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Hotărâre 1200  
2012-
12-04  

Guvernul 
României  

privind aplicarea corecŃiilor financiare solicitate de 
Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanŃate din 
Programul operaŃional sectorial Transport  

Monitorul Oficial al 
României nr 859 din 
2012-12-19  

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
la Hotărârea Guvernului nr. 1200/2012 

privind aplicarea corecŃiilor financiare solicitate de Comisia Europeană asupra 
cheltuielilor finan Ńate din Programul OperaŃional Sectorial Transport 

 
 

SecŃiunea 1 
Titlul actului normativ 

 
HOTĂRÂREA GUVERNULUI  

privind aplicarea corecŃiilor financiare solicitate de Comisia Europeană asupra 
cheltuielilor finanŃate din Programul OperaŃional Sectorial Transport 

 
 

SecŃiunea a 2-a 
Motivul emiterii actului normativ  

 
1. Descrierea situaŃiei actuale 
 

Prin scrisoarea din 3 august a.c., Comisia Europeană (CE) – DG REGIO a 
informat autorităŃile naŃionale asupra constatării unor deficienŃe grave ale sistemelor 
de management şi control a fondurilor europene şi, în special, în ceea ce priveşte 
verificarea procedurilor de achiziŃii publice derulate de către beneficiarii de fonduri 
structurale. Aceste constatări au fost formulate atât de către auditorii Comisiei 
Europene, cât şi de cei ai AutorităŃii de Audit. 

În vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene, DG REGIO a 
propus  aplicarea unor corecŃii financiare procentuale la nivel de program 
operaŃional/axă prioritară/beneficiar/domeniul major de intervenŃie, corecŃii care 
afectează toate contractele economice pentru care procedurile de atribuire au fost 
lansate în SEAP înainte de data de 1 octombrie 2011. Data de 1 octombrie reprezintă 
data de la care Autoritatea NaŃională pentru Reglementarea şi Monitorizarea 
AchiziŃiilor Publice evaluează anunŃurile de participare înainte de publicarea acestora 
în SEAP, conform prevederilor art.2 alin.(1) lit.g1 din Hotărârea de Guvern 
nr.801/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2007 
privind organizarea şi funcŃionarea AutorităŃii NaŃionale pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea AchiziŃiilor Publice. 

Programele operaŃionale afectate de această măsură sunt: Programul 
OperaŃional Sectorial Transport (POST), Programul OperaŃional Regional(POR) şi 
Programul OperaŃional Sectorial Creşterea CompetitivităŃii Economice (POS CCE) şi 
Programul OperaŃional Sectorial Mediu. 

Astfel, în ceea ce priveşte Programul OperaŃional Sectorial Transport, (CE) 
solicită aplicarea unor corecŃii financiare de 20% pentru contractele de achiziŃie 
publică finanŃate din Axa Prioritară 1 - beneficiari CNADNR SA și CNCF ”CFR” SA 
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şi Axele Prioritare 2 și 3 - beneficiar CNCF ”CFR” SA, lansate în SEAP înainte de 
data de 1 octombrie 2011, după cum urmează: 

- pentru cheltuieli deja certificate, corecŃia se va aplica imediat, cu ocazia primei 
declaraŃii de cheltuieli transmisă CE, prin diminuarea sumelor deja certificate, 
respectiv prin aplicarea decertificării;  

- pentru cheltuieli care se vor declara CE în prezent şi viitor, corecŃia se aplică 
progresiv, prin deduceri definitive, atâta timp cât în declaraŃiile de cheltuieli 
vor fi cuprinse cheltuieli generate de contractele penalizate.  

 
Acceptarea de către autorităŃile române a aplicării acestor corecŃii financiare va 

permite ca sumele astfel disponibilizate să poată fi reutilizate în cadrul programului 
operaŃional respectiv, pentru finanŃarea altor proiecte decât cele pentru care se aplică 
deja corecŃia financiară respectivă. 
 

