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Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007-2013

Deblocarea plăților pentru POSDRU

Comisia Europeană a întrerupt termenul de plată pentru România, pentru POSDRU
2007-2013, în luna februarie 2016. Prin eforturile comune ale Ministerului
Fondurilor Europene și ale Autorității de Audit, rata de eroare a fost adusă sub
nivelul acceptabil, permițând decizia de deblocare (167 mil. euro intraţi imediat).

Ministerul Fondurilor Europene a transmis Autorității de Certificare și Plată pentru
POSDRU 372 mil. euro, în vederea decontării de către Comisia Europeană.

Până la finele anului, estimăm să primim de la Comisia Europeană deconturi în
valoare de 539 mil euro.

Pregătire lansare POCU

Organizare echipe transversale de scriere a ghidurilor

Lansare imediată (iulie - august): antreprenoriat, antreprenoriat pentru diasporă, 
program național de reducere abandon școlar, proiecte sistemice non-competitive 
pentru domenii cheie: sănătate, educație și muncă



Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 - POIM

POIM este al doilea program operațional ca mărime din Uniunea Europeană. 

Guvernul Dacian Cioloş a lansat ghiduri POIM pentru 9,66 miliarde euro, astfel:

În lunile mai-iunie 2016 (6,16 mld. euro):

 Dezvoltarea infrastructurii rutiere (30 mai 2016) – 3,27 mld.

 Dezvoltarea infrastructurii feroviare (30 mai 2016) – 1,85 mld.

 Dezvoltarea infrastructurii de metrou (30 mai 2016) – 682 mil.

 Dezvoltarea infrastructurii de transport energie electrică și gaze (9 iunie 2016) – 75 mil.

 Dezvoltarea infrastructurii de termoficare in orașe selectate (9 iunie 2016) – 275 mil.

În luna aprilie 2016 (3,5 mld. euro):

 Dezvoltarea infrastructurii integrate de apă și apă uzată (28 martie 2016) – 2,84 mld

 Dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor (19 aprilie 2016) – 351
mil.

 Evaluarea și monitorizarea calității aerului la nivel național (19 aprilie 2016) – 15,2 mil.

 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii (19 aprilie 2016) – 240 mil.

 Consolidarea capacităţii de reacţie în caz de dezastre (19 aprilie 2016) – 47 mil.



Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 
proiecte fazate

Au fost fazate 82 de proiecte, cu o valoarea totală eligibilă de 3,6 mld euro:

 57 proiecte majore și 25 non-majore

 52 proiecte de mediu; 30 proiecte transport;

Toate proiectele majore propuse spre fazare au fost transmise Comisiei
Europene spre aprobare până la data de 31 martie 2016.

Deciziile pentru proiectele majore vor fi emise în cursul lunii iulie 2016.



Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 
proiecte noi

Proiecte majore care vor fi trimise spre aprobare Comisiei Europene în 2016:

- Reabilitare linie cale ferată Simeria - Km. 614 (cca. 1,5 mld. euro)

- Metrou: M6 1 Mai – Otopeni (cca. 350 mil. euro)

- 10 proiecte de infrastructură de apă și apă uzată în valoare de cca 1,5 mld. euro
(Alba, Hunedoara - Valea Jiului, Vrancea, RAJA- Constanța, Satu-Mare, Ilfov,
Galați, Suceava, Turda-Câmpia Turzii, Cluj – Sălaj)

- 1 proiect eroziune costieră – etapa II (220 mil. euro)

Alte proiecte aflate în fază avansată de pregătire:

• Linia Electrică Aerian Gutinaș – Smârdan (transport energie regenerabilă - 60
mil. euro)

• Dezvoltarea capacității de transport a Sistemului Național de Transport, pentru a
asigura fluxul de gaz dintre România și Molodova (transport gaze – 110 mil.
euro)

• Două proiecte de întărire a capacității de intervenție în situație de dezastre (60
mil. euro)



Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 (POC) 

I. În mai 2016 a fost deblocată contractarea pentru 166 de proiecte de finanţare a
cercetării. Se va finaliza la 1 august. Valoarea totală a contractelor semnate în
această perioadă este de 403 mil euro.

II. Acțiuni luna iunie pentru fazarea proiectelor majore și non-majore, astfel:

1. Proiectul major ELI – NP, ” Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics”, a fost
demarată contractarea, pentru o valoare de 174 mil euro;

2. A fost avizat ghidul pentru proiecte fazate pe IT - Ghidul Solicitantului pentru
proiectele propuse spre fazare – RO NET;

Aprobare fazare pentru proiecte non-majore:

1. Proiectul „Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, dezvoltare şi crearea de noi
infrastructuri”, beneficiar Academia de Științe Medicale;

2. Proiectul „Institutul de Cercetări Avansate de Mediu - ICAM”, beneficiar Universitatea de Vest
din Timișoara;

3. Proiectul „Sistem informatic colaborativ pentru mediu performant de desfăşurare a achiziţiilor”,
beneficiar Agenţia pentru Agenda Digitală a României;

4. Proiectul „Modernizarea Modalităţilor de culegere, evaluare, analizare şi raportare a datelor din
Registrul Agricol prin utilizarea tehnologiei informaţiilor”, beneficiar Agenția Națională de
Cadastru și Publicitate Imobiliară;

