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PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL (POR) 
 
Alocare UE 2007-2013: 3.726.021.762 euro 
Decizia de pre-suspendare emisa de CE: 25 octombrie 2012  
Decizia CE de ridicare a pre-suspendarii: 24 aprilie 2013 - pentru axele prioritare 1, 3, 4 și 5 din cadrul POR (cu exceptia axei 
prioritare 6 - Asistenţă Tehnică) 
Autoritatea de Management a transmis Comisiei Europene, in luna mai 2013, scrisoarea continand toate masurile intreprinse in 
vederea ridicarii pre-suspendarii pentru axa prioritara 6. 
 

Situaţie comparativa 01 mai 2012 – 14 iunie 2013 

 

01 mai 2012 14 iunie 2013 Creştere valorică 
Creştere 

procentuală 

PROIECTE DEPUSE 
număr 8.106 8.328 222 2,74% 

valoare totală (lei) 55.570.848.377 58.039.861.623 2.469.013.246 4,44% 

PROIECTE APROBATE 
număr 3.132 3.794 662 21,14% 

valoare totală (lei) 24.315.762.175 29.292.615.686 4.976.853.511 20,47% 

CONTRACTE / DECIZII DE 
FINANŢARE CU BENEFICIARII 

număr 2.793 3.464 671 24,02% 

valoare totală (lei) 21.878.720.616 27.952.802.098 6.074.081.482 27,76% 

PLĂŢI CĂTRE BENEFICIARI valoare totală (lei) 5.148.716.182 7.600.766.561 2.452.050.379 47,62% 

DECLARATII DE CHELTUIELI 
TRANSMISE LA CE 

valoare (euro) 656.091.920 1.196.395.016 540.303.096 82,35% 

PLĂŢI INTERMEDIARE DE LA CE valoare (euro) 560.495.278 1.101.398.424 540.903.146 96,50% 

RATA DE ABSORBŢIE % 15,04 29,56 14,52 96,54% 
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PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL MEDIU (POS M) 
 
Alocare UE 2007-2013: 4.512.470.138 euro 
Decizia de pre-suspendare emisa de CE: 1 august 2012 
Decizia CE de ridicare a pre-suspendarii: 28 noiembrie 2012 
 
Situaţie comparativă 01 mai 2012 – 14 iunie 2013 

      

  

01 mai 2012 14 iunie 2013 Creştere valorică 
Creştere 

procentuală 

PROIECTE DEPUSE 
număr 476 644 168 35,29% 

valoare totală (lei) 36.337.405.558 38.955.062.634 2.617.657.076 7,20% 

PROIECTE APROBATE 
număr 338 446 108 31,95% 

valoare totală (lei) 29.320.956.761 33.504.233.247 4.183.276.486 14,27% 

CONTRACTE / DECIZII DE 
FINANŢARE CU BENEFICIARII 

număr 277 362 85 30,69% 

valoare totală (lei) 28.889.538.677 32.009.021.604 3.119.482.927 10,80% 

PLĂŢI CĂTRE BENEFICIARI valoare totală (lei) 2.846.516.953 5.678.364.503 2.831.847.550 99,48% 

DECLARATII DE CHELTUIELI 
TRANSMISE LA CE 

valoare (euro) 252.790.820 708.378.497 455.587.677 180,22% 

PLĂŢI INTERMEDIARE DE LA CE valoare (euro) 197.172.519 697.578.362 500.405.843 253,79% 

RATA DE ABSORBŢIE % 4,37 15,46 11,09 253,75% 
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PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL TRANSPORT (POS T) 
 
Alocare UE 2007-2013: 4.565.937.295 euro 
Decizia de pre-suspendare emisa de CE: 25 octombrie 2012 
Decizia CE de ridicare a pre-suspendarii – iminenta - iunie 2013 
 
