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În data de 19.12.2013, la Craiova, a avut  

loc semnarea  unui nou contract de finanțare 

în cadrul Programului Operațional Regional.  

La acest eveniment au fost prezenți Doamna 

Marilena Bogheanu - Director al Agenției pen-

tru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și 

Doamna Lia Olguța Vasilescu - Primarul Mu-

nicipiului Craiova.   

Proiectul semnat,  „Dezvoltarea transportului 

ecologic in Municipiul Craiova” are un buget 

total de 35.247.259,00 lei, din care finanțarea 

nerambursabilă este de 31.942.451,92 lei.   

Prin implementarea acestui contract, Pri-

măria Municipiului Craiova își propune 

îmbunătățirea infrastructurii rutiere de trans-

port  

port în zona metropolitană, ca urmare a mod-

ernizării a 48.702,5 mp suprafață carosabilă. 

  Principalele activități ce urmează a fi 

realizate vizează: 

 Reabilitarea sistemului de alimentare cu 

energie electrică (8.100 m) pentru tramvai 

 Amenajarea unor spaţii de parcare (2.878,7 

mp) şi dotarea acestora cu puncte de reîn-

cărcare pentru autovehiculele cu motoare 

electrice sau hybrid 

 Reparații pentru trotuare la îmbrăcămintea 

din mixtură asfaltică degradată și înlo-

cuirea bordurilor deteriorate  
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 Realizarea de piste pentru biciclete (4.765,2 

mp) pe Calea București, sectorul de drum 

cuprins între intersecția cu bv. Carol I și 

intersecția cu bv. Decebal  

 Reabilitarea carosabilului străzii Calea 

București (48.702,5mp), pe sectorul de 

drum cuprins între intersecția cu bv. Carol I 

și intersecția cu bulevardul Decebal  

  Amenajarea zonelor verzi de pe trotuar  și 

insula mediană  

 Amenajarea corespunzătoare a intersecțiilor 

cu celelalte străzi și realizarea unei sem-

nalizari a circulației pe toate aceste străzi, 

prin amplasarea de indicatoare și realizarea 

de marcaje rutiere   

Impactul generat de această investiție va 

asigura 

 

 
Directorul Agenției 

pentru Dezvoltare Re-

gionalăƒ  Sud-Vest Ol-

tenia, Marilena Bog-

heanu și Primarul 

Craiovei, Lia Olguța 

Vasilescu,  au semnat  

un nou contract de 

finanțare, în valoare de 

peste 35 de milioane de 

lei, care are drept scop 

„dezvoltarea transpor-

tului ecologic în mu-

nicipiul Craiova€ œ  
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asigura cea mai bună funcționalitate a sis-

temelor prevăzute a fi implementate și va 

contribui la fluidizarea atât a traficului 

rutier auto cât și a celui generat de mi-

jloacele de transport în comun.   

Până în prezent, la nivelul regiunii Sud- 

Vest Oltenia, au fost semnate 489 de con-

tracte, prin intermediul cărora se vor re-

aliza investiții de peste 688,58 milioane 

euro.  

Dintre acestea, un număr de 16 proiecte, 

prin care se solicită suma de 102,54 milio-

ane euro (valoare nerambursabilă), sunt 

implementate de Primăria Craiova, respec-

tiv 8 proiecte de infrastructură urbană, 3 

proiecte de infrastructură de afaceri și 5 

proiecte de infrastructură socială.  
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Instruirea beneficiarilor REGIO 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-

Vest Oltenia, în calitate de Organism Inter-

mediar pentru implementarea POR 2007-

2013 , acordă asistență potențialilor benefi-

ciari, atât prin organizarea de sesiuni și cam-

panii de informare la nivel regional, cât și 

oferind răspunsuri la solicitările de 

informații, primite în format electronic, tele-

fonic sau direct, prin intermediul departa-

mentului de Help-Desk.  

De asemenea, pentru a veni în întâmpinarea 

beneficiarilor și a consultanților acestora, în 

vederea implementării în bune condiții a 

proiectelor de finanțare nerambursabilă alo-

cate prin Programul Operațional Regional, 

ADR SV Oltenia organizează seminarii de in-

struire cu echipele de imlementare a proiec-

telor.  