M
A

J
O

R
E

N
O

N
-M

A
J
O

R
E



Programul Operațional Competitivitate în cifre  

Proiectul Danubius - Centrul Internațional de Studii Avansate privind Sistemele Fluviu-Deltă-Mare 
(Danubius-RI) 
CLOUD GUVERNAMENTAL - Lansarea apelului de proiecte depinde de finalizarea elaborării 
Strategiei de Cloud Guvernamental2
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Stadiul lansării programelor 2014-2020 la 22 iunie 2016

Program Alocare totală
% din total alocare 

bugetară 2014 - 2020
Nr. apeluri

POIM 11.881.713.557,00 81,32% 10

POR 8.131.369.214,00 24,12% 6

POC 1.582.770.847,00 31,78% 9

POCU 5.059.455.367,00 6,92% 2

POCA 658.296.768,00 18,27% 2

POAT 251.214.020,00 100,00% 1

PNDR 9.472.648.512,00 28,58% 24*

Total

42% total

(46% pe politica de 

coeziune)

54

*Apeluri anuale, ce se pot repeta pentru același tip de intervenție



Dezvoltarea sistemului informatic

Rata de absorbţie curentă şi sumele 

solicitate CE

in 2013 faţă de 2007-2012

România, în calitate de Stat Membru, are în vedere dezvoltarea și implementarea:

 sistemului informatic unitar (SMIS2014+) pentru înregistrarea/stocarea, în format
electronic, a datelor referitoare la fiecare proiect,

 sistemului electronic de schimb de date (MySMIS2014), între beneficiari și
AM/OI/AC/AA pentru asigurarea colectării în totalitate a informațiilor referitoare la
proiectele finanțate din FESI.

 S-a luat decizia implementării paralele şi adăugării la modulele MySMIS a sistemului
de prevenţie şi depistare în timp real a erorilor şi fraudelor – Romanian AntiFraud
System (Rom-Afis)



Dezvoltarea sistemului informatic

Rata de absorbţie curentă şi sumele 

solicitate CE

in 2013 faţă de 2007-2012

Calendar finalizare module agreat cu Comisia Europeană:

 Apel – operational

 Cerere de finanțare – operațional

 Evaluare și selecție – în execuție

 Contractare – se finalizează specificațiile

 Achiziții – executat parțial, se finalizează specificațiile

 Implementare – se elaborează specificațiile

 Nereguli

 Declarația lunară de cheltuieli

 Audit și raport anual

 Rapoarte și declarații de gestiune
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Revigorarea procesului de desemnare a autorităților

Planul de acțiuni pentru desemnarea autorităților pentru perioada de programare 2014-2020
(conform Ghidului de desemnare):

 Asigurarea formulării cerințelor de dezvoltare și a testării implicite pentru toate
componentele MySMIS/SMIS;

 Definitivarea organizării interne a Autorităților de Management și a Organismelor
Intermediare;

 Asigurarea elementelor de politică a resurselor umane, conform prevederilor comunitare;

 Definitivarea cadrului anti-fraudă la nivelul Programelor Operaționale;

 Finalizarea procedurilor operaționale pentru funcțiile standard AM;

 Stabilirea cadrului de delegare a funcțiilor și reglementarea relației cu OI;

 Definitivarea cadrului inter-instituțional suport pentru verificări achiziții publice;

 Semnarea/revizuirea protocoalelor interinstituționale (ANI, DLAF, ONRC, ANAF, Consiliul
Concurenței, etc.);

 Definitivarea descrierii de sistem.



Organizarea autorităților de management și organismelor 

intermediare

POIM: prin OUG nr. 68/2015, Ministerul Transporturilor a fost nominalizat ca
organism intermediar pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM).

POCU: în ședința Guvernului din data de 16 iunie 2016 a fost aprobată OUG prin
care cele 8 organisme intermediare regionale din subordinea Ministerului Muncii,
Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice au fost transferate în subordinea
MFE.

În prezent, AM-urile derulează misiuni de evaluare a capacității OI-urilor de
îndeplinire a funcțiilor care vor face obiectul acordurilor de delegare de funcții.

Acordurile de delegare vor fi semnate după finalizarea evaluării capacității de
performare a funcțiilor.



Stadiul absorbției la 22 iunie 2016
Câți bani a adus guvernul Dacian Cioloș în țară: 1,9 miliarde Euro

2007-2013 - stadiul la 22 iunie a.c.:

 Pentru cele 7 Programe Operaționale au fost transmise Comisiei Europene spre
rambursare declarații de cheltuieli în valoare de 13,6 miliarde euro, ceea ce înseamnă o
absorbție curentă de 71,34%.

 COM a rambursat până la această dată 12,6 miliarde euro, ceea ce reprezintă o absorbţie
efectivă de 66%.

2014-2020 – implementare financiară la 22 iunie a.c.

 Pentru PNDR, în plus față de avansuri, au fost realizate rambursări de către Comisia
Europeană de 57 mil. euro.

 Pentru POIM – beneficiarii au raportat lucrări facturate de cca. 98 mil. euro în cadrul
proiectelor fazate.

31 octombrie 2015 22 iunie 2016 Diferența

Total sume rambursate 

CE (plăți intermediare) 10.681 mil. euro 12.585 mil. euro 1.903 mil. euro

Rata de absorbție 2007 -

2013

56% 66% 10%