Situaţie comparativă 01 mai 2012 – 14 iunie 2013 
 

  
01 mai 2012 14 iunie 2013 Creştere valorică 

Creştere 
procentuală 

PROIECTE DEPUSE 

număr 136 158 22 16,18% 

valoare totală (lei) 42.914.158.224 58.972.109.650 16.057.951.426 37,42% 

PROIECTE APROBATE 
număr 82 97 15 18,29% 

valoare totală (lei) 21.160.959.502 27.968.067.977 6.807.108.475 32,17% 

CONTRACTE / DECIZII DE 
FINANŢARE CU BENEFICIARII 

număr 64 88 24 37,50% 

valoare totală (lei) 20.520.593.001 27.270.414.423 6.749.821.422 32,89% 

PLĂŢI CĂTRE BENEFICIARI valoare totală (lei) 1.437.450.668 1.949.803.394 512.352.726 35,64% 

DECLARATII DE CHELTUIELI 
TRANSMISE LA CE 

valoare (euro) 283.847.449 467.375.650 183.528.201 64,66% 

PLĂŢI INTERMEDIARE DE LA CE valoare (euro) 279.860.749 295.180.727 15.319.978 5,47% 

RATA DE ABSORBŢIE % 6,13 6,46 0,33 5,46% 
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PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE (POS CCE) 
 
Alocare UE 2007-2013: 2.554.222.109 euro 
Decizia de pre-suspendare emisa de CE: 13 decembrie 2012 (in principal din cauza deficientelor in sistemul de management si 
control al Autoritatii de Management. 
 
MFE si AM POS CCE au intreprins de la inceputul anului 2013 o serie de actiuni: 
 

- Restructurarea OI IMM si delegarea serviciilor catre structurile regionale ADR-uri; 
- Restructurarea AM POS CCE; 
- Revizuirea procedurilor (evaluare, verificare achizitii publice, verificare cereri rambursare etc); 
- Reverificarea tuturor cererilor de rambursare;  
- Efectuarea de verificari asupra personalulu OI IMM odata cu restructurarea acestuia; 
- Grabirea investigarii suspiciunilor de frauda transmise la DLAF precum si a suspiciunilor cater AM/OI; 
- Promovarea de actiuni pentru prevenirea si detectarea fraudei si cazurile de conflict (procedure, instruiri, compendium etc); 
- AM este in curs de evaluare a functiilor astfel delegate catre OI-uri pentru demonstrarea functionalitatii. 

 
In 27 mai 2013 Autoritatea de Audit a transmis CE opinia referitoare la functionarea eficienta a sistemului de management si control 
al POS CCE. In aceasta opinie se mentioneaza ca pentru axele 2, 3 si 5 sistemul de management si control al AM cat si al OI aferente, 
s-a imbunatatit prin implementarea masurilor corective. Pentru Axa prioritara 4 Autoritatea de Audit isi va exprima opinia dupa 
aplicarea efectiva a corectiei financiare de 5%. Hotararea de Guvern pentru aplicarea corectiei este in proces de avizare la MFP. 
 
 
Decizia CE de ridicare a pre-suspendarii: estimată în cursul anului 2013 
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PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE (POS CCE) 
 
Situaţie comparativă 01 mai 2012 – 14 iunie 2013 
 

  
01 mai 2012 14 iunie 2013 Creştere valorică 

Creştere 
procentuală 

PROIECTE DEPUSE 

număr 12.512 15.364 2.852 22,79% 

valoare totală (lei) 69.284.950.087 77.643.356.007 8.358.405.920 12,06% 

PROIECTE APROBATE 

număr 3.320 3.980 660 19,88% 

valoare totală (lei) 18.602.047.719 28.552.785.558 9.950.737.839 53,49% 

CONTRACTE / DECIZII DE 
FINANŢARE CU BENEFICIARII 

număr 2.285 2.692 407 17,81% 

valoare totală (lei) 11.185.585.792 18.731.726.453 7.546.140.661 67,46% 

PLĂŢI CĂTRE BENEFICIARI valoare totală (lei) 2.276.996.826 3.216.085.904 939.089.078 41,24% 

