
GUVERNUL ROMÂNIEI 

Ministerul Fondurilor Europene 

 
 

Bd Ion Mihalache 15-17, sector 1,cod poștal  011171, București, România, tel. 037 283 85 10,  fax. 037 283 85 02 

București, 18 noiembrie 2015 

Bilanț mandat ministru Marius Nica 

A. Bilanț al măsurilor întreprinse pentru fondurile aferente perioadei de programare 2007-
2013 

 

 Accelerarea ritmului de cheltuire a fondurilor europene pentru a ajunge la o rata de 
absorbtie în intervalul 50%-80% până la 31 decembrie 2015 

Sume rambursate de Comisia Europeană (CE):  56 %  

Sume solicitate CE spre rambursare: 59 % 

Sume aflate la nivelul AM /OI  ce urmează a fi solicitate CE: 65 % 

 Au fost accelerate eforturile de implementare a măsurilor de remediere a deficienţelor 
constatate de Comisia Europenă în funcţionarea sistemelor de management şi control ale 
programelor operaţionale în vederea deblocării situaţiei şi reluării plăţilor de la Comisia 
Europeană. 

La preluarea mandatului, România avea 3 programe operaționale cu plăți întrerupte total 

sau în cadrul a diferite axe: POSDRU, POSCCE și POS Mediu, în prezent acestea au fost 

ridicate. 

 Etapizarea proiectelor existente care nu pot fi terminate până în 2015 (fazare) 

Au fost transmise către Comisia Europeană și discutate la nivel tehnic propunerile de 

proiecte care nu se finalizează în 2015 în cadrul POS Mediu, POS Transport și POSCCE, 

urmând ca în luna decembrie să fie obținut acordul CE pentru fazarea lor.  

 Modificarea OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi 
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, în vederea modificării principiului de 
stabilire a calculului ratei de supracontractare (retrospective) 

S-a realizat prin OUG 38/2015, în vederea promovării unor proiecte retrospective în cadrul 

POS Transport, valoare aproximativa: 665.831.150 euro. Proiectele au fost discutate la 

nivelul Comisiei Europene și pot fi aprobate până la finalul anului 2015. 

 Realocarea de fonduri către sectoarele cu potenţial maxim de absorbţie în interiorul 
programelor operaţionale și majorarea creditelor de angajament.  

POSCCE: Valoarea creditelor de angajament suplimentare alocate în data de 20.07.2015, 

pentru contractarea proiectelor din lista de rezervă axa 1: 490 milioane lei.  
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 Revenirea la un sistem de salarizare adecvat nivelului de complexitate aferent activităţii 
desfăşurate de personalul încadrat în structurile de management al fondurilor europene 
nerambursabile, unic, stimulativ și bazat pe indicatori de performanţă.  
Ordinul privind aprobarea procedurii de evaluare semestrială a activităţii/ performanţelor 

profesionale individuale ale personalului care gestionează asistenţa financiară 

nerambursabilă comunitară a fost publicat și are numărul 2260/25.06.2015. Evaluarea 

personalului va avea loc în ianuarie 2016. De asemenea, prin mărirea salariilor la nivelul 

organismelor intermediare POSDRU s-a realizat uniformizarea salariilor în cadrul 

instituțiilor din sfera de activitate a fondurilor europene.  

 Accelerarea implementării proiectelor în curs – în acest sens a fost pus în practică un sistem 
de monitorizare activă și permanentă la nivelul Autorităţilor de Management, inclusiv un 
sistem de întâlniri regulate, atât cu beneficiarii proiectelor majore, cât și cu companiile care 
asigură implementarea acestora, în sensul identificării problemelor și definirii celor mai 
potrivite soluţii.  

In perioada 25 mai – 01 iulie, toti beneficiarii au avut intalnirii cu reprezentantii OI / AM.  

 Realizarea proiectului ELI (Extreme Light Infrastructure) – proiect strategic pentru Romania 
În acest moment, datorită unei monitorizări adecvate, există premisele finalizării fizice a 

proiectului, în conformitate cu documentele trimise C.E.  

 

B. Demersuri întreprinse pentru perioada 2014-2020 
 

 Aprobare programe operaționale: 

Finalizarea negocierilor cu Comisia Europeana și aprobarea Programului Operațional 

Infrastructură Mare (iulie 2015) 

 Aprobare acte normative: 

HOTĂRÂRE nr. 399/27 mai 2015, privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 

cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social 

European şi Fondul de Coeziune 2014-2020. 

HOTĂRÂRE nr. 398/27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi 

gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea 

continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a Instrumentelor Structurale 

2007-2013.  

Aprobarea OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2014-2020.  
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 Lansare finanțări: 

Lansarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Competitivitate: 8 Cereri de 

proiecte și 2 Ghiduri în dezbatere; 

Lansarea finanțării în cadrul Programului Operațional Capital Uman: 3 Cereri de proiecte și 

4 Ghiduri în dezbatere;  

Lansarea finanțării în cadrul Programului Operational Asistență Tehnică: 5 Cereri de 

proiecte;  

Lansarea în dezbatere publică în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare: 26 

Ghiduri.  

 

 

 

 

 