În cadrul acestor evenimente, reprezentanții 

Agenției oferă  informații utile despre 

etapele de derulare a activităților prevăzute 

în cererile de finanțare, cu scopul de a spri-

jini beneficiarii în implementarea corectăƒ a 

proiectelor. Astfel, sunt prezentate detalii 

referiotoare la documentele folosite în deru-

larea contractelor (prefinanțare, notificare 

privind depunerea cererii de prefinanțare/ 

rambursare, graficul de depunere, docu-

mente ce trebuie să� însotească� cererile de 

plată�, etc.), precum și la măsurile de infor-

mare și publicitate prevăzute în Manualul de   

Identitate Vizuală al programului.   

Un prim seminar de instruie pentru noii 

beneficiari de finanțare nerambursabilă prin 

POR, în acest an, a fost organizat marți, 21 

ianuarie, la sediul ADR SV Oltenia. La eveni-

ment au fost instruite echipele de implemen-

tare a proiectelor a căror beneficiri sunt: 

UAT Baia de Aramă, UAT Craiova, UAT 

Drăgășani și SC Ada & Roby Consulting SRL.  

Contractele de finanțare au fost semnate la 

sfârșitul lunii trecute, în cadrul Progrmului 

Operațional Regional 2007-2013, Axa 1 - Spri-

jinirea dezvoltării durabile a orașelor , DMI 

1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană  

și Axa 5 - Dezvoltarea durabilă și promo-

varea turismului , DMI 5.2 - Crearea, dezvol-

tarea, modernizarea infrastructurilor speci-

fice pentru valorificarea durabilă a re-

surselor naturale și pentru creșterea calității 

serviciilor turistice.  

Pentru informații suplimentare legate de im-

plementarea POR în regiunea Sud-Vest Ol-

tenia, vă puteți adresa specialiștilor din cad-

rul ADR SV Oltenia sau accesând site-ul 

http://por.adroltenia.ro.   
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 POR: Beneficiarii pot transmite solicitări de prelungire a perioadei 

de implementare a proiectului până în 2015!  

Autoritatea de Management pentru Programul 

Operațional Regional 2007 - 2013 (AM POR) din 

cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice a modificat Instructiunea 

nr. 114/19.11.2013 privind aplicarea modificării 

criteriului de eligibilitate a proiectelor finanțabile 

prin Programul Operațional Regional.       

Conform modificărilor, beneficiarii de finanțare 

POR care au proiecte în implementare pot so-

licita, în cazuri temeinic justificate, modificarea 

duratei contractului și a perioadei de implemen-

tare potrivit prevederilor contractului de 

finanțare. Durata contractului și perioada de im-

pleme  
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plementare a proiectelor nu va putea depăși 31 de-

cembrie 2015. In această situație, Organismele Inter-

mediare vor analiza oportunitatea și legalitatea solici-

tărilor și vor transmite AMPOR propunerile de Acte 

Adiționale potrivit prevederilor Procedurii de Moni-

torizare, numai dacă justificările beneficiarilor sunt 

întemeiate. AMPOR va analiza oportunitatea și le-

galitatea solicitărilor de Acte Adiționale și va 

procesa documentele în consecință.  

Ultima solicitare de prelungire a perioadei de imple-

mentare trebuie transmisă de beneficiari către Organ-

ismele Intermediare cu 60 de zile înainte de 

31.12.2015, potrivit prevederilor contractuale.  
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Corrigendumul nr. 4 la Ghidul Solicitantului pentru DMI 1.2 „Sprijinirea     

investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe” 

În data de 6 ianuarie, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional din 

cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a publicat pe site-ul 

www.inforegio.ro, Corrigendumul nr. 4 la Ghidul Solicitantului pentru axa prioritară 1 

„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, domeniul Major de Inter-

venţie 1.2 „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetic a blocurilor de locuinţe”.  Modificările 

vizează Secţiunea I.5 Contribuţia financiară a solicitantului. 