DECLARATII DE CHELTUIELI 
TRANSMISE LA CE 

valoare (euro) 172.914.330 369.168.050 196.253.720 113,50% 

PLĂŢI INTERMEDIARE DE LA CE valoare (euro) 164.471.728 172.914.330 8.442.602 5,13% 

RATA DE ABSORBŢIE % 6,44 6,77 0,33 5,12% 
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PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE (POS DRU) 
 
Alocare UE 2007-2013: 3.476.144.996 euro 
Decizia de pre-suspendare emisa de CE: 7 august 2012  
Decizia CE de ridicare a pre-suspendarii: 12 februarie 2013 - pentru cheltuielile pentru care RO a acceptat corecția de 25% 
 
Situaţie comparativă 01 mai 2012 – 14 iunie 2013 

 

  
01 mai 2012 14 iunie 2013 Creştere valorică 

Creştere 
procentuală 

PROIECTE DEPUSE 
număr 10.218 10.387 169 1,65% 

valoare totală (lei) 43.256.699.911 43.602.271.226 345.571.315 0,80% 

PROIECTE APROBATE 
număr 3.000 3.048 48 1,60% 

valoare totală (lei) 16.151.737.280 16.248.115.219 96.377.939 0,60% 

CONTRACTE / DECIZII DE 
FINANŢARE CU BENEFICIARII 

număr 2.468 2.458 -10 -0,41% 

valoare totală (lei) 15.341.920.453 15.213.371.296 -128.549.157 -0,84% 

PLĂŢI CĂTRE BENEFICIARI valoare totală (lei) 4.780.938.673 6.805.995.752 2.025.057.079 42,36% 

DECLARATII DE CHELTUIELI 
TRANSMISE LA CE 

valoare (euro) 220.226.007 577.704.411 357.478.404 162,32% 

PLĂŢI INTERMEDIARE DE LA CE valoare (euro) 190.329.482 565.762.014 375.432.532 197,25% 

RATA DE ABSORBŢIE % 5,48 16,28 10,80 197,08% 
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PROGRAMUL OPERAŢIONAL DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE (PODCA) 
 
Alocare UE 2007-2013: 208.002.622 euro 
Acest program nu s-a confruntat formal cu întreruperi/suspendări de plăți din partea Comisiei. Cu toate acestea, nereguli în 
derularea procedurilor de achiziții publice au fost identificate de auditori, astfel că a fost necesar un plan de reverificare a tuturor 
procedurilor de achiziții publice din 2011-2012, de constatare a neregulilor, aplicare a corecțiilor și de recuperare a debitelor de la 
beneficiari. 
 
Situaţie comparativă 01 mai 2012 – 14 iunie 2013 

 

  
01 mai 2012 14 iunie 2013 Creştere valorică 

Creştere 
procentuală 

PROIECTE DEPUSE 
număr 1.371 1.371 0 0,00% 

valoare totală (lei) 3.675.514.982 3.673.792.959 -1.722.023 -0,05% 

PROIECTE APROBATE 
număr 398 420 22 5,53% 

valoare totală (lei) 1.193.826.991 1.300.785.829 106.958.838 8,96% 

CONTRACTE / DECIZII DE 
FINANŢARE CU BENEFICIARII 

număr 356 418 62 17,42% 

valoare totală (lei) 873.007.759 1.234.355.495 361.347.736 41,39% 

PLĂŢI CĂTRE BENEFICIARI valoare totală (lei) 139.962.685 312.629.801 172.667.116 123,37% 

DECLARATII DE CHELTUIELI 
TRANSMISE LA CE 

valoare (euro) 28.219.551 51.230.066 23.010.515 81,54% 

PLĂŢI INTERMEDIARE DE LA CE valoare (euro) 23.021.429 51.230.066 28.208.637 122,53% 

RATA DE ABSORBŢIE % 11,07 24,63 13,56 122,49% 
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PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ (POAT) 
 
Alocare UE 2007-2013: 170.237.790 euro 
Acest program nu s-a confruntat formal cu întreruperi/suspendări de plăți din partea Comisiei. 
 
