
 

 

Calendarul activităţilor de pregătire a perioadei de programare 2014-2020  
 

august 2012 – aprilie 2013 
 

Perioadă Acţiune Responsabili 

1-22 august 

2012 

Organizarea primelor reuniuni ale Comitetelor Consultative (CC) cu 

participarea partenerilor socio-economici relevanți agreaţi la nivelul 

ministerelor coordonatoare ale CC 

Coordonatori CC -

Secretariat CC 

23 august 

2012 

Reuniune CIAP (adoptare ROF, calendar detaliat, coordonate proces 

programare) 

MAEur – ACIS/DAP 

august 2012 

Contractarea proiectului AT (beneficiar ACIS/DAP) destinat 

„Identificării nevoilor de dezvoltare” şi elaborării a 2-3 scenarii de 

programare. 

MAEur – ACIS/DAP 

august  – 

octombrie 

2012 

Elaborarea primei versiuni a analizei socio-economice pentru Acordul 

de Parteneriat (AP) 2014-2020, conform etapelor precizate mai jos 

MAEur – ACIS, DAP 

27 - 31 

august 2012 

Elaborarea Notei – cadru privind structura analizelor socio-economice 

la nivelul grupurilor de lucru (inclusiv prezentarea 

tematicilor/subdomeniilor acoperite de fiecare GL din perspectiva 

regulamentelor/strategiilor europene, analizelor/studiilor existente la 

acest moment, complementarităților/interferenței tematicilor 

abordate de GL din cadrul diverselor CCT, elemente de suport prin 

proiectul AT „Identificarea nevoilor de dezvoltare”). Nota va fi finalizată 

ca urmare a consultărilor informale cu secretaritul GL din cadrul 

tuturor CC și a propunerilor formulate de acestea. 

MAEur – ACIS/DAP 

Secretariat CC/GL 

septembrie  

– octombrie 

2012 

Elaborarea primei versiuni a analizelor socio-economice la nivelul 

grupurilor de lucru, inclusiv identificarea şi prioritizarea nevoilor de 

dezvoltare potențial finanțabile din fonduri UE în acord cu Cadrul 

Strategic Comun al UE 

CC – Grupuri de 

lucru 

- 21 septembrie: transmitere la MAEur a primului proiect de analize socio-

economice elaborate în cadrul GL, în vederea unor eventuale corelări cu 

analiza s/e pentru AP 

Secretariat CC 

- 1 octombrie: transmitere observații MAEur către GL în vederea formulării 

primei propuneri de analize socio-economice ce va fi supusă consultării în 

Comitetele Consultative din 1-12 octombrie 2012 

MAEur – ACIS/DAP 

- 19 octombrie: transmitere la MAEur a primei versiuni a analizelor socio-

economice revizuire, după caz, ca urmare a recomandărilor  formulate de 

MAEur/Comitete Consultative 

Secretariate CC 

septembrie 

2012 
Demararea evaluării ex-ante a Acordului de Parteneriat MAEur – ACIS/UCE 

17-21 

septembrie 

2012 

Promovare spre aprobarea Guvernului a unui Memorandum prin care 

se stabilesc responsabilitățile şi calendarul acţiunilor destinate 

îndeplinirii condiţionalităţilor ex-ante 

MAEur – ACIS/DAP 

1 – 12 

octombrie 

Organizarea celei de a doua reuniuni a CC (dezbaterea proiectelor de 

analize socio-economice elaborate la nivelul grupurilor de lucru, 

formularea, după caz, de recomandări privind conținutul analizelor și 

dezbaterea primelor concluzii privind prioritizarea nevoilor de 

dezvoltare identificate; analiza stadiului elaborării documentelor 

strategice/de politici publice impuse de condiționalitățile ex-ante) 

Coordonatori CC -

Secretariate CC 



 

 

Perioadă Acţiune Responsabili 

24-26 

octombrie 

2012 

Organizarea celei de a doua reuniuni a CIAP 

(dezbaterea principalelor concluzii ale analizei socio-economice pentru 

Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi a analizelor elaborate la nivelul 

GL; dezbaterea primelor scenarii de programare/propuneri privind 

gruparea priorităţilor de intervenţie în cadrul unor programe 

operaționale) 

MAEur – ACIS /DAP 

august – 

noiembrie 

2012 

Organizare/participare de/la seminarii/conferinţe/reuniuni pentru 

diseminarea elementelor caracteristice ale perioadei de programare 

2014 – 2020 (în principal având ca grupuri ţintă autorităţile locale şi 

potenţialii beneficiari) 