Documentul integral poate fi descărcat de pe site-ul agenţiei, http://www.adroltenia.ro, la sec-

tiunea Programul Operational Regional 2007-2013, sau accesand link-ul de mai jos:             

http://por.adroltenia.ro/index.php?nid=380 

              



 

  

Situatia implementarii POR in regiunea Sud-Vest Oltenia 
 Pana la data de 31 ianuarie 2014 la sediul ADR SV Oltenia au fost depuse 915 proiecte pentru finantare prin POR in valoare solicitata de 
1,16 miliarde euro, dintre care 342 proiecte au fost respinse sau retrase de catre solicitant. Asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 573 

proiecte ramase este de  913,77 milioane euro. Dintre acestea: 

-    489 proiecte au fost contractate, in valoare solicitata de 688,58 milioane euro, dintre care 39 contracte au fost reziliate. 

 -   84 proiecte se afla in diferite etape de evaluare / precontractare / in lista de rezerva. 

 Axa prioritară/ Domeniul major de intervenţie (DMI)  Observaţii 

 Axa 1. Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere 

 Planuri integrate de dezvoltare urbana 

  

Pentru sub-domeniul de interventie Centre Urbane, termenul 

limita de depunere a fost 31 martie 2009, ora 16.00. 

- buget alocat: 191,01 milioane euro 
 ●  Poli de crestere (buget: 95,5 milioane euro) - Municipiul Craiova 
      - 18 proiecte depuse in valoare solicitata de 137,70 milioane euro 
      - 16 proiecte contractate in valoare de 102,77 milioane euro 
      -  1 proiect respins 
      -  asistenta nerambursabila  solicitata pentru cele 2 proiecte ramase: 20,63 mill euro 
 ●  Poli de dezvoltare urbana (buget: 38,2 milioane euro)- Municipiul Ramnicu Valcea 

- 13 proiecte depuse in valoare solicitata de 59,17 milioane euro 
     -  2 proiecte respinse 

-  10 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 31,39 milioane euro. 
- asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 2 proiecte ramase: 14,55 mil. euro 

 ●  Centre urbane (buget: 57,3 milioane euro) 
 -  51 proiecte depuse in valoare solicitata de 92,75 milioane euro 
 -   6 proiecte respinse 
-   44 proiecte contractate in valoare solicitata de 85,88 milioane euro 
-   asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 2 proiecte ramase: 0,42 mil euro. 
  

 Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de 

locuinte 

 

Incepand cu data de 03 decembrie 2012, pot fi depuse cereri de 

finantare, depunerea fiind continua, pana la depasirea cu 50% a 

alocarii financiare. 

  

  
- buget alocat: 22,80 milioane euro 
-17 proiecte depuse, aflate in evaluare, in valoare solicitata de 19,42 milioane euro. 
  

  

Axa 2. Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport 
  
2.1. Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, 
strazi urbane – inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de 

centura.   

 
Incepand cu data de 16 octombrie 2008, ora 16:00 a fost sistata 

depunerea de proiecte intrucat valoarea proiectelor depuse a 

depasit cu mai mult de 50% alocarea regionala. 

  

  
-  buget alocat: 120,37 milioane euro 

- 49 proiecte depuse in valoare solicitata de 331,49  milioane euro  

- 16 proiecte respinse sau retrase de solicitant                                              

- 22 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 186,92 milioane euro    

- asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 11 proiecte ramase: 72,86 milioane euro 

  

Axa 3 - Imbunatatirea infrastructurii sociale 

 3.1. Reabilitarea/modernizarea/ echiparea infrastructurii 

serviciilor de sanatate; 

Incepand cu data de 22 februarie 2010, ora 16:00 a fost sistata 

depunerea de proiecte intrucat valoarea proiectelor depuse a 

depasit cu mai mult de 50% alocarea regionala. 

  

  

- buget alocat: 31,62  milioane euro 

- 16 proiecte depuse in valoare solicitata de 55,42 milioane euro 
- 2 proiecte respinse sau retrase de solicitant 
- 13 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 33,58 milioane euro 
- asistenta nerambursabila solicitata pentru proiectul ramas: 0,74 milioane euro 
  

 3.2. Reabilitarea/modernizarea/ dezvoltarea si echiparea 

infrastructurii serviciilor sociale; 

Incepand cu data de 30 noiembrie 2010, ora 12:00 a fost sistata 

depunerea de proiecte intrucat valoarea proiectelor depuse a 

depasit cu mai mult de 50% alocarea regionala. 

