FUNCŢIILE AM POR

Conform art. 125 din Regulamentul CE nr. 1303/2013, Autoritatea de Management pentru POR 20142020 îndeplineşte următoarele funcţii:
(1) Autoritatea de management este responsabilă de gestionarea programului operațional în
conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare.
(2) În ceea ce privește gestionarea programului operațional, autoritatea de management:
(a)
sprijină activitatea comitetului de monitorizare menționat la articolul 47 și îi furnizează
informațiile pe care le solicită pentru îndeplinirea sarcinilor sale, în special datele privind evoluția
programului operațional în ceea ce privește realizarea obiectivelor sale, date financiare și date referitoare
la indicatori și la obiectivele de etapă;
(b)
întocmește și prezintă Comisiei, după aprobarea comitetului de monitorizare, raportul anual și
raportul final de implementare menționate la articolul 50;
(c)
pune la dispoziția organismelor intermediare și a beneficiarilor informații relevante pentru
îndeplinirea sarcinilor care le revin și implementarea operațiunilor, după caz;
(d)
instituie un sistem pentru a înregistra și stoca în format electronic datele referitoare la fiecare
operațiune care sunt necesare pentru monitorizare, evaluare, gestiune financiară, verificare și audit,
inclusiv datele privind participanții la operațiuni, după caz;
(e)
garantează că datele menționate la litera (d) sunt colectate, înregistrate și stocate în sistemul
menționat la litera (d) și că datele privind indicatorii sunt defalcate în funcție de sex în cazurile în care
defalcarea este cerută în anexele I și II la Regulamentul privind FSE.
(3) În ceea ce privește selectarea operațiunilor, autoritatea de management:
(a)

elaborează și, după aprobare, aplică proceduri de selecție adecvate și criterii care:

(i)
asigură faptul că operațiunile contribuie la îndeplinirea obiectivelor specifice și a rezultatelor din
cadrul priorității în cauză;
(ii)

sunt nediscriminatorii și transparente;

(iii)

iau în considerare principiile generale stabilite la articolele 7 și 8;

(b)
garantează că o operațiune selectată intră în domeniul de aplicare al fondului sau al fondurilor în
cauză și poate fi încadrată într-o categorie de intervenție identificată în prioritatea sau prioritățile
programului operațional;

(c)
garantează că beneficiarului i se oferă un document care stabilește condițiile aplicabile
contribuțiilor pentru fiecare operațiune, inclusiv cerințele specifice privind produsele sau serviciile care
urmează a fi furnizate în cadrul operațiunii, planul de finanțare și data limită de execuție;
(d)
se asigură că beneficiarul are capacitatea administrativă, financiară și operațională pentru a
îndeplini condițiile menționate la litera (c), înainte de aprobarea operațiunii;
(e)
se asigură că, în cazul în care operațiunea a început înainte de data de depunere a unei cereri
pentru finanțare către autoritatea de management, legislația aplicabilă relevantă pentru operațiune a fost
respectată;
(f)
se asigură că operațiunile selectate pentru contribuții din fonduri nu includ activități care au făcut
parte dintr-o operațiune care a făcut sau ar fi trebuit să facă obiectul unei proceduri de recuperare în
conformitate cu articolul 71 în urma transferului unei activități de producție în afara zonei vizate de
program;
(g)

stabilește categoriile de intervenție cărora se atribuie cheltuielile unei operațiuni.

(4) În ceea ce privește gestiunea financiară și controlul programului operațional, autoritatea de
management:
(a)
verifică furnizarea de produse și de servicii cofinanțate și faptul că cheltuielile declarate de
beneficiari au fost plătite, precum și faptul că sunt în conformitate cu legislația aplicabilă, cu programul
operațional și cu condițiile de acordare a contribuțiilor pentru operațiunea în cauză;
(b)
garantează că beneficiarii care participă la implementarea operațiunilor rambursate pe baza
costurilor eligibile suportate în mod real dispun fie de un sistem contabil separat, fie de un cod contabil
adecvat pentru toate tranzacțiile referitoare la o operațiune;
(c)
instituie măsuri eficace și proporționale de combatere a fraudelor, luând în considerare riscurile
identificate;
(d)
stabilește proceduri pentru a se asigura de păstrarea tuturor documentelor privind cheltuielile și
auditurile necesare pentru a se garanta o pistă de audit adecvată, în conformitate cu cerințele prevăzute
la articolul 72 litera (g);
(e)
întocmește declarația de gestiune și rezumatul anual menționate la articolul 59 alineatul (5)
literele (a) și (b) din Regulamentul financiar.