Situaţie comparativă 01 mai 2012 – 14 iunie 2013 

 

  
01 mai 2012 14 iunie 2013 Creştere valorică 

Creştere 
procentuală 

PROIECTE DEPUSE 

număr 111 140 29 26,13% 

valoare totală (lei) 574.150.457 967.410.034 393.259.577 68,49% 

PROIECTE APROBATE 

număr 91 118 27 29,67% 

valoare totală (lei) 500.608.493 775.270.515 274.662.022 54,87% 

CONTRACTE / DECIZII DE 
FINANŢARE CU BENEFICIARII 

număr 85 109 24 28,24% 

valoare totală (lei) 425.874.796 602.951.476 177.076.680 41,58% 

PLĂŢI CĂTRE BENEFICIARI valoare totală (lei) 114.184.515 149.963.662 35.779.147 31,33% 

DECLARATII DE CHELTUIELI 
TRANSMISE LA CE 

valoare (euro) 24.927.039 32.535.306 7.608.267 30,52% 

PLĂŢI INTERMEDIARE DE LA CE valoare (euro) 18.413.855 32.232.240 13.818.385 75,04% 

RATA DE ABSORBŢIE % 10,82 18,93 8,11 74,95% 
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STADIUL IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2007-2013 
SITUATIE COMPARATIVA 31.05.2012- 30.05.2013 

 

 Alocarea financiară FEADR, pentru implementarea PNDR 2007-2013 este de 8,12 mld euro. La aceasta, se adaugă contribuţia 
naţională în valoare de 1,89 mld. euro. 

 

 Numărul proiectelor conforme depuse la nivel naţional a crescut cu 36.891 in valoare de 2,16 mld. euro (de la 104.280 cu o 
valoare publică de 15,78 mld. euro  141.171 cu o valoare publică de 17,93 mld euro).  
 

 Numărul proiectelor selectate pentru finanţare a crescut cu 20.677 in valoare de 0,69 mld. euro (de la 65.549 în valoare 
publică de 5,42 mld euro  86.226 în valoare publică de 6,11 mld. Euro). 

 

 Numărul proiectelor contractate a crescut cu 3.665 in valoare de 0,27 mld. euro (de la 61.840 cu o valoare publică de 4,96 
mld. euro  65.505 cu o valoare publică de 5,23 mld euro).  

 

 Valoarea plăţilor efectuate (FEADR și Buget național) către beneficiarii tuturor măsurilor a crescut cu 1,17 mld. euro (de la 
3,82 mld. euro  4,99 mld. euro).  

 

 Gradul de absorbtie al alocarii FEADR (8,12 mld. euro) a crescut cu 11,3% de la 44,9% (3,09 mld. euro plati 
FEADR+prefinantare Program de 0,56 mld. euro)  56,2% (4,00 mld. euro plati FEADR+prefinantare Program de 0,56 mld. 
euro). 

 

 Suma rambursată de către COM a crescut cu 0,64 mld. euro (de la 2,87 mld. euro    3,51 mld. euro).  
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FONDUL EUROPEAN PENTRU PESCUIT (FEP)  

Pentru perioada de programare 2007-2013, Programului Operaţional pentru Pescuit din România i-a fost alocat un buget de 

307.527.525 Euro din care 230.645.644 Euro reprezintă contribuţia FEP. 

 SITUATIE COMPARATIVA MAI 2012-IUNIE 2013 

  Mai 2012 

VALOARE(€) 

 

%  Iunie 2013 

VALOARE(€) 

% 

CERERI DE FINANTARE DEPUSE 448 745.460.275,04  601 1.036.855753,39  

CONTRACTATE 187 121.337.333,37 39,41 251 203.831.487.91 66,28 

PLATI EFECTUATE  57.669.180,12 18,75  75.035.439,18 24,40 

Datorita ritmului scazut de plati in prima jumatate a anului 2012 s-au dezangajat de COMISIE suma de 22.354.716 €. 

