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EXPUNERE DE MOTIVE

Proiectul de lege privind unele masuri in domeniul fondurilor europene 
reglementeaza cadrul general pentru o serie de obiective specifice pe care 
Romania le are in domeniul fondurilor europene $i anume:

a) Asigurarea cadrului general de implementare a proiectelor mai ales cele 
din domeniul infrastructurii cu finan^are din fonduri europene atat 
pentru perioada de programare 2014-2020 cat ^i pentru perioada de 
programare 2021-2027;

b) Asigurarea condi^iilor generate pentru descentralizarea procesului 
decizional in domeniul fondurilor europene la nivel regional cat 51 
pentru flexibilizarea utilizarii fondurilor europene precum ^i pentru 
utilizarea eficienta a fondurilor europene alocate Romaniei;

c) Pregatirea portofoliului de proiecte de infrastructura necesar pentru 
autoritatile publice centrale/locale pentru perioada de programare 
2021-2027;

d) Stabilirea masurilor necesare pentru a asigura buna implementare a 
proiectelor de infrastructura ale Romaniei in vederea evitarii riscului de 
dezangajare in anul 2020;

e) Asigurarea surselor de finantare pentru implementarea proiectelor de 
infrastructura fazate in perioada de programare 2007-2013 care nu mai 
pot fi fazate in viitoarea perioada de programare;

f) Stabilirea cadrului general pentru includerea la finantare din fonduri 
europene a programelor nationale din domeniul infrastructurii;

Reglementarea cadrului general pentru obiectivele specifice de mai sus are 
un caracter de urgenta avand in vedere urmatoarele considerente:

1. Riscul de dezangajare, respectiv de pierdere a fondurilor europene 
alocate Romaniei este pentru anul 2020, Tn valoare de 2,1 mid euro - in lipsa 
reglementarii urgente a masurilor specifice pentru evitarea riscului de dezangajare 
Romania poate pierde o parte din sumele alocate in anul 2017;

2. Pregatirea portofoliului de proiecte al Romaniei pentru perioada de 
programare 2021-2027, mai ales a portofoliului de proiecte din domeniul 
infrastructurii de interes na^ional/local ^i regional precum ^i a portofoliului de 
proiecte pentru domeniul de specializare inteligenta - in lipsa pregatirii din timp 
a acestui portofoliu de proiecte exista riscul de a se genera intarzieri in 
implementarea proiectelor de infrastructura ^i de specializare inteligenta, cu 
impact asupra riscului de dezangajare, care poate afecta grav bugetul alocat prin 
Politica de Coeziune in valoare de 30,566 mid euro ^i bugetul de stat/bugetele 
locale care vor trebui sa suporte cheltuielile pentru care cofinan^area comunitara 
ar putea fi dezangajata. Mentionam ca in anul 2023 trebuie sa se ajunga la un 
maxim al implementarii 51 solicitarii cheltuielilor la rambursare, avand in vedere 
faptul ca prin suprapunerea celor doua perioade de programare 2014-2020 ^i 2021- 
2027 in anul 2023 exista rise de dezangajare atat pentru alocarea anului 2020 din 
prima perioada de programare, cat ^i pentru alocarea anului 2021, inclus in cea de- 
a doua perioada de programare;

3. Descentralizarea procesului decizional al managementului la nivel 
regional 51 la nivelul marilor beneficiari 
descentralizare necesar pentru perioada de programare 2021-2027 risca sa 
blocheze negocierile cu Comisia European! pentru incheierea acordului de
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parteneriat dar si pentru elaborarea cadrului institutional ^i programelor 
operationale necesare in vederea accesarii de fonduri europene in perioada de 
progratnare 2021-2027;

4. Asigurarea surselor de finantare din bugetul de stat pentru proiectele 
de infrastructura care sunt fazate din perioada de programare precedenta, 
respectiv din perioada de programare 2007-2013 - in lipsa surselor de finantare 
pentru continuarea implementarii ^i finalizarea acestor proiecte conform 
contractelorde finnatare, Romania risca sa returneze Comisiei Europene suma de 
2,3 mid lei care poate sa afecteze grav bugetul Romaniei pe termen scurt;

5. Reglementarea cadrului legal pentru includerea unor programe 
nationale la finantare din fonduri europene - in lipsa cadrului general de 
reglementare pentru programele na^ionale la sfar^tiul perioadei de programare 
actuale create exponential riscul de pierdere a fondurilor alocate Romaniei estimat 
la aproximativ 2,1 mid euro;

Expunerea de motive pentru fiecare obiectiv specific este prezentata mai jos:

l-Masuri pentru asigurarea descentralizahi procesului decizional al
fondurilor europene, la nivel regional

Comisia European! a propus in mai 2019 un pachet legislativ privind perioada 
de programare 2021-2027, conform caruia alocarile dedicate Romaniei din fondurile 
aferente Politicii de Coeziune insumeaza 30,566 miliarde euro (preturi curente) ^i 
sunt distribuite pe fonduri astfel:

• Fondul European de Dezvoltare Regional! (FEDR): 17,715 miliarde euro, 
inclusiv 392 milioane euro pentru Cooperare Tentorial! European!,