  

  

- buget alocat: 13,66 milioane euro 

- 55 proiecte depuse in valoare solicitata de 28,30 milioane euro 
- 13 proiecte respinse sau retrase de solicitant 
- 33 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 15,52 milioane euro 
 - asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 9 proiecte ramase: 4,55 milioane euro 
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3.3. Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale 

de interventie in situatii de urgenta; 

 - buget alocat : 13,66 milioane euro 

-  2 proiecte depuse in valoare solicitata de 13,04 milioane euro 
-  2 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 13,04  milioane euro 

  
3.4. Reabilitarea/modernizarea/ dezvoltarea si echiparea 

infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a 

infrastructurii pentru formare profesionala continua;  

Incepand cu data de 26 noiembrie 2009, ora 16:00 a fost sistata 

depunerea de proiecte intrucat valoarea proiectelor depuse a 

depasit cu mai mult de 50% alocarea regionala. 

  

 - buget alocat: 39,12 milioane euro 

- 50 proiecte depuse in valoare solicitata de 90,56 milioane euro 
-  9 proiecte respinse sau retrase de solicitant 
- 31 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 51,59 milioane euro 
- asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 10 proiecte ramase: 18,53 milioane eu 

  

Axa 4: Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local 
  
4.1. Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor; 

Incepand cu data de 1 noiembrie 2010, ora 12:00  va fi sistata 

depunerea de proiecte intrucat valoarea proiectelor depuse a 

depasit cu mai mult de 50% alocarea regionala. 

 - buget alocat: 36,54 milioane euro 

- 36 proiecte depuse in valoare solicitata de 105,53 milioane euro                 

- 16 proiecte respinse sau retrase de solicitant                                                        

- 12 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 29,92 milioane euro  

- 1 contract reziliat in valoare de 8,29 milioane euro  
 -  asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 8 proiecte ramase: 21,70 milioane euro 

 

4.2.  Reabilitarea centrelor industriale poluante si neutilizate si 

pregatirea pentru noi activitati; 

Bugetul a fost realocat catre alte domenii din POR. 

  

 - buget alocat: Bugetul a fost realocat catre alte domenii din POR. 

- 1 proiect depus in valoare solicitata de 0,68 milioane euro. 
- 1 proiect respins 
  

 

4.3. Sprijinirea dezvoltarii  microintreprinderilor 

  

Incepand cu data de 25 octombrie 2010, ora 12:00  va fi sistata 

depunerea de proiecte intrucat valoarea proiectelor depuse a 

depasit cu mai mult de 50% alocarea regionala. 

  

  

- buget alocat: 38,83 milioane euro 
Sesiunea 1 

  - 61 proiecte depuse in valoare solicitata de 5,72 milioane euro 
  - 31 proiecte respinse sau retrase de solicitant 
  - 30 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 2,72 milioane euro 
  - 11 contracte reziliate in valoare solicitata de 1,01 milioane euro 
 

Sesiunea a 2-a 

 - 476 proiecte depuse in valoare solicitata de 68,11 milioane euro 
 - 225 proiecte respinse sau retrase de solicitant 
 -  240 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 36,10 milioane  euro 
 -  24 contracte reziliate in valoare solicitata de 3,36 milioane euro 
 -  asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 11 proiecte ramase: 1,58 milioane euro 

Axa 5: Dezvoltarea durabila si promovarea turismului 

5.1. Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural; 

crearea si modernizarea infrastructurilor conexe; 

Incepand cu data de 24 septembrie 2010, ora 12:00 a fost sistata 

depunerea de proiecte intrucat valoarea proiectelor depuse a 

depasit cu mai mult de 50% alocarea regionala. 

  

  - buget alocat: 35,44 milioane euro 

- 16 proiecte depuse in valoare solicitata de 52,01 milioane euro 
-  1 proiect respins 
- 11 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 39,71 milioane euro 
- asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 4 proiecte ramase: 11,61 milioane euro 

  

5.2. Crearea, dezvoltarea si modernizarea infrastructurilor 

specifice pentru valorificarea durabila a resurselor naturale cu 

potential turistic; 

Incepand cu data de 23 octombrie 2012, pot fi depuse cereri de 

finantare, alocarea regionala fiind de 14,23 milioane euro. Depu-

nerea este continua, pana la depasirea cu 50% a alocarii finan-

ciare. 