Pina la data de 20.06.2013 platile pe POP au fost intrerupte si nu s-au alocat Romaniei decit avansul de 14.000.000 €. 

Principalele motive pentru care au fost intrerupte platile au fost: 

 -   procedura indecvata de selectie 

  -   inregistrarea, raportarea si monitorizarea neregulilor 

   - verificarile de management 

  - nerespectarea principiilor tratatului pentru achizitiile publice 

Toate acestea au dus la suspiciuni de frauda. 
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Urmare a eforturilor depuse in ultimul an : 

- indepartarea tuturor neregulile constatate atit de Autoritatea de Audit din Romania cit si de cea a comisiei 

- aplicarea corectiilor financiare pentru contractele cu nereguli 

- recuperarea de la bugetul de stat a sumei de 3.300.000 € datorate unor plati necuvenite pe sit NATURA 2000 

 

In data de 20.06.2013 Comisia a trimis scrisoarea de deblocare a platilor. 

Ridicarea întreruperii plăţilor echivalează cu rambursarea către România, în cel mai scurt timp a cca. 50 milioane de euro 

(49.109.010,50 euro) (suma de 50 mil. euro care urmează a fi recuperată de la UE, a fost plătită până în prezent de la bugetul de 

stat).  

Următoarea cerere de rambursare care va fi depusă la sfârşitul lunii iunie este de cca. 10 milioane euro. 
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PLĂŢI/RAMBURSĂRI CĂTRE BENEFICIARI - Situaţie comparativă 01 mai 2012 – 14 iunie 2013  
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DECLARAŢII DE CHELTUIELI TRANSMISE LA CE  - Situaţie comparativă 01 mai 2012 – 14 iunie 2013  
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RAMBURSĂRI DE LA CE -  Situaţie comparativă 01 mai 2012 – 14 iunie 2013  
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RATA DE ABSORBŢIE - Situaţie comparativă 01 mai 2012 – 14 iunie 2013 
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Măsuri orizontale implementate până în prezent în vederea atingerii obiectivului de absorbţie 

 

Măsura Impact 

Măsuri cu impact financiar 

Hotărârea de Guvern nr. 73/ 2013 privind alocarea temporară, 
pentru luna martie a anului 2013, a unor sume din venituri din 
privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate 
de management. 

 

Hotărârea de Guvern nr. 182/2013 privind alocarea temporară, 
pentru lunile aprilie şi mai ale anului 2013, a unor sume din venituri 
din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de 
Autoritate de management.  

 

Hotărârea de Guvern nr. 242/2013 privind alocarea temporară, 
pentru lunile mai şi iunie ale anului 2013, a unor sume din venituri 
din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de 
Autoritate de management, precum şi modificarea unor acte 
normative. 

Asigurarea necesarului de fonduri la nivelul autorităţilor de 
management pentru efectuarea plăţilor, reprezentând 
rambursarea cheltuielilor eligibile aferente asistenţei 
financiare nerambursabile şi în scopul implementării optime 
a programelor operaţionale. 

Total:           3.104.692.000 lei 

Martie:        1.200.000.000 lei 

Aprilie, mai:  425.120.000 lei 

Mai, iunie:   1.479.572.000 lei 

 

Ordonanţă de urgenţă nr. 27/2013 pentru modificarea şi 
completarea OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
adoptarea unor măsuri financiare pentru creşterea gradului de 
absorbţie a fondurilor europene.  