2. Schimbări preconizate: 
 

Aprobarea Metodologiei privind modul de calcul al sumelor pentru care se 
aplică decertificarea definitivă şi deducerea procentuală definitivă din declaraŃiile de 
cheltuieli care se transmit Comisiei Europene, pentru perioada de programare 2007 – 
2013, aferente contractelor de achiziŃie publică pentru care procedurile de atribuire au 
fost lansate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, denumit în continuare SEAP, 
înainte de data de 1 octombrie 2011 de către autorităŃile contractante, finanŃate din 
Axa Prioritară 1 "Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T în scopul 
dezvoltării unui sistem durabil de transport şi integrării acestuia în reŃelele de transport 
ale UE"- beneficiari Compania NaŃională de Autostrăzi şi Drumuri NaŃionale din 
România SA, denumită în continuare CNADNR SA și Compania NaŃională de Căi 
Ferate ”CFR” SA, denumită în continuare CNCF „CFR” SA, Axa Prioritară 2 
"Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naŃionale de transport în scopul 
dezvoltării unui sistem naŃional durabil de transport" – beneficiar CNCF ”CFR” SA  şi 
Axa Prioritară 3 "Modernizarea sectorului de transport în scopul îmbunătăŃirii 
protecŃiei mediului, a sănătăŃii umane şi a siguranŃei pasagerilor" – beneficiar CNCF 
”CFR” SA  ale Programului OperaŃional Sectorial Transport. 

Aprobarea informării de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a 
serviciilor Comisiei Europene cu privire la acceptarea de către autorităŃile române a 
corecŃiei financiare de 20% care se aplică la nivelul Axei Prioritare 1 - beneficiari 
CNADNR SA și CNCF ”CFR” SA şi Axelor Prioritare 2 și 3 - beneficiar CNCF 
”CFR” SA  ale Programului OperaŃional Sectorial Transport, pentru cheltuielile 
aferente contractelor de achiziŃie publică  pentru care procedurile de atribuire au fost 
lansate  în SEAP înainte de data de 1 octombrie 2011. 

Aprobarea procentului utilizat pentru stabilirea sumelor de decertificat şi a 
deducerilor procentuale definitive în valoare de 20% pentru cheltuielile certificate 
până în prezent, respectiv pentru cheltuielile care se vor declara Comisiei Europene, 
până la finalul perioadei de programare, aferente contractelor de achiziŃie publică a 
căror procedură de atribuire a fost lansată în SEAP înainte de data de 1 octombrie 
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2011.  
Aprobarea valorii sumei pentru care se aplică decertificarea definitivă aplicată 

asupra sumelor certificate până la data de 30 iunie 2012, dată de la care nu au mai 
fost transmise declaraŃii de cheltuieli către Comisia Europeană. 
 

3. Alte informa Ńii 
 

Neadoptarea acestui act normativ poate determina suspendarea Programului 
OperaŃional Sectorial Transport de către CE, în baza art. 92 alin. (1) lit.b) din 
Regulamentul Consiliului CE nr.1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziŃii generale 
privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul 
de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999, cu consecinŃe 
puternic negative asupra bugetului naŃional, din cauza riscului de dezangajare 
automată la sfârşitul anului 2012 a unor sume importante din cadrul Programului 
OperaŃional Sectorial Transport. 

Reglementările prevăzute în acest act normativ permit transmiterea 
declaraŃiilor de cheltuieli la Comisia Europeană şi creşterea şanselor de rambursare a 
fondurilor de la Comisia Europeană înainte de sfârşitul anului 2012. 

De asemenea, neaplicarea corecŃiei financiare de către autorităŃile române dă 
dreptul Comisiei Europene de a aplica procentul de 20% corecŃie financiară, în baza 
art. 99 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006, prin emiterea unei note de debit 
şi a unei Decizii a Consiliului privind reducerea sumelor alocate României, iar astfel 
suma rezultată se va pierde definitiv din alocarea programului, nemaiputând fi 
utilizată de către statul membru. 

