțarea proiectelor (inclusiv prioritățile politice ale UE și obiectivele politicii de
coeziune).
Sprijin pentru funcționarea Punctului Regional de Obiective specifice: înființarea în cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Nord‐Est a
Informare Regiunea Nord‐Est
Punctului Regional de Informare Nord–Est, care va deservi județele Bacău, Botoșani, Iași,
Neamț, Suceava și Vaslui, în scopul:
1. informării și orientării diferitelor categorii de public din această regiune cu privire la
accesarea fondurilor ESI;
2. informării și orientării IMM‐urilor din această regiune cu privire la accesarea fondurilor
ESI, precum și posibilitatea obținerii unor finanțări complementare din surse/programe,
naționale, europene și extracomunitare (asistență de tip ”one‐stop‐shop pentru IMM‐uri”).

1.550.000 EUR

742.783 EUR

51.335 EUR
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Anexa 1

Valoare eligibilă
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Obiectivele proiectului

Durata proiectului
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Buget proiect
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An 2018
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ADR Sud‐Vest Oltenia

Obiectiv general: diseminarea eficientă în rândul publicului larg și a segmentelor de public
țintă a informațiilor referitoare la fondurile ESI, naționale și extracomunitare, la
modalitățile de accesare și beneficiile acestora pentru întreaga societate, contribuind la
creșterea nivelului de conștientizare cu privire la rolul și contribuția Uniunii Europene la co‐
finanțarea proiectelor (inclusiv prioritățile politice ale UE și obiectivele politicii de
coeziune).
Sprijin pentru funcționarea Punctului Regional de Obiective specifice: înființarea în cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Sud‐Vest Oltenia a
Punctului Regional de Informare Sud–Vest Oltenia, care va deservi județele Dolj, Gorj,
Informare Regiunea Sud‐Vest Oltenia
Mehedinți, Olt și Vâlcea, în scopul:
1. informării și orientării diferitelor categorii de public din această regiune cu privire la
accesarea fondurilor ESI;
2. informării și orientării IMM‐urilor din această regiune cu privire la accesarea fondurilor
ESI, precum și posibilitatea obținerii unor finanțări complementare din surse/programe,
naţionale, europene și extracomunitare (asistență de tip ”one‐stop‐shop pentru IMM‐uri”).

90.296 EUR

Iulie 2017 –
iulie 2019

6S12: Solicitări care au fost soluționate de Punctul
Regional de Informare Sud Vest Oltenia ‐ 1.227
solicitări

90.296 EUR

17.549 EUR

43.648 EUR

29.099 EUR

ADR Vest

Obiectiv general: diseminarea eficientă în rândul publicului larg și a segmentelor de public
țintă a informațiilor referitoare la fondurile ESI, naționale și extracomunitare, la
modalitățile de accesare și beneficiile acestora pentru întreaga societate, contribuind la
creșterea nivelului de conștientizare cu privire la rolul și contribuția Uniunii Europene la co‐
finanțarea proiectelor (inclusiv prioritățile politice ale UE și obiectivele politicii de
coeziune).
Sprijin pentru funcționarea Punctului Regional de Obiective specifice: înființarea în cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Vest a Punctului
Regional de Informare Vest, care va deservi județele Arad, Hunedoara, Caraș‐Severin și
Informare Regiunea Vest
Timiș, în scopul:
1. informării și orientării diferitelor categorii de public din această regiune cu privire la
accesarea fondurilor ESI;
2. informării și orientării IMM‐urilor din această regiune cu privire la accesarea fondurilor
ESI, precum și posibilitatea obținerii unor finanțări complementare din surse/programe,
naţionale, europene și extracomunitare (asistență de tip ”one‐stop‐shop pentru IMM‐uri”).

90.296 EUR

Iulie 2017 – 6S12: Solicitări care au fost soluționate de Punctul
iulie 2019
Regional de Informare Vest ‐ 1.194 solicitări

