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I. Situaţia depunerii şi aprobării de proiecte, semnării contractelor de finanţare, 
efectuării de plăţi către beneficiari şi a sumelor rambursate de Comisia 
Europeană, raportată la alocarea UE pentru 2007-2013 (19,21 miliarde euro1) 

1. PROIECTE DEPUSE: 

 Pentru cele şapte programe operaţionale au fost depuse 39 209 proiecte, în 
valoare totală de aproximativ 67,3 miliarde euro, din care cca. 43,7 miliarde 
euro reprezintă contribuţie UE. 

2. PROIECTE APROBATE: 

 Din totalul proiectelor depuse, au fost aprobate 12 307 proiecte, în valoare totală 
de cca. 31,4 miliarde euro; din această valoare, cca. 18,9 miliarde euro 
reprezintă contribuţie UE, ceea ce înseamnă aproximativ 98% din alocarea UE 
2007–2013.  

3. CONTRACTE/DECIZII DE FINANŢARE SEMNATE CU BENEFICIARII: 

 Au fost semnate 9 722 contracte de finanţare cu beneficiarii, în valoare eligibilă de 
cca. 21,7 miliarde euro, din care fondurile UE reprezintă cca. 17,1 miliarde 
euro. Contribuţia UE aferentă contractelor semnate, în raport cu alocarea UE 
2007–2013 este de aproximativ 89%.   

4. PLĂŢI CĂTRE BENEFICIARI: 

 Plăţile totale către beneficiari (pre-finanţări şi rambursări), cu excepţia rambursării 
de TVA, s-au ridicat la suma de aproximativ 6,12 miliarde euro. Din această 
valoare, contribuţia UE a însumat cca. 5,47 miliarde euro, respectiv 28,42% din 
alocarea 2007–2013.  

                                                 
1 Toate transformările lei – euro au fost efectuate la cursul InforEuro al Comisiei Europene aferent lunii iulie 2013, respectiv 
4,4523. 



 

 

 

5. RATA DE ABSORBŢIE A CONTRIBUŢIEI UE: 

 S-a primit de la Comisia Europeană, suma totală de 5,78 miliarde euro, care 
reprezintă 30,09% din alocarea UE 2007-2013. 

 Din aceste fonduri, plăţile intermediare rambursate însumează 3,671 miliarde 
euro, ceea ce reprezintă 19,11% din alocarea UE 2007-2013. 

 Valoarea declarațiilor de cheltuieli transmise la Comisia Europeană este de 3,918 
miliarde euro, ceea ce înseamnă o absorbţie curentă de 20,39% din alocarea 
UE. 

II. Proiecte majore aprobate de Comisia Europeană 

 România are aprobate de către Comisia Europeană un număr de 81 proiecte 
majore, astfel:  

o 64 în domeniul mediului (infrastructură de alimentare cu apă, tratarea 
apelor uzate, managementul deşeurilor, sisteme urbane de încălzire, 
protecţia împotriva inundaţiilor și eroziune costieră),  

o 16 în domeniul transporturilor (infrastructură rutieră, feroviară şi navală), 
o 1 proiect în domeniul cercetării (ELI-NP). 

 Valoarea cumulată a celor 81 de proiecte este de aproximativ 9,57 miliarde euro. 
 
 

 


