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NOTĂ  
 

privind necesitatea revizuirii valorilor – țintă pentru o serie de indicatori de 
realizare și introducerea unor indicatori specifici de realizare, suplimentari celor 

existenți, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (2014 – 2020)    
 

Având în vedere analiza progresului înregistrat în implementarea POIM 2014 – 2020, în 
contextul evaluării cadrului de performanță pe baza Raportului Anual de 
Implementare aferent anului 2018, autoritatea de management propune aprobarea de 
către Comitetul de Monitorizare a următoarelor modificări de program, care au fost 
elaborate în consultare cu serviciile Comisiei Europene: 

1. Revizuirea valorilor – țintă aferente anului 2023 stabilite pentru o serie de 
indicatori de realizare existenți în program  

Revizuirea valorilor – țintă este necesară pentru indicatorii de realizare în cazul 
cărora, prin proiectele contractate până la data de 31.12.2018, se propun spre 
realizare infrastructuri care, cumulat, conduc la depășirea țintelor programului 
pentru anul 2023.  

2. Completarea indicatorilor de program cu o serie de indicatori de realizare specifici 
pentru a răspunde recomandărilor Auditului DG Regio având ca obiect fiabilitatea 
datelor privind performanța în perioada de programare 2014-2020  

Introducerea unor indicatori de realizare specifici programului este propusă de către 
autoritatea de management pentru asigurarea măsurării adecvate a unor infrastructuri 
care se încadrează în tipurile de proiecte existente de la început în program. Precizăm 
faptul că, prin modificările propuse, este vizată exclusiv prevederea în program a unor 
mijloace de măsurare a realizărilor proiectelor și nu introducerea unor tipuri noi de 
proiecte.    

Modificările sus – menționate sunt prezentate în anexa la prezenta nota justificativă.  

În conformitate cu prevederile aplicabile, AM POIM va notifica autoritatea de 
reglementare în domeniul mediului cu privire la modificările propuse, va elabora 
versiunea revizuită a POIM 2014 – 2020 în conformitate cu nota justificativă și va 
transmite programul modificat spre adoptare Comisiei Europene. 

 

 

 

   