- buget alocat: 45,86 milioane euro 

- 54 proiecte depuse in valoare solicitata de 108,44 milioane euro 
- 18 proiecte respinse sau retrase de solicitant 
- 25 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 59,38 milioane euro 
-  3 contracte reziliate cu o valoare solicitata de 10,60 milioane euro 
 - asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 10 proiecte ramase: 12,88 milioane euro 
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Contractarea fondurilor structurale și de coeziune                                        

din perioada de programare 2007-2013 va fi finalizată în 2014  
 

Autoritățile de Management ale Programelor 

Operaționale  vor finaliza, în acest an, contractarea fon-

durilor structurale și de coeziune alocate Romaniei pen-

tru perioada de programare 2007-2013, dar și pentru 

folosirea economiilor apărute în timpul implementării 

proiectelor, arată Ministerul Fondurilor Europene într-un 

comunicat dat publicității in 16 ianuarie.  

Conform Ministerului Fondurilor Europene, contractarea 

fondurilor nu este limitată de niciun regulament UE. Sin-

gura regulă impusă de Comisia Europeană este 

ca implementarea proiectelor să se finalizeze până la 31 

decembrie 2015 pentru ca fondurile utilizate să fie solici-

tate de statele membre pentru a le fi rambursate. În 

consecință, faptul că nivelul de contractare a fondurilor 

UE era de 93% la data de 31 decembrie 2013 nu duce la 

pierderea niciunui euro din fondurile structurale și de 

coeziune alocate României.  

Totodată, potrivit MFE, în 2013 România a evitat riscul 

de dezangajare automată a fondurilor structurale și de 

coeziune alocate de UE datorită adoptării regulii “N+3” 

pentru alocările aferente anilor 2011 și 2012 și în același 

timp datorită măsurilor implementate de Guvernul 

României pentru accelerarea absorbției. Aplicarea regulii 

“N+3” pentru anii 2011 și 2012 înseamnă că România va 

putea cheltui fondurile europene alocate pentru anul 

2011 până la data de 31 decembrie 2014, iar pe cele alo-

cate pentru anul 2012 până la data de 31 decembrie 

2015.  

Rata de absorbție curentă a ajuns la 33,47% la sfârșitul 

anului 2013, de patru ori mai mare decât la începutul 

lunii mai 2012. Creșterea ratei de absorbție s-a datorat, 

în primul rând, reluării plăților de către Comisia Euro-

peană către România în cadrul a patru programe 

operaționale blocate din cauza problemelor înregistrate 

în implementare în perioada 2009-2011. Mai precis, în 

februarie 2013 Comisia a reluat plățile către România 

pentru POSDRU, în aprilie 2013 a fost deblocat POR, în 

iunie 2013 CE a reluat plățile pentru POS Transport, iar 

în octombrie 2013 a fost ridicată pre-suspendarea       

POSCCE.  

Alte măsuri adoptate în scopul accelerării absorbției fon-

durilor europene au vizat:  

 

 alocarea de fonduri din Trezoreria Statului, în 

valoare de aproximativ 9 miliarde de lei, pentru a 

face plăți către beneficiari și pentru a susține con-

tinuarea proiectelor dezvoltate din fonduri europene;  

 implementarea mecanismului decontării cererilor de 

plată pentru toți beneficiarii proiectelor, indiferent de 

programul în cadrul căruia sunt implementate. Acest 

mecanism permite decontarea directă a facturilor 

emise de furnizori, din fondurile alocate de la Tre-

zoreria Statului, ceea ce înseamnă că beneficiarii nu 

sunt obligați să suporte, într-o prima fază, plata fac-

turilor din fonduri proprii;  

 scutirea beneficiarilor de fonduri structurale de la 

plata penalităților, dobânzilor penalizatoare și ac-

cesoriilor percepute de stat pentru obligațiile fiscale 

neplătite la timp dacă autoritățile cu competențe în 

gestionarea fondurilor europene nu le-au achitat 

sumele pe care aveau dreptul să le încaseze după ex-

pirarea termenelor prevăzute în contractele de 

finanțare;  

 eliminarea constrângerilor artificiale impuse pentru 

achizițiile efectuate de beneficiarii din mediul privat 

în cadrul proiectelor implementate din fonduri euro-

pene.   

 realizarea și publicarea Ghidului privind principalele 

riscuri identificate în domeniul achizițiilor publice și 

recomandările Comisiei Europene care trebuie ur-

mate de AM-uri și OI-uri în procesul de verificare a 

procedurilor de achiziții publice.   
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Un nou împrumut de la Trezoreria Statului a fost 

aprobat de Guvernul României în şedinţa din 22 

ianuarie, pentru a pune la dispoziţia Autorităţilor 

de Management ale programelor operaţionale 

sumele necesare pentru achitarea cererilor de ram-

bursare şi cererilor de plată depuse de beneficiari.      