II. ATRIBUŢIILE AM POR
Conform art. 9 al HG nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a
fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de
coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2014-2020, autoritatea de management
îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
1. asigură îndeplinirea atribuţiilor ce decurg, după caz, din funcţiile prevăzute la art. 60 din Regulamentul
(CE) nr. 1.083/2006 şi, respectiv, la art. 125 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, precum şi a atribuţiilor
ce decurg din funcţiile prevăzute la art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 951/2007 şi la art. 26 din
Regulamentul (UE) nr. 897/2014, la art. 23 din Regulamentul (UE) nr. 1.299/2013, la art. 103 din
Regulamentul (CE) nr. 718/2007 şi la art. 37 din Regulamentul (UE) nr. 447/2014;
2. contribuie la modificarea CSNR/Acordului de parteneriat şi răspunde pentru utilizarea eficientă,
efectivă şi transparentă a fondurilor din care se finanţează programul operaţional gestionat, precum şi
pentru îndeplinirea atribuţiilor delegate organismelor intermediare;
3. elaborează programul operaţional pe care îl gestionează, în conformitate cu prevederile
regulamentelor Uniunii Europene incidente domeniului de activitate specific;
4. analizează şi propune modificări ale programului operaţional şi le înaintează comitetului de
monitorizare aferent;
5. analizează necesitatea şi oportunitatea realocării de fonduri între programele operaţionale finanţate
din instrumente structurale, împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi
Fondurilor Europene şi cu Autoritatea de Certificare pentru perioada de programare 2014-2020;
6. asigură, sub coordonarea MDRAPFE, corelarea acţiunilor din programul operaţional aflat în gestiune cu
cele din celelalte programe finanţate din instrumente structurale şi, dacă este cazul, cu programele
operaţionale finanţate din FEADR şi FEP, pentru perioada de programare 2014-2020, respectiv cu celelalte
programe finanţate din fonduri ESI, precum şi din instrumentele aferente politicii de vecinătate şi
extindere a Uniunii Europene, după caz, pentru perioada de programare 2014-2020, urmărind dezvoltarea
parteneriatelor în procesul de programare şi în fazele de implementare a programului aflat în gestiune;
7. pentru programele operaţionale aferente obiectivului convergenţă pentru perioada de programare
2014-2020 elaborează şi modifică documentul-cadru de implementare în concordanţă cu obiectivele şi
priorităţile stabilite prin programul operaţional şi îl supune avizării/aprobării, după caz, MDRAPFE;
8. asigură dezvoltarea capacităţii administrative a structurilor implicate în derularea programului
operaţional respectiv, sub coordonarea şi cu sprijinul MDRAPFE;
9. asigură constituirea şi organizarea reuniunilor comitetului de monitorizare pentru programul
operaţional gestionat, în conformitate cu prevederile art. 63 şi 64 din Regulamentul nr. 1.083/2006,
respectiv ale art. 47 şi 48 din Regulamentul nr. 1.303/2013;
10. asigură participarea la reuniunile comitetelor de monitorizare pentru celelalte programe operaţionale
şi formulează poziţiile autorităţii de management pentru programul operaţional regional în cadrul acestor
reuniuni;
11. elaborează proceduri pentru gestionarea programului operaţional, în vederea asigurării îndeplinirii
atribuţiilor ce îi revin;

