
 

 
 
 

Programe Operațioanle 2021-2027 
 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL EDUCAȚIE ȘI OCUPARE – POEO 10. – ASISTENȚĂ TEHNICĂ 
PENTRU FACILITAREA ȘI EFICIENTIZAREA MANAGEMENTULUI PROGRAMULUI 

 

📝TIP BENEFICIAR: 
 

• Alt tip 
• Autoritate centrală 

 

📝DOMENIU: 
 

• Asistență tehnică 
• Concurență 
• Digitalizare 
• Educație și formare 
• Ocuparea forței de muncă 
• Transport și mobilitate 

 

📝OBIECTIVE  SPECIFICE: 

• Asigurarea funcționării sistemului privind coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor 
prin sprijinirea Autorității de Management și a Organismelor Intermediare pentru 
implementarea diferitelor etape ale programului operațional. 

https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/alt-tip/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/autoritate-centrala/
https://oportunitati-ue.gov.ro/domeniu/asistenta-tehnica/
https://oportunitati-ue.gov.ro/domeniu/concurenta/
https://oportunitati-ue.gov.ro/domeniu/digitalizare/
https://oportunitati-ue.gov.ro/domeniu/educatie-si-formare/
https://oportunitati-ue.gov.ro/domeniu/ocuparea-fortei-de-munca/
https://oportunitati-ue.gov.ro/domeniu/transport-si-mobilitate/


• Facilitarea implementării, monitorizării, comunicării și vizibilității Programului. 

 

📝ACTIVITĂȚI ELIGIBILE/CHELTUIELI ELIGIBILE: 

• Sprijinirea Autorității de Management și a Organismelor Intermediare pentru 
implementarea diferitelor etape ale PO, inclusiv identificarea și elaborarea de proiecte, 
selecția, monitorizarea, evaluarea și autorizarea, controlul si auditul (ex. cheltuieli 
salariale, inclusiv pentru angajații în afara organigramei, sprijin logistic și organizatoric 
pentru ambele categorii de personal etc.). 

• Sprijin logistic pentru funcționarea Autorității de Management, organismelor intermediare 
și a altor organisme cu atribuții delegate în implementarea Programului, inclusiv cheltuieli 
de funcționare, organizare de reuniuni, întâlniri și evenimente, asigurarea materialelor 
consumabile și de birou, mobilier, arhivare și depozitare, achiziția echipamentelor TIC și 
soft-uri specializate necesare desfășurării eficiente a implementării POEO (soft-uri 
contabile, legislative etc.), securitate cibernetică a aplicațiilor informatice, de dezvoltarea 
și întreținerea sistemelor și infrastructurii TIC, participarea personalului la reuniuni/ 
evenimente/ conferințe/ grupuri de lucru/ rețele/ comitete etc. 

• Simplificarea și inovarea procedurilor de management, administrative și financiare ale PO 
și consolidarea capacității administrative a AM și a organismelor intermediare. 

• Asigurarea formării profesionale și instruirea personalului structurilor de management ale 
Programului. 

• Sprijin pentru activarea și întărirea capacității și a schimbului de bune practici pentru 
membrii Comitetului de Monitorizare, în vederea eficientizării activității și întăririi 
capacității partenerilor socio-economici de a contribui semnificativ la procesul de 
monitorizare al PO, inclusiv sprijinul specific pentru întărirea capacității, organizarea și 
funcționarea CM pentru PO (programe de formare care să acopere temele de interes 
pentru eficientizarea activității CM, sesiuni de instruire dedicate, participarea la alte 
activități de instruire/ diseminare). 

• Sprijinirea activităților Autorității de Management și a Organismelor Intermediare (inclusiv 
cheltuieli salariale) necesare pentru închiderea PO. 

• Sprijin pentru implementarea unor aspecte specifice: opțiuni simplificate privind costurile, 
scheme de ajutor de stat, implementarea instrumentelor financiare prevăzute în PO, 
inclusiv analiza ex-ante pentru dezvoltarea acestora etc. 

• Planificarea și implementarea sistemului informatic de monitorizare și raportare 
complementar SMIS, în vederea îmbunătățirii eficienței AM și a organismelor 
intermediare. 

• Studierea, identificarea, selecția și stabilirea indicatorilor pentru monitorizarea 
intervențiilor și a cheltuielilor în funcție de obiective. 

• Realizarea de evaluări, raportări, studii și analize specifice necesare pentru a permite 
implementarea eficientă și eficace a acțiunilor finanțate prin POEO. 

• Sprijinirea beneficiarilor POEO pentru implementarea proiectelor finanțate prin POEO, 
inclusiv prin sesiuni de instruire. 

• Elaborarea și implementarea strategiei și a planului de comunicare pentru POEO, a 
campaniilor de comunicare și informarea potențialilor beneficiari POEO cu privire 



la  intervențiile finanțate din program și beneficiile investițiilor FSE+ în domeniile Ocupării 
și Educației. 

• Diseminarea practicilor și modelelor inovatoare pentru managementul PO. 

• Sprijin pentru pregătirea perioadei 2027. 

 

📝SURSE: 

https://oportunitati-ue.gov.ro 

www.mfe.gov.ro 

📝NOTĂ : Informațiile existente se vor actualiza în urma finalizării negocierilor cu Comisia 

Europeană și a aprobării documentelor programatice. 

http://www.mfe.gov.ro/