 

Împrumutul va fi folosit pentru efectuarea de plăţi 

către beneficiarii de fonduri contractate prin inter-

mediul a patru programe: Programul Operaţional 

Sectorial Mediu, Programul Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane, Programul Op-

eraţional Regional, respectiv Programul Opera-

ţional Sectorial Creşterea Competitivităţii 

Economice.  

 

"Guvernul României a alocat 1,3 miliarde de lei 

pentru plata beneficiarilor, prin aprobarea unui 

nou împrumut din Trezoreria Statului. Sunt asigu-

rate astfel resursele necesare pentru achitarea 

sumelor datorate beneficiarilor în cel mai scurt 

timp. Misiunea Autorităţilor de Management este    

s 

 

 

Guvernul Roamniei împrumută 1,3 miliarde lei pentru 

plata beneficiarilor fondurilor europene 

să accelereze implementarea proiectelor în acest 

an, iar una dintre cele mai importante acţiuni 

este efectuarea plăţilor către beneficiari cât mai 

repede. Ulterior, sumele achitate beneficiarilor 

sunt solicitate Comisiei Europene pentru a fi 

rambursate României", a declarat ministrul Fon-

durilor Europene, Eugen Teodorovici. 

Pentru efectuarea de plăţi către beneficiarii Pro-

gramului Operaţional Sectorial Mediu au fost 

alocate fonduri în valoare de 370 milioane de 

lei. Totodată, pentru pentru achitarea sumelor 

datorate beneficiarilor Programului Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane au fost 

alocate fonduri în valoare de peste 360 milioane 

de lei, iar pentru efectuarea de plăţi către benefi-

ciarii Programului Operaţional Regional - peste 

350 milioane de lei. În acelaşi timp, pentru achi-

tarea de plăţi către beneficiarii Programului Op-

eraţional Sectorial Creşterea Competitivităţii 

Economice a fost alocată o sumă de aproximativ 

216 milioane de lei. 
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În ultimii cinci ani, absorbţia de fonduri 

structurale aproape că s-a dublat de la an la 

an, iar dacă acest ritm se va menţine în con-

tinuare, în economie ar putea intra peste 5 

miliarde de euro în 2014, potrivit calculelor 

ZF. 

În perioada 2007 – 2013, România a avut la 

dispoziţie aproape 20 de miliarde de euro de 

la Uniunea Europeană prin intermediul fon-

durilor structurale, din care nu a reuşit însă să 

atragă mai mult de 26% până în prezent. 

Totuşi, din 2009 – primul an în care s-au văzut în statistici primele rambursări făcute de către Comisia 

Europeană în România – şi până în 2013, ritmul mediu de creştere a absorbţiei de fonduri UE a fost de 

circa 100% de la an la an. Numai în 2013, de exemplu, în economie au intrat rambursări “noi” de 

aproape 2,7 miliarde de euro, în creştere cu 145% faţă de sumele nou intrate de la Comisia Europeană în 

2012. 

Dacă în 2014 s-ar înregistra măcar o creştere de 100% a rambursărilor faţă de 2013, rezultă că în econo-

mie ar intra abnul viitor peste 5,5 miliarde de euro numai din absorbţia de fonduri structurale. 

Fondurile europene rămân singura soluţie de finanţare ieftină, în condiţiile în care băncile străine au tăiat 

liniile de finanţare destinate subsidiarelor din România, iar investiţiile străine sunt la o cincime din nive-

lul de dinainte de criză. 