Stabilirea unui mecanism de decontare directă a cererilor de 
plată pentru beneficiarii locali care se găsesc în 
imposibilitatea de a achita facturile pentru servicii/ bunuri/ 
execuţie lucrări recepţionate, acceptate la plată, astfel încât 
să se asigure fluxul financiar care să permită implementarea 
la timp a proiectelor. 
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Ordonanta de Urgenta nr. 52/2013 privind stabilirea procentului de 
supracontractare la nivel de program operaţional şi nu doar la nivel 
de axă prioritară (modificarea si completarea OUG nr. 64/2009 
privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi 
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă).  

Creşterea portofoliului de proiecte în scopul asigurării 
premiselor pentru mărirea volumului cheltuielilor declarate 
către CE cu efecte în creşterea gradului de absorbţie şi  
evitarea dezangajarii automate.  

Ordonanță de urgență nr. 50/2013 privind reglementarea unor 
măsuri fiscale. 

Sprijinirea beneficiarilor care întâmpină dificultăţi în 
achitarea obligaţiilor fiscale datorită lipsei lichidităţilor în 
contextul rambursărilor întârziate de la CE. Prin această 
măsură beneficiarii faţă de care autorităţile statului au 
înregistrat întârzieri în plata rambursărilor, pre-finanţărilor 
sau TVA vor fi scutiţi de la plata penalităţilor şi dobânzilor 
penalizatoare aferente datoriilor fiscale  acumulate.   

Măsuri de eficientizare a sistemului de achiziții publice 

Ordin comun pentru aprobarea Instrucţiunii privind posibilitatea 
Autorităţii contractante de a efectua plata directă către 
subcontractanţi în cadrul contractelor de lucrări cu finanţare 
nerambursabilă UE acordată prin Programele Operaţionale 2007 – 
2013. 

Autoritatilor contractante le va fi data posibilitatea de a 
efectua plati direct catre subcontractanti, in termen de 7 zile 
de la termenul de plata prevăzut in cadrul acestui contract, 
ceea ce va conduce la stimularea derularii proiectelor.   

Ordin comun privind aprobarea Ghidului privind principalele riscuri 
identificate în domeniul achiziţiilor publice şi recomandările CE ce 
trebuie urmate de Autorităţile de management şi organismele 
intermediare în procesul de verificare a procedurilor de achiziţii 
publice. 

Asigurarea interpretării unitare a prevederilor legale pentru 
toate structurile care acţionează în domeniul achiziţiilor 
publice și evitarea pe viitor a aplicării corecțiilor financiare. 
Totodată, prin această măsură se va asigura o abordare 
unitară a tuturor autorităţilor cu competenţe de control şi 
audit în verificarea procedurilor de achiziţie publică. 

Ordinul comun pentru aprobarea Instrucţiunii privind posibilitatea 
prelungirii contractelor de asistenţă tehnică pentru supervizarea 
lucrărilor în cazul proiectelor majore finanţate în cadrul 
Programelor Operaţionale 2007 – 2013. 

Finalizarea cu succes a contractelor de lucrări în perioada de 
eligibilitate a cheltuielilor din punct de vedere al calităţii şi al 
costurilor. Prin această măsură se va asigura supervizarea 
lucrărilor pe toată perioada de implementare a contractelor 
de lucrări.   

Ordin comun privind modificarea condiţiilor de plată stabilite în Modificarea condiţiilor de plată în sensul necondiţionării 
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cadrul Documentaţiilor de Atribuire, ulterior atribuirii contractelor,  
pentru contractele de lucrări implementate în cadrul proiectelor 
finanţate din POS Mediu, Axa Prioritară 1 – „Extinderea şi 
modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”. 

emiterii Certificatelor Intermediare de Plată, în cazul 
lucrărilor executate pentru reţelele de apă şi canalizare, de 
refacerea suprafeţei carosabile pentru tronsoanele 
respective de reţea de apă şi canalizare, astfel încât fiecare 
tip de lucrare să poată fi plătită etapizat la finalizarea ei, fără 
însă a genera costuri suplimentare faţă de preţurile ofertate 
iniţial pentru aceste tipuri de lucrări.  