Reprezentanți CC / 

reprezentanți 

MAEur 

octombrie - 

noiembrie 

2012 

Consultări informale cu CE privind conţinutul preliminar şi elementele 

cheie ale Acordului de Parteneriat (inclusiv conţinutul preliminar al 

programelor operaţionale finanțate din fonduri CSC) 

MAEur – ACIS 

30 

noiembrie 

2012 

Finalizarea analizelor socio-economice sectoriale și a analizelor SWOT 

la nivelul domeniilor aflate în responsabilitatea comitetelor 

consultative 

CC – Grupuri de 

lucru 

10-22 

decembrie 

Organizarea celei de-a treia reuniuni a CC 

(agrearea rezultatelor analizelor SWOT și  a priorităților de dezvoltare 

identificate, dezbaterea primelor proiecte ale documentelor 

strategice/de politici publice impuse de condiționalitățile ex-ante) 

Coordonatori CC -

Secretariat CC 

decembrie 

2012 

Elaborarea unei Note metodologice/Glosar de termeni privind 

principalele referințe de utilizat în elaborarea strategiilor la nivelul 

programelor operaționale și a unei Instrucțiuni privind stabilirea 

indicatorilor 

MAEur – ACIS /DAP 

- UCE 

decembrie 

2012 

Finalizarea analizei socio-economice pentru Acordul de Parteneriat 

(AP) 2014-2020 şi elaborarea scenariilor de programare/stabilirea 

programelor operaționale 2014-2020, inclusiv gruparea principalelor 

obiective tematice şi a priorităţilor de intervenţie naționale în cadrul 

acestora 

MAEur – ACIS /DAP 

decembrie 

2012 – 

ianuarie 

2013 

Promovare spre aprobarea Guvernului a unui Memorandum privind 

gruparea principalelor obiective tematice şi a priorităţilor de 

intervenţie naționale în cadrul fiecărui program operațional, precum 

şi privind organizarea cadrului instituţional 

 

Demararea evaluării ex-ante la nivelul PO 

MAEur – ACIS 

MAEur – ACIS/UCE 

decembrie 

2012 - 

martie 2013 

Organizarea de seminarii/reuniuni/conferinţe pentru diseminarea 

elementelor caracteristice perioadei de programare 2014 – 2020 şi a 

orientărilor strategice stabilite la nivel naţional 

Reprezentanți CC / 

reprezentanți 

MAEur 

Ianuarie 

2013 

Organizarea celei de a treia reuniuni a CIAP (agrearea programelor 

subsecvente AP, inclusiv a grupării domeniilor de intervenție în cadrul 

programelor și a  alocărilor indicative la nivel de program operațional/ 

domeniu; stabilirea calendarului de lucru pentru anul 2013) 

MAEur – ACIS /DAP 

Ianuarie 

2013 

Contractarea proiectului AT (beneficiar ACIS/DAP) destinat elaborării 

Acordului de Parteneriat 2014-2020 şi coordonării elaborării 

programelor subsecvente 

MAEur – ACIS /DAP 



 

 

Perioadă Acţiune Responsabili 

ianuarie  - 

martie 2013 
Elaborarea primului draft al strategiei pentru Acordul de Parteneriat MAEur – ACIS /DAP 

ianuarie  - 

aprilie 2013 

Elaborarea primului draft al strategiilor sectoriale la nivelul GL 

(inclusiv cu prezentarea complementarităţilor între intervenţii, a 

conexiunilor cu strategiile naționale şi europene, a principalilor 

indicatori de rezultat, a alocărilor financiare indicative și a listei 

indicative a proiectelor majore) 

CC – Grupuri de 

lucru 

aprilie 2013 

Organizarea celei de a patra reuniuni a comitetelor consultative și, 

respectiv a CIAP (stabilirea programelor operaționale și a calendarului 

următoarelor etape de pregătire a perioadei de programare 201-2020) 

Coordonatori CC -

Secretariat CC 

aprilie 2013 

Iniţierea acţiunilor de formalizare a cadrului instituţional și 

procedural de implementare, inclusiv stabilirea principalelor elemente 

aferente documentelor cadru de implementare/ghidurilor 

solicitantului (criterii de evaluare şi selecţie menite să asigure 

complementaritatea fondurilor şi concentrarea teritorială în scopul 

maximizării impactului finanţărilor) 

MAEur 

aprilie 2013 
Inițierea consultărilor formale cu CE privind Acordul de Parteneriat și 

programele operaționale 

MAEur – ACIS 

 