90.296 EUR

17.549 EUR

43.648 EUR

29.099 EUR

ADR Nord‐Vest

Obiectiv general: diseminarea eficientă în rândul publicului larg și a segmentelor de public
țintă a informațiilor referitoare la fondurile ESI, naționale și extracomunitare, la
modalitățile de accesare și beneficiile acestora pentru întreaga societate, contribuind la
creșterea nivelului de conștientizare cu privire la rolul și contribuția Uniunii Europene la co‐
finanțarea proiectelor (inclusiv prioritățile politice ale UE și obiectivele politicii de
coeziune).
Sprijin pentru funcționarea Punctului Regional de Obiective specifice: înființarea în cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Nord‐Vest a
Punctului Regional de Informare Nord‐Vest, care va deservi județele Cluj, Bihor, Bistriţa‐
Informare Regiunea Nord‐Vest
Năsăud, Satu Mare, Maramureş și Sălaj, în scopul:
1. informării și orientării diferitelor categorii de public din această regiune cu privire la
accesarea fondurilor ESI;
2. informării și orientării IMM‐urilor din această regiune cu privire la accesarea fondurilor
ESI, precum și posibilitatea obținerii unor finanțări complementare din surse/programe,
naţionale, europene și extracomunitare (asistență de tip ”one‐stop‐shop pentru IMM‐uri”).

90.296 EUR

Iulie 2017 – 6S12: Solicitări care au fost soluționate de Punctul
iulie 2019 Regional de Informare Nord‐Vest ‐ 1.793 solicitări

90.296 EUR

17.549 EUR

43.648 EUR

29.099 EUR

ADR Centru

Obiectiv general: diseminarea eficientă în rândul publicului larg și a segmentelor de public
țintă a informațiilor referitoare la fondurile ESI, naționale și extracomunitare, la
modalitățile de accesare și beneficiile acestora pentru întreaga societate, contribuind la
creșterea nivelului de conștientizare cu privire la rolul și contribuția Uniunii Europene la co‐
finanțarea proiectelor (inclusiv prioritățile politice ale UE și obiectivele politicii de
coeziune).
Sprijin pentru funcționarea Punctului Regional de Obiective specifice: înființarea în cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Centru a Punctului
Regional de Informare Centru, care va deservi județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita,
Informare Regiunea Centru
Mureș și Sibiu, în scopul:
1. informării și orientării diferitelor categorii de public din această regiune cu privire la
accesarea fondurilor ESI;
2. informării și orientării IMM‐urilor din această regiune cu privire la accesarea fondurilor
ESI, precum și posibilitatea obținerii unor finanțări complementare din surse/programe,
naţionale, europene și extracomunitare (asistență de tip ”one‐stop‐shop pentru IMM‐uri”).

90.342 EUR

Iulie 2017 – 6S12: Solicitări care au fost soluționate de Punctul
iulie 2019
Regional de Informare Centru ‐ 1.607 solicitări

90.342 EUR

17.557 EUR

43.671 EUR

29.114 EUR

An 2020

Axa prioritară 2: Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI

1

2

3

2

2

2

2.1

2.1

2.1

2.1.1

2.1.1

2.1.1

2017

2017

2017

MFE

Sprijin pentru Ministerul Fondurilor Europene,
inclusiv AM POAT, AM POC, AM/OIR POIM, prin
asigurarea diverselor cheltuieli cu autoturismele
(II)

Obiectiv general: Continuarea sprijinirii functionarii MFE in calitate de autoritate pentru
coordonarea FESI si de AM pentru POAT, POC si POIM, inclusiv pentru inchiderea POST, POSM,
POSCCE, POAT 2007‐2013
Obiectiv specific: Asigurarea cheltuielilor necesare utilizarii in conditii optime a
autoturismelor aflate in exploatarea MFE, destinate desfasurarii activitatilor de coordonare
a FESI si gestionare a POAT, POIM si POC 2014‐2020 sau pentru inchiderea POST, POSM,
POSCCE, POAT 2007‐2013, precum si a cheltuielilor cu achizitia sau inchirierea de
autoturisme

753.864 EUR

ianuarie 2017‐
decembrie 2018

6S15 ‐ Structuri de coordonare/gestionare/control
FESI ale caror logistica si functionare a fost
sprijinita anual, inclusiv echipamente si licente
pentru functionarea SMIS 2014+ (nr) ‐ 14

753.864 EUR

250.000 EUR

250.000 EUR

253.864 EUR

MFE

Obiectiv general: Continuarea sprijinirii functionarii MFE in calitate de autoritate pentru
coordonarea FESI si de AM pentru POAT, POC si POIM, inclusiv pentru inchiderea POST, POSM,
Sprijin pentru Ministerul Fondurilor Europene,
POSCCE, POAT 2007‐2013
inclusiv AM POAT, AM POC, AM/OIR POIM, prin
Obiectiv specific: Asigurarea necesarului de produse de papetarie, consumabile si servicii
asigurarea necesarului de conumabile si servicii
necesare functionarii echipamentelor IT pentru desfasurarea in conditii optime a activitatii
necesare functionarii echipamentelor IT (II)
zilnice a MFE in calitate de coordonator FESI (inclusiv structuri suport) si de autoritate de
gestionare a POC; POIM, POAT 2014 si POST, POSM, POSCCE, POAT 2007‐2013