Ordinul nr. 2266/Nr. 335/2012 al Ministrului Mediului și Pădurilor și 
al Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achizițiilor Publice cu privire la aprobarea modelelor 
de documentaţii standardizate aferente procedurilor de atribuire a 
contractelor de achiziţie de lucrări publice pentru proiectele de 
„proiectare şi execuţie de staţie de tratare a apei / staţie de epurare 
de ape reziduale”, „execuţie de reţele de canalizare şi reţele de 
alimentare cu apă”, „proiectare şi execuţie de staţie de sortare, 
compostare şi tratare mecano - biologică a deşeurilor”, „execuţie de 
depozit conform de deşeuri”. 

Creșterea calității ofertelor depuse în cadrul procedurilor de 
achiziţie publică derulate prin proiectele finanţate din POS 
Mediu și eficientizarea procesului de evaluare a acestora 
inclusiv prin reducerea substanţială a numărului de 
contestaţii.  

Semnarea de către Ministerul Fondurilor Europene a unui Acord 
cadru pentru asigurarea de experţi în evaluarea proiectelor, 
verificarea cererilor de rambursare şi a achiziţiilor publice. 

 

Susţinerea activităţii autorităţilor de management în 
vederea stimulării derulării proiectelor şi creşterii ratei de 
absorbtie. Prin această măsură se vor recupera întârzierile 
majore acumulate în anii precedenţi la nivelul evaluării 
proiectelor şi verificării cererilor de rambursare. 
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Măsuri planificate în vederea atingerii obiectivului de absorbție pe anul 2013 

Nr. 
Crt. 

Măsura Impact 

 
Măsuri cu impact financiar 

1.  Includerea în finanțarea din PO  a unor proiecte de investiții 
majore aflate deja în fază avansată de execuție (metroul 
Bucuresti, a proiectelor finanțate din BEI/BERD/Buget de stat) 

Generarea rapidă a unui volum ridicat de cheltuieli 
solicitate la rambursare de la Comisia Europeană. În acest 
fel, se vor asigura fondurile necesare implementării unor 
noi proiecte pentru care nu au fost identificate/disponibile 
surse de finanţare      

2.  Înfiinţarea fondului pentru autorităţi locale şi Guvern (FLAG) în 
România 

Crearea condițiilor pentru sprijinirea absorbției fondurilor 
de la toate programele operaționale în care autorităţile 
locale sunt beneficiari prin oferirea de asistență financiară 
(sub formă de împrumuturi) în special municipalităților mici 
și mijlocii. Prin această masură se vor asigura sursele de 
finanţare necesare pregătirii şi implementării de proiecte la 
nivelul autorităţilor publice locale cu o capacitate financiară 
redusă.  

3.  Extinderea mecanismului adițional pentru decontarea cererilor 
de plată către alte categorii de beneficiari, precum operatori de 
apă, universităţi, care se găsesc în imposibilitatea de a achita 
facturile pentru servicii/ bunuri/ execuţie lucrări recepţionate, 
acceptate la plată 

Asigurarea fluxului financiar al beneficiarilor care să permită 
implementarea la timp a proiectelor, conform graficului de 
execuție si asigurarea generării de cereri de rambursare.  

4.  Continuarea alocării temporare a unor sume din vărsăminte din 
privatizare. 

Asigurarea unui flux financiar constant la nivelul 
autorităţilor de management pentru efectuarea la zi a 
plăţilor către beneficiari. 

5.  Modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2013 Asigurarea sumelor necesare acordării de pre-finanțări 
către beneficiari 

 
Măsuri de eficientizare a sistemului de achiziții publice 
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Nr. 
Crt. 

