ANUNȚ DE ÎNCEPERE PROIECT
„Sprijinirea AM POIM în procesul de pregătire și evaluare a
proiectelor depuse în cadrul POIM 2014 – 2020, OS 3.2 - Creşterea
nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a
gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei și OS 9.1
– Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”
cod proiect 2.1.127/MySMIS2014+ 140293

În data de 31.08.2020 a fost semnată Decizia de Finanțare nr. 2.1.127 pentru
proiectul „Sprijinirea AM POIM în procesul de pregătire și evaluare a proiectelor
depuse în cadrul POIM 2014 – 2020, OS 3.2 - Creşterea nivelului de colectare şi
epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu
apă potabilă a populaţiei și OS 9.1 – Creșterea capacității de gestionare a crizei
sanitare COVID-19”, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin POAT 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și
controlul FESI, Obiectivul specific 2.1. - Îmbunătățirea cadrului de reglementare,
strategic și procedural pentru coordonarea și implementarea FESI.
Obiectivul general al proiectului: asigurarea sprijinului necesar AMPOIM în procesul
de implementare eficientă și eficace a FESI.
Obiectivele specifice sunt:
•
Consolidarea capacității AM POIM / Serviciului de programare și pregătire
proiecte, prin cooptarea de experți în afara organigramei, cu scopul de a verifica
modul în care sunt transpuse în documentațiile tehnico – economice observațiile
experților Jaspers, formulate în cadrul documentelor de analiză de tip Guidance
Note, respectiv Action Completion Note, aferente Obiectivului Specific 3.2 din POIM
2014 – 2020, astfel încât numărul de proiecte majore, noi, de apă și apă uzată,
aprobate de CE, sa crească;
•
Consolidarea capacității AM POIM/ Serviciului verificare achiziţii publice, în
vederea creșterii eficienței acestuia, prin cooptarea de experți în afara
organigramei, urmare a volumului ridicat al contractelor de achiziție publică
aferente proiectelor depuse în cadrul Obiectivul Specific 9.1 din POIM 2014 – 2020;

Rezultate așteptate:
1. Cel puțin 16 proiecte noi de apă și apă uzată, sprjinite pentru revizuirea,
completarea și îmbunatățirea lor, în conformitate cu
recomandările/solicitările JASPERS, în vederea transmiterii la Comisia
Europeana în cadrul Obiectivului specific 3.2.
2. Minim 1500 contracte de achiziție publică verificate în cadrul cererilor de
finanțare depuse pentru Obiectivul 9.1.
Activitățile privind managementul proiectului și cea de informare și publicitate sunt
activități generale care contribuie la realizarea tuturor rezultatelor proiectului.
Beneficiar: Ministerul Fondurilor Europene, prin Direcția Generală Programe
Europene Infrastructură Mare
Valoarea totală a proiectului: 2.067.000 lei, din care 1.751.067,32 lei valoare
eligibilă nerambursabilă din FEDR și 315.932,68 lei contribuție națională
Perioada de implementare a proiectului: 18 luni, respectiv iulie 2020 - decembrie
2021
Date contact beneficiar: Șos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 1 – 1B, Victoria Office Intrarea
str. Menuetului, nr. 7, Sector 1, București Website: http://mfe.gov.ro/;
contact.minister@fonduri-ue.ro

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020