12. elaborează ghidurile solicitantului, în vederea selectării operaţiunilor din cadrul programului
operaţional regional;
13. asigură monitorizarea implementării programului operaţional regional;
14. asigură monitorizarea implementării proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale
gestionate;
15. contribuie la elaborarea legislaţiei şi propune modificarea legislaţiei privind managementul financiar
al fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
16. participă la reuniunile anuale cu Comisia Europeană pentru examinarea progresului implementării
Programului Operaţional Regional, în conformitate cu prevederile regulamentelor UE;
17. elaborează raportul anual de implementare, precum şi raportul final de implementare pentru
Programul Operaţional Regional, în conformitate cu prevederile art. 67 din Regulamentul (CE) nr.
1.083/2006 şi, respectiv, ale art. 50 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, şi le supune aprobării
comitetului de monitorizare, ulterior consultării MDRAPFE;
18. furnizează, în limita competenţelor, informaţiile necesare MDRAPFE, autorităţii de certificare şi
autorităţii de audit pentru îndeplinirea de către aceste instituţii a atribuţiilor prevăzute la art. 6, 11 şi,
respectiv, art. 14;
19. asigură prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor, cu excepţia situaţiei prevăzute de art. 20
alin. (2) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi recuperarea sumelor plătite
necuvenit, corespunzător prevederilor cap. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
20. asigură monitorizarea neregulilor corespunzător prevederilor art. 37 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legeanr. 142/2012, cu modificările şi
completările ulterioare;
21. transmite autorităţii de certificare informaţiile prevăzute la art. 25 alin. (2) lit. g) din Normele
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind
prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene
şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2011,
cu modificările şi completările ulterioare;
22. transmite autorităţii de certificare rapoartele cazurilor de nereguli constatate la nivelul programului
pe care îl gestionează, elaborate conform prevederilor din partea a IV-a a Regulamentului (CE) nr.
1.828/2006, respectiv ale art. 122 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, ale actelor de punere în aplicare
şi ale actelor delegate;
23. aplică corecţiile financiare la nivel de program, axă, domeniu major de intervenţie, beneficiar, după
caz, în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale;
24. transmite autorităţii de certificare raportări anuale privind sumele retrase din cererile de plată
transmise către CE în scopul îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la art. 11pct. 21;
25. elaborează şi implementează planul multianual de evaluare şi se asigură că acesta este utilizat ca
instrument strategic şi de management pe parcursul implementării programului operaţional;

26. informează comitetul de monitorizare asupra rezultatelor evaluărilor şi asupra modalităţilor propuse
pentru implementarea acestora;
27. elaborează şi actualizează, ca urmare a modificărilor, cu sprijinul celorlalte structuri implicate,
descrierea sistemelor de management şi control pentru programul operaţional gestionat, potrivit anexei
XII la Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 şi anexei III la Regulamentul (UE) nr. 1.011/2014;
28. asigură îndeplinirea şi menţinerea condiţiilor de desemnare în conformitate cu art. 124 din
Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;
29. pentru programele 2014-2020 finanţate din FEDR, FSE şi FC, transmite Comitetului de monitorizare
planul multianual de evaluare a programului operaţional în cel mult un an de la adoptarea programului
operaţional, în conformitate cu art. 114 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;
30. pentru programele operaţionale 2014-2020 finanţate din FEDR, FSE şi FC, prezintă Comisiei, în
conformitate cu art. 114 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, un raport care sintetizează
constatările evaluărilor efectuate în timpul perioadei de programare şi principalele realizări şi rezultate
ale programului operaţional aflat în gestiune;
31. asigură îndeplinirea obligaţiilor legate de informare şi comunicare în conformitate cu
prevederile secţiunii 1 a cap. II din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006, ale art. 115 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin.
(2), şi ale art. 117 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;
32. contribuie la elaborarea şi modificarea Strategiei naţionale de comunicare privind instrumentele
structurale 2014-2020, în conformitate cu art. 115 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 şi
informează Comitetul de monitorizare cu privire la implementarea strategiei de comunicare în
conformitate cu prevederile art. 116 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;
33. contribuie la dezvoltarea SMIS-CSNR, SMIS2014+, MySMIS şi MySMIS2014;
34. asigură asistenţă pentru beneficiari în utilizarea MySMIS şi MySMIS2014;
35. pentru programele de cooperare teritorială europeană 2014-2020, asigură dezvoltarea sistemelor
informatice conform prevederilor art. 122 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, în consultare cu
Ministerul Fondurilor Europene, asigurând totodată accesul autorităţilor de management din cadrul
obiectivului privind investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă, în vederea verificării
proiectelor şi beneficiarilor cu scopul evitării dublei finananţări şi a suprapunerilor de activităţi;
36. asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informaţiilor în SMIS-CSNR/MISCTE/SMIS2014+/Sisteme de management al informaţiei CTE2014+/Sisteme de management al informaţiei
pentru FEPAM, fiind responsabilă de acurateţea, integritatea şi nivelul de completare a datelor aferente
activităţii sale;
37. elaborează şi încheie contracte de finanţare cu beneficiarii proiectelor aprobate, prin care se asigură
de respectarea condiţiilor specifice referitoare la implementarea proiectului, în conformitate cu
regulamentele UE aplicabile şi cu legislaţia naţională în vigoare;
38. elaborează decizii/ordine de finanţare prin care se stabilesc obligaţiile structurilor cu rol de autoritate
de management/organism intermediar şi beneficiar în cazul în care autoritatea de
management/organismul intermediar acordă asistenţă financiară nerambursabilă instituţiei din care face
parte;