 

România ar putea primi de la Comisia Europeană 5 miliarde de 

euro în 2014, dacă menţine ritmul actual de absorbţie 
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Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de titular pentru Programul Operational Infrastructura Mare 

2014-2020si pentru Programul Operational Competitivitate 2014-2020, anunta publicul interesat asupra 

elaborarii primei versiuni a fiecaruia dintre cele doua programe. Pentru acestea s-a declansat etapa de incad-

rare, pentru a se decide daca se supun evaluarii strategice de mediu conform H.G. nr.1076/2004. 

Primele versiuni ale programulelor pot fi consultate pe website-ul MFE (www.fonduri-ue.ro) si la sediul din 

Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, de luni pana vineri intre orele 10.00-16.00. 

Comentariile publicului se primesc la sediul Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice din b-dul Lib-

ertatii nr.12, in termen de 18 zile, incepand cu data de 28 ianuarie 2014 (pentru POIM 2014-2020) si ince-

pand cu data de 29 ianuarie 2014 (pentru POC 2014-2020).      

Primele drafturi pentru doua dintre programele pentru 

2014-2020, publicate de Ministerul Fondurilor! 
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http://fonduri-structurale.ro/Document_Files/Stiri/00014456/6vv0e_POIM-primul.draft.SEA.pdf
http://fonduri-structurale.ro/Document_Files/Stiri/00014456/6vv0e_POIM-primul.draft.SEA.pdf
http://fonduri-structurale.ro/Document_Files/Stiri/00014456/8gwui_POC-prima.versiune.SEA.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/informative/transparenta/anunturi-diverse


 

  

 

Noile regulamente ce stau la baza perioadei financiare 2014 - 2020 au fost publicate pe 20 decembrie 2013 în 

jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Documentele din pachetul legislativ adoptat pentru perioada de pro-

gramare 2014 - 2020 pot fi consultate pe site-ul  http://www.fonduri-structurale.ro, accesând secțiunea 

„Politica de Coeziune a UE  2014 - 2020. Viitorul FS&C, FEADR, FEPAM 2014 - 2020”.   

Aici găsiți regulamentele privind: 

• Stabilirea cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 - 2020; 

• Fondul de Coeziune (FC); 

• Fondul European pentru dezvoltare regională (FEDR); 

• Fondul Social European (FSE); 

• Finanțarea Politicii Agricole Comune, Fondul European Agricol pentru Dez-

voltare Rurală (FEADR) şi Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (FEPAM); 

• Instituirea unor programe de finanțare la nivelul UE pentru noua perioadă financiară, cum sunt 

„Erasmus+” (dedicate educației, formării, tineretului şi sportului), „Orizont 2020” (dedicat cercetării - 

dezvoltării), „LIFE” (dedicat mediului) etc.. 

 Cadrul legislativ european adoptat pentru 2014 - 2020 
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ANRMAP: Ghid de bune practici  în domeniul achizițiilor publice   

Având ca principal obiectiv aplicarea celor mai bune practici în domeniul achizițiilor publice, ANRMAP a publicat 

un prim draft al Ghidului de bune practici în domeniul achizițiilor publice aferent proiectelor finanțate din instru-

mente structurale.  

   

Ghidul a fost realizat prin proiectul ”Sprijin pentru factorii implicați în gestionarea instrumentelor structurale în ve-

derea optimizării sistemului de achiziții publice”, finanțat din POAT 2007-2013. Documentul se adresează în prin-

cipal autorităților contractante implicate în gestionarea instrumentelor structurale din România, reprezentând un 

instrument de lucru util în asigurarea unei practici unitare în domeniul achizițiilor publice.  

 

Ghidul este structurat pe mai multe capitole și vizează următoarele tematici:  

 definirea și  clasificarea instrumentelor structurale; 

 sistemul de management a proiectelor finanțate din instrumente struc-

turale; 

 principiile care guverneaza achizițiile publice; 

 reguli privind conflictul de interese și reguli speciale de transparență;  

 reguli de elaborare a documentației de atribuire și reguli de publicitate;  

 procedurile de achiziție publică;  

 atribuirea contractului de achiziție publică;  

 contractele sectoriale; 

 practica Curții de Justiție a Uniunii Europene în materia achizițiilor pub-

lice;  

 modul de soluționare a contestațiilor.  

 

 

Conform ANRMAP, varianta finala a Ghidului 

va fi publicata in luna februarie 2014 
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