465.821 EUR

ianuarie 2017‐
decembrie 2018

6S15 ‐ Structuri de coordonare/gestionare/control
FESI ale caror logistica si functionare a fost
sprijinita anual, inclusiv echipamente si licente
pentru functionarea SMIS 2014+ (nr) ‐ 14

465.821 EUR

150.000 EUR

150.000 EUR

165.821 EUR

MFE

Obiectiv general: Sprijinirea functionarii MFE in calitate de autoritate pentru coordonarea
FESI si de AM pentru POAT, POC si POIM, inclusiv pentru inchiderea POST, POSM, POSCCE, POAT
Sprijin pentru Ministerul Fondurilor Europene,
2007‐2013
inclusiv AM POAT, AM POC, AM/OIR POIM, prin
Obiectiv specific: Asigurarea cheltuielilor aferente inchirierii sediului si a cheltuielilor
asigurarea cheltuielilor cu chiria si a cheltuielilor
conexe necesare pentru derularea activitatilor structurilor din cadrul MFE cu rol de
conexe
coordonare a FESI, precum si a celor implicate in gestionarea POAT, POC, POIM 2014‐2020 si
a POST, POSM, POSCCE si POAT 2007‐2013 si a structurilor suport

8.332.771 EUR

ianuarie 2016‐
februarie 2020

6S15 ‐ Structuri de coordonare/gestionare/control
FESI ale caror logistica si functionare a fost
sprijinita anual, inclusiv echipamente si licente
pentru functionarea SMIS 2014+ (nr) ‐ 14

8.332.771 EUR

3.000.000 EUR

2.000.000 EUR

2.000.000 EUR

1.332.771 EUR

An 2021
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cadrul proiectului/
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An 2018

An 2019

An 2020

An 2021

OI Transport

Obiectiv general: Asigurarea condițiilor necesare pentru coordonarea și controlul
obiectivelor de investiții aferente sectorului transport finanțat prin POIM 2014‐2020
Asigurarea condiţiilor logistice şi a cheltuielilor
Obiective specifice:
de deplasare necesare OI Transport pentru
‐ sprijin pentru derularea activitatilor OIT prin asigurarea suportului logistic (autoturisme,
gestionarea POIM
echipamente IT, consumabile, mobilier, carburant, servicii dezvoltare pagina web OIT)
‐ sprijin pentru derularea activitatilor OIT prin asigurarea cheltuielilor de deplasare

1.603.552 EUR

martie 2017 ‐
februarie 2020

6S15 – Structuri de coordonare/
gestionare/control FESI ale căror logistică și
funcționare a fost sprijinită anual, inclusiv
echipamente și licențe pentru funcționarea SMIS
2014+ (nr) ‐ 1

1.603.552 EUR

518.430 EUR

500.000 EUR

500.000 EUR

MDRAPFE

Obiectiv general: Continuarea sprijinirii functionarii MDRAPFE in calitate de autoritate
pentru coordonarea FESI si de AM pentru POAT, POC si POIM 2014‐2020, inclusiv pentru
Sprijin pentru MDRAPFE, inclusiv AM POAT, AM inchiderea POST, POSM, POSCCE, POAT 2017‐2013
POC, AM/OIR POIM, prin asigurarea cheltuielilor Obiectiv specific: Asigurarea cheltuielilor aferente relocarii si inchirierii unui spatiu de
cu relocarea si a depozitarii arhivei (II)
arhiva provizoriu necesare pentru dezfasurarea in conditii optime a activitatii a MDRAPFE,
inclusiv structuri suport, in calitate de coordonator FESI si de autoritate de gestionare a POC,
POIM, POAT 2014 si POST, POSM, POSCCE, POAT 2007‐2013

552.017 EUR

decembrie2016‐
noiembrie 2019

6S15 – Structuri de coordonare/
gestionare/control FESI ale căror logistică și
funcționare a fost sprijinită anual, inclusiv
echipamente și licențe pentru funcționarea SMIS
2014+ (nr) ‐ 14

