PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2014 - 2020
Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltarea Regională

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, în calitate de beneficiar,
implementează proiectul “Sprijin pentru evaluarea proiectelor primite în cadrul Axei
prioritare 2 POC 2014 – 2020 (TIC)”, cod 2.1.013.
Valoarea inițială a proiectului este de 3.122.520,00 lei cu TVA, din care 2.644.618,31 lei
reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională
(FEDR) prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 și 477.901,69 lei
reprezentând cofinanțare proprie de la bugetul de stat.
Scopul proiectului este de a asigura experiza externă tehnică de specialitate oferind
sprijinul necesar Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaţionale - Organismului
Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale în îmbunătățirea calității
procesului de evaluare tehnico-economică a cererilor de finanţare depuse ȋn cadrul Axei
prioritare 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală
competitivă, Programul Operațional Competitivitate 2014–2020, Acțiunea 2.2.1.
„Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu
prin dezvoltarea de clustere”.
Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea expertizei tehnice de specialitate ȋn
domeniul evaluării proiectelor depuse ȋn perioada 2015 - 2018 ȋn cadrul Axei prioritare 2
- ”Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală
competitivă”, Programul Operațional Competitivitate 2014–2020.
Prin finanţarea acordată proiectelor depuse în cadrul acţiunii 2.2.1 „Sprijinirea creşterii
valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de
clustere” se urmărește dezvoltarea unor game de produse/servicii TIC cu aplicabilitate în
restul economiei româneşti pentru integrarea pe verticală a soluţiilor TIC și realizarea
unor proiecte strategice inovative cu impact asupra dezvoltării întregii industrii TIC la
nivel naţional sau internaţional, asigurandu-se astfel trecerea de la outsourcing la
dezvoltarea bazată pe inovare, pentru asigurarea unui acces rapid şi facil la
implementarea rezultatelor cercetării/dezvoltării în scopul obţinerii de produse
inovatoare.
Necesitatea proiectului este generată de nevoia întăririi capacității MCSI-OIPSI în
domeniul evaluării cererilor de finantare depuse având în vedere caracterul inovativ al
acestora, prin încheierea unui contract de prestări servicii cu operatorii economici care
pot asigura expertiza externă tehnică de specialitate.

Durata de implementare a proiectului este de 30 luni, începând cu data de 1 iulie 2016.
Stadiul proiectului:
7 septembrie 2016: a fost publicat pe site-ul MCSI, comunicatul privind demararea
proiectului "Sprijin pentru evaluarea proiectelor primite în cadrul Axei prioritare 2 POC
2014 - 2020 (TIC)”
16 decembrie 2016: a fost semnat Actul adiţional nr.1, prin care se diminueză numărul
de proiecte de la 1000 la 220, noua valoare a contractului fiind de 160.920,00 lei cu TVA,
din care 136.291,19 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul European de
Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020,
și 24.628,81 lei reprezentând cofinanțare proprie de la bugetul de stat, cu o durată de
implementare de 14 luni începând cu data de 01 iulie 2016.
27 decembrie 2016: a fost semnat contractul de prestări servicii de expertiză tehnică de
specialitate în domeniul evaluării proiectelor depuse în cadrul Axei 2 POC, acţiunea
2.2.1. „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în
domeniu prin dezvoltarea de clustere” cu Asocierea formată din S.C. Confero Finance
SRL (lider) și SC Teampro Strategy Consulting SRL, preţul contractului fiind de
93.139,20 lei cu TVA iar durata de 45 de zile lucrătoare.
28 decembrie 2016: a fost publicat la AGERPRES comunicatul privind demararea
proiectului "Sprijin pentru evaluarea proiectelor primite în cadrul Axei prioritare 2 POC
2014 - 2020 (TIC)”
Activități din proiect:
A1. Asigurarea de expertiză tehnică de specialitate;
A2. Managementul proiectului;
A3. Informare și publicitate;
Rezultate anticipate:
Activitatea de Expertiză tehnică de specialitate contribuie la evaluarea unui număr de 220
de proiecte depuse în cadrul Axei prioritare 2 - POC 2014 - 2020.
Indicatori de proiect:
Potrivit secţiunii de indicatori ai cererii de finanţare depuse la POAT, vor fi evaluate 220
de proiecte.

Persoana de contact:
Dl. Iulian DRENEA – Director Direcţia Evaluare, Selecţie şi Contractare
Tel. 0213114112 / Fax 0213114141
Adresa: Bulevardul Libertăţii, nr.14, sector 5 Bucureşti