Măsura Impact 

6.  Modificarea HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
achiziţie publică din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

Asigurarea unui sistem mai eficient de contractare, 
eliminând riscurile si blocajele întâmpinate până în prezent 
(de exemplu se va modifica  procesul de evaluare în cazul 
utilizării criteriului prețul cel mai mic pentru a se evalua 
ofertele întâi tehnic si ulterior financiar). 

7.  Elaborarea de documentaţii de atribuire standard pentru servicii 
de supervizare, pentru servicii de pregătire aplicații/proiecte si 
de proiectare lucrări si pentru servicii de asistenta tehnica 

Creșterea calității ofertelor și eficientizarea procesului de 
evaluare, inclusiv prin reducerea substanţială a numărului 
de contestaţii. 

8.  Transpunerea în timp util a noului pachet legislativ comunitar 
privind achizițiile publice la nivel de legislație primară și 
secundară, precum și norme de interpretare 

Pregătirea unui cadru legal coerent și complet, asigurarea 
predictibilității procesului de achiziție publică la nivelul 
autorităților contractante și evitarea interpretărilor 
deficitare ale legislației comunitare 

9.  Constituirea unui grup de experţi la nivel judeţean, care 
urmează să facă parte din comisiile de evaluare, în funcţie de 
specificul tehnic, în cadrul licitaţiilor derulate de către toate 
autorităţile contractante locale și instruirea acestora în cadrul 
unui proiect gestionat de Ministerul Fondurilor Europene și 
finanțat din Programul Operațional de Asistență Tehnică 

Reducerea duratei procesului de achiziție publică, 
reducerea numărului de contestații și evitarea eventualelor 
corecții financiare ca urmare a neregulilor constatate. Prin 
această măsură se va asigura un nivel ridicat de expertiză 
tehnică necesară în special în derularea procedurilor de 
achiziţie publică cu valori ridicate (peste un anumit plafon).  

 Măsuri de simplificare și clarificare procedurală 

10.  Abrogarea Ordinului MAEur nr.1050/2012 privind aprobarea 
procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privați de 
proiecte finanțate din instrumente structurale, obiectivul 
Convergență 

Accelerarea implementării proiectelor prin accelerarea 
achizițiilor efectuate de către beneficiarii privați. 

11.  Promovarea Instrucţiunii privind termenul maxim de procesare 
si aprobare a certificatelor de plată emise de antreprenori 

Accelerarea procesului de implementare a programelor 
operaţionale şi creşterea ritmului de implementare a 
lucrărilor prin asigurarea unui cash-flow adecvat pentru 
Antreprenori, cu impact direct asupra  absorbţiei 
instrumentelor structurale. 
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Nr. 
Crt. 

Măsura Impact 

12.  Promovarea Instrucţiunii privind plata integrala a materialelor si 
echipamentelor la livrarea pe site 

Accelerarea procesului de implementare a programelor 
operaţionale şi creşterea ritmului de implementare a 
lucrărilor prin asigurarea unui cash-flow adecvat pentru 
Antreprenori, cu impact direct asupra  absorbţiei 
instrumentelor structurale.   

13.  Modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului 
nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea 
neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor 
europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora 

Eliminarea blocajelor care intervin în verificarea cererilor de 
rambursare, precum şi asigurarea premiselor pentru 
aplicarea principiului proporţionalităţii în stabilirea 
corecţiilor financiare. 

14.  Actualizarea condițiilor de contract FIDIC prin modificarea 
Ordinului comun MEF/MT/MDLPL nr. 915/465/415/2008 pentru 
aprobarea condițiilor contractuale generale si speciale la 
încheierea contractelor de lucrări,  

Simplificarea procesului de implementare prin utilizarea de 
catre autoritatile contractante a unui set unic de conditii de 
contract. In acest sens, au fost initiate consultari cu 
institutiile publice ce deruleaza proiecte majore, precum si 
asociatiile profesionale in domeniu. 

 

 