 
SecŃiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al prezentului act normativ 
 

1. Impactul macroeconomic 
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 
 

1.1 Impactul asupra mediului concurenŃial şi domeniului ajutoarelor de stat 
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 
 

2. Impactul asupra mediului de afaceri 
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 
 

3. Impactul social 
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 
 

4. Impactul asupra mediului 
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 
 

5. Alte informa Ńii    
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Nu este cazul   
 
 
 

SecŃiunea a 4-a 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 

pentru anul curent, cât si pe termen lung (5 ani)      
 
 

         Impactul bugetar pe anul 2012, pentru cheltuielile cuprinse în declaraŃiile deja 
transmise la Comisia Europeană este de aproximativ 84.042 mii lei reprezentând 
suma cu care se va reduce contribuŃia Uniunii Europene pentru proiectele ale căror 
proceduri de atribuire a contractelor de achiziŃie publică au fost lansate în SEAP 
înainte de 1 octombrie 2011 (echivalentul a 18.570.860,14 euro, calculată la cursul 
BNR mediu din luna noiembrie 2012 de 4,5255 lei/euro), iar pentru cheltuielile nou 
declarate impactul corecŃiei financiare asupra veniturilor bugetului general consolidat 
nu poate fi cuantificat la acest moment. 
 

1. Modific ări ale veniturilor bugetare plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta: 
(i) impozit pe profit 
(ii)  impozit pe venit  
b) bugete locale:  
(i) impozit pe profit 
c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 
(i) contribuŃii de asigurări 

Nu este cazul 
 

2. Modific ări ale cheltuielilor bugetare,plus/minus, din care:   
a) buget de stat, din acesta: 

i) cheltuieli de personal 
ii) bunuri şi servicii 

b) bugete locale:  
i) cheltuieli de personal 
ii) bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 
i) cheltuieli de personal 
ii) bunuri şi servicii 

Nu este cazul 
 

3. Impact financiar plus/minus, din care: 
a) Buget de stat 
b) Bugete locale 

Nu este cazul 
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4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare 

Nu este cazul 
 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare 
Nu este cazul 
 

6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau 
cheltuielilor bugetare 

Nu este cazul 
 
  7. Alte informaŃii  
Nu este cazul 
 
 

 
 
 

SecŃiunea a 5-a 
Efectele prezentului act normativ asupra legislaŃiei în vigoare 

 
 

1. Măsuri normative necesare pentru  aplicarea prevederilor prezentului act 
normativ:    
                                                                                       

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în 
vigoare a prezentului act normativ; 
 b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor 
dispoziŃii.                                                    
 
 
   2.Conformitatea prezentului act normativ cu legislaŃia comunitară în cazul 
proiectelor ce transpun prevederi comunitare  
 
Denumirea actului sau 
documentului comunitar, 
numărul, data adoptării şi 
data publicării 

Gradul de conformitate 
(se conformează/nu se 
conformează) 

Comentarii 

Regulamentul Consiliului 
(CE, EURATOM) nr. 
2988/95 din 18 decembrie 
1995 privind protecŃia 
intereselor financiare ale 
ComunităŃilor Europene, 

se conformează  
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publicat în Jurnalul Oficial al 
ComunităŃilor Europene L 
312 din 23 decembrie 1995 
 
Regulamentul Consiliului 
(CE) nr. 1083/2006 din 11 
iulie 2006 de stabilire a 
anumitor dispoziŃii generale 
privind Fondul European de 
Dezvoltare Regională, Fondul 
Social European şi Fondul de 
coeziune şi de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 
1260/1999, publicat în 
Jurnalul Oficial al 
ComunităŃilor Europene L 
210 din 31 iulie 2006 

se conformează  

Regulamentul Comisiei (CE) 
nr. 1828/2006 din 8 
decembrie privind regulile de 
implementare a 
Regulamentului Consiliului 
(CE) nr. 1083/2006 din 11 
iulie 2006 de stabilire a 
anumitor dispoziŃii generale 
privind Fondul European de 
Dezvoltare Regională, Fondul 
Social European şi Fondul de 
coeziune  şi a Regulamentului 
(CE) nr. 1080/2006 al 
Parlamentului European şi al 
Consiliului din 5 iulie 2006 
privind Fondul European de 
Dezvoltare Regională, 
publicat în Jurnalul Oficial al 
ComunităŃilor Europene L 
371 din 27 decembrie 2006 
 

se conformează  

 
     