39. elaborează documentele aferente programării bugetare a surselor reprezentând fonduri externe
nerambursabile primite din instrumente structurale 2014-2020/fondurile ESI, precum şi a celor alocate de
bugetul de stat pentru prefinanţare, cofinanţare şi finanţare a cheltuielilor neeligibile;
40. verifică îndeplinirea condiţiilor pentru plata prefinanţării către beneficiari, autorizează şi efectuează
plata acesteia, după caz, şi, ulterior, asigură recuperarea prefinanţării;
41. autorizează cheltuielile declarate de către beneficiar, efectuează, după caz, plăţile către beneficiar, în
urma verificărilor efectuate în conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006
al Consiliului şi ale art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006, respectiv cu prevederile art. 125 alin.
(4) lit. a) şi alin. (5) - (7) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, şi elaborează şi transmite autorităţii de
certificare declaraţii de cheltuieli;
42. elaborează şi transmite autorităţii de certificare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice sau
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, după caz, şi Ministerului Fondurilor Europene,
în calitate de coordonator, previziuni realiste privind sumele ce urmează să fie incluse în declaraţii de
cheltuieli aferente programului operaţional, pentru exerciţiul financiar în curs şi, după caz, pentru
exerciţiul financiar următor, cu excepţia programelor de cooperare teritorială europeană, finanţate din
ENI;
43. elaborează datele financiare prevăzute în tabelul 1 şi, după caz, în tabelul 2 din anexa 2 la
Regulamentul (UE) nr. 1.011/2014, cu excepţia programelor de cooperare teritorială europeană, finanţate
din ENI;
44. transmite Comisiei Europene, până la data de 31 ianuarie, 31 iulie şi, respectiv, 31 octombrie a fiecărui
an, informaţiile prevăzute la art. 112 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 aferente programului
operaţional, elaborate corespunzător pct. 42 şi 43, precum şi corespunzător prevederilor art. 6 alin.
(2) pct. 45 şi ale art. 11 pct. 3, cu excepţia programelor de cooperare teritorială europeană, finanţate din
ENI;
45. verifică şi avizează proiectele legislative iniţiate de alte structuri implicate în gestionarea
instrumentelor structurale/fondurilor ESI la nivel naţional şi care ar putea afecta direct sau indirect
implementarea programului operaţional pe care îl gestionează;
46. iniţiază şi promovează propuneri legislative în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de implementare a
programului operaţional pe care îl gestionează;
47. emite instrucţiuni privind implementarea fondurilor ESI gestionate, în vederea asigurării unei abordări
unitare şi a unui tratament egal al beneficiarilor, luând în considerare ordinele şi instrucţiunile emise în
conformitate cu art. 6 alin. (2) pct. 2;
48. asigură închiderea programelor operaţionale pentru perioada de programare 2014-2020 şi, respectiv,
2014-2020, conform cerinţelor regulamentelor Uniunii Europene şi legislaţiei naţionale;
49. urmăreşte îndeplinirea condiţionalităţilor ex-ante care afectează implementarea programului
operaţional aflat în gestiune;
50. asigură supravegherea îndeplinirii de către organismele intermediare a atribuţiilor delegate prin
acorduri de delegare şi coordonează metodologic activitatea acestora;
51. asigură îndeplinirea obligaţiilor ce revin autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor
europene, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări

şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte
recomandările formulate de organismele de audit europene şi naţionale.