552.017 EUR

70.000 EUR

322.017 EUR

160.000 EUR

Obiectiv general: Asigurarea închiderii eficiente a Axei prioritare nr. 4 din cadrul POS CCE
2007‐2013 în vederea reducerii riscului de dezangajare a fondurilor ca urmare a
neîndeplinirii obiectivelor/indicatorilor de rezultat asumați de beneficiari prin contractele
Sprijin
pentru
efectuarea
vizitelor
de
de finanțare.
monitorizare post‐implementare a proiectelor
Obiectiv specific: Sprijin pentru OIE pentru efectuarea vizitelor de monitorizare post‐
finanțate din Axa Prioritară 4 a POS CCE (II)
implementare, în vederea colectării informațiilor reale la fața locului, pentru proiectele
finanțate din Axa Prioritară 4 a POS CCE și reducerea riscului de rambursare integrală a
sumelor primite de către beneficiari în cadrul perioadei de implementare a proiectului.

97.743 EUR

mai 2017‐ 6S16 – Proiecte a căror monitorizare/control a fost
decembrie 2021
asigurată = 111 proiecte

97.743 EUR

32.761 EUR

30.571 EUR

23.154 EUR

9.399 EUR

1.859 EUR

600.000 EUR

ianuarie 2016‐
6S17 ‐ Disponibilitatea reţelei SMIS2014+ ‐ 99,5%
august 2021

600.000 EUR

135.105 EUR

119.857 EUR

119.857 EUR

119.857 EUR

105.323 EUR

176.000 EUR

30.433 EUR

20.434 EUR

5.880.443 EUR

4.302.417 EUR

2.310.365 EUR

6

2

2.1

2.1.1

2017

Ministerul Energiei/
OI Energie

7

2

2.2

2.2.1

2017

MFE/
Serviciul Coordonare SMIS

Obiectiv general: Asigurarea serviciilor de comunicaţii necesare utilizării aplicaţiilor
Asigurarea serviciilor de comunicaţii necesare informatice, aflate în gestiunea MFE
utilizării aplicaţiilor informatice din gestiunea Obiectiv specific: Asigurarea serviciilor de comunicatii necesare accesarii retelei private
SMIS de catre institutiile implicate in gestionarea FESI.
MFE

85.122 EUR

Axa prioritară 3: Creșterea eficienței și eficacității resurselor umane implicate în sistemul de coordonare, gestionare şi control al FESI în România

1

2

3

3

3.1

3.1

2017

3.1.2

2017

OI Transport

Curtea de Conturi

Obiectiv general: Întărirea capacităţii administrative a structurilor implicate în gestionarea
POIM
OI Obiectiv specific: pregatirea si perfectionarea continua a personalului OI Transport implicat
in gestionarea POIM, in vederea dobandirii unor cunostinte aprofundate pentru indeplinirea
atributiilor ce decurg din Acordul privind delegarea functiilor aferente gestionarii Axelor
prioritare de transport din POIM

257.300 EUR

iulie 2017 ‐
iunie 2020

6S19: Zile participanți la instruire – structuri de
gestionare / alte structuri (nr.) ‐ 913

257.300 EUR

30.433 EUR

Obiectiv general: Dezvoltarea unei politici imbunatatite a managementului resurselor
umane, care sa asigure stabilitatea, calificarea si motivarea adecvata a personalului cu
Sprijin pentru finanţarea cheltuielilor de
atributii in gestionarea, coordonarea si controlul FESI
personal pentru personalul Curţii de Conturi –
Obiectiv specific: Sprijinirea sistemului de remunerare a personalului din cadrul Autorităţii
Autoritatea de Audit implicat în coordonarea,
de Audit cu atribuţii ce vizează Instrumentele structurale (FEDR, FSE și FC), atât pentru
gestionarea şi controlul FESI
activități de închidere a perioadei de programare 2007‐2013 cât și pentru activități aferente
perioadei 2014‐2020

17.054.103 EUR

decembrie 2015‐
decembrie 2017

6S20 ‐ Număr personal din sistemul FESI, ale căror
salarii sunt co‐finanțate din POAT – echivalent
normă întreagă anual (full time equivalents) (nr):
160

17.054.103 EUR

17.054.103 EUR

36.070.705 EUR

23.418.961 EUR

Dezvoltarea competențelor personalului
Transport implicat în gestiunarea POIM

TOTAL

36.070.705 EUR

158.518 EUR