    3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare                                             
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect  
 
    4. Hotărâri ale Cur Ńii de JustiŃie a Uniunii Europene 
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect  
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   5. Alte acte normative şi/sau documente internaŃionale din care decurg 
angajamente 
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect  
 
   6. Alte informaŃii . 
Nu este cazul 
 

 
 
 

SecŃiunea a 6-a 
Consultări efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 

 
 
   1.InformaŃii privind procesul de consultare cu organizaŃii neguvernamentale, 
institute de cercetare şi alte organisme implicate 
     Au fost consultați Ministerul Transporturilor și Infrastructurii şi Ministerul 
Afacerilor Europene. 
 
    2.Fundamentarea alegerii organizaŃiilor cu care a avut loc  consultarea, 
precum şi a modului în care activitatea acestor organizaŃii este legată de obiectul 
prezentului act normativ 
 
    3.Consultări organizate cu autorităŃile administraŃiei publice locale, în situaŃia 
în care prezentul act normativ are ca obiect activităŃi ale acestor autorităŃi, în 
condiŃiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a 
structurilor asociative ale autorităŃilor administra Ńiei la elaborarea proiectelor 
de acte normative 
Prezentul act normativ nu are ca obiect activităŃi ale acestor autorităŃi 
 
    4.Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale permanente 
Nu este cazul 
 
   5. Informa Ńii privind avizarea de către:  

a) Consiliul Legislativ 
         Consiliul Legislativ a avizat favorabil prezentul act normativ, prin avizul 
nr.1034/2012. 
 
   6. Alte informaŃii 
Nu este cazul 
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SecŃiunea a 7-a 
ActivităŃi de informare publică privind elaborarea şi implementarea  

prezentului act normativ 
 
    1.Informarea societăŃii civile cu privire la necesitatea elaborării prezentului 
act normativ 

 
Forma actuală a actului normativ respectă cerinŃele legale privind  transparenŃa 
decizională în administraŃia publică conform  Legii nr. 52/2003. 
 
 
    2.Informarea societăŃii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului 
în urma implementării prezentului act normativ, precum și efectele asupra 
sănătăŃii și securităŃii cetăŃenilor sau diversităŃii biologice 
Prezentul act normativ nu are  impact asupra mediului, asupra sănătăŃii şi securităŃii 
cetăŃenilor sau diversităŃii biologice. 
 
 

 
 

SecŃiunea a 8-a 
Măsuri de implementare 

 
 

    1.Măsurile de punere în aplicare a prezentului act normativ de către 
autorit ăŃile administraŃiei publice centrale și/sau locale – înfiinŃarea unor noi 
organisme sau extinderea competenŃelor instituŃiilor existente 
Punerea în aplicare a prezentului act normativ se va realiza prin reorganizarea 
structurilor deja existente.  
Punerea în aplicare a prezentului act normativ nu necesită nici o perioadă 
suplimentară sau de tranziŃie. 
 
    2. Alte informaŃii 
Nu este cazul   
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FaŃă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului 

privind aplicarea corecŃiilor financiare solicitate de Comisia Europeană asupra 
cheltuielilor finanŃate din Programul OperaŃional Sectorial Transport. 

 
 

 
 
Viceprim-ministru, ministrul finanŃelor 

publice 
 
 

Florin Georgescu 

Ministrul transporturilor şi 
infrastructurii 

 
 

Ovidiu Ioan Silaghi  
 
 

 
 