• Fondul Social European Plus (FSE+): 8,385 miliarde euro,
• Fondul de Coeziune (FC): 4,499 miliarde euro, inclusiv alocarea de 1,091 

miliarde euro, transfer catre Mecanismul pentru Interconectarea Europei 
(Connecting Europe Facility - CEF).
Totodat!, propunerea legislativ! include o serie de reglement!ri mai 

restrictive in comparatie cu cele ale actualei perioade de programare (regula de 
dezangajare [n-^, concentrarea tematic! privind 35% din alocarea FEDR pentru 
Obiectivul de Politic! 1), prevederi care se vor reflecta negativ in implementare, 
cu impact la nivelul gradului de absorbtie a fondurilor europene 2021-2027 ^i, 
implicit, asupra gradului de rise de dezangajare a acestora, cat ^i asupra atingerii 
obiectivelor generate ^i specifice ale programelor operationale.

Este de mentionat c! Obiectivul de Politic! 1 (0 Europa mai inteligenta - o 
transformore economica inovotoare si intelisenta) include specializarea 
inteligent!, consolidarea capacit!tilor de cercetare si inovare ^i adoptarea de 
tehnologii avansate, digitalizare pentru cet!teni, companii ^i autorit!ti publice, 
accelerarea cre^terii ^i competitivit!tii IMM-urilor, inclusiv prin investitii 
productive.

'V____

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a inceput procesul de preg!tire a 
documentelor de programare pentru perioada 2021-2027 ^i, in acest context, au 
avut loc, in perioada mai - decembrie 2019, 5 runde informale de negociere intre 
autorit!tile romane ^i Comisia European!.

De asemenea, in cadrul grupurilor de lucru organizate corespunz!tor 
fiec!ruia dintre obiectivele de politic!, cu participarea ministerelor de linie, a
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reprezentantllor societatii civile, mediului de afaceri, mediului academic, a 
organizatiilor reprezentative pentru autoritatile publice locale, etc., au fost 
propose principalele prioritap' strategice Rationale si categorii de intervenp’e.

In cadrul intalnirilor organizate de MFE cu privire la mecanismul institutional 
propus pentru perioada 2021-2027 si elaborarea strategiilor urbane 51 regionale, la 
care au participat reprezentanti ai Comisiei Europene, ai Ministerului Lucrarilor 
Publice, Dezvoltarii si Administratiei (MLPDA), Agentiilor de Dezvoltare Regionala, 
Asociatiei Oraselor din Romania (AOR), Asociatiei Municipiilor din Romania (AMR) si 
Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania (UNCJR) s-au desprins 
urmatoarele concluzii:

^ ft

• Amanarea unei decizii cu privire la arhitectura va avea 
repercusiuni asupra adoptarii programelor operationale si intarzierea 
procesului de negociere cu Comisia European! (CE) in ceea ce priveste 
documentele programatice pentru perioada 2021-2027;

• Propunerea descentralizarii este sustinuta in unanimitate de
reprezentantii autoritatilor publice locale, indiferent de apartenenta 
politic!, toti avand ca obiectiv dezvoltarea comunit!tilor locale, tinand cont 
de specificul local si implicit a Romaniei, far! adancirea disparit!tilor de 
dezvoltare regional!.________________
Comisia European! a subliniat la data de 15 ianuarie 2020 ca indiferent

de decizia politic! privind arhitectura institutional!, ca nu va mai aproba un
Program Operational dedicat interventiilor la nivel regional similar celui actual.
implementat la nivel national, supercentralizat si cu o diversitate de sectoare
care exced competentei MLPDA ^i nici crearea unui program de anvergura 
Programului Operational Regional (POR) actual care ridic! probleme in 
implementare. Conform calendarului agreat informal cu reprezentantii CE, primele 
proiecte ale documentelor de programarea pentru perioada 2021-2027 (Acord de 
Parteneriat si propuneri de programe operationale) vor fi elaborate pan! Tn luna 
martie 2020.

In acest sens, la nivel regional pentru a asigura descentralizarea procesului 
decizional al fondurilor structurale este necesar sa functioneze, cu respectarea 
Regulamentului Financiar al Comisiei Europene, Autorit!ti de Management care s! 
gestioneze Programele Operationale care ar urma s! fie operationale la nivelul 
regiunilor, incepand cu perioada de programare 2021-2027.

Autoritatile de Management indeplinesc functiile prevazute de 
reglement!r1le legale nationale si europene, printre care cele mai importante sunt 
functia de angajare a cheltuielilor prin semnarea contractelor de finantare cu 
beneficiarii, functia de plat! in relatia cu beneficiarii, functia de constatare a 
neregulilor si de stabilire a creantelor, precum si functia de autorizare a 
cheltuielilor, conform legii.

Pentru exercitarea acestor functii ale Autorit!tilor de Management, la 
nivelul Programelor Operationale Regionale este necesar sa se creeze cadrul legal 
necesar pentru exercitarea acestora, intrucat deciziile pe care ar urma sa le 
adopte in calitate de autorit!ti de management sunt decizii care au la baza 
utilizarea de fonduri publice.

Tn prezent Romania deruleaz! etapele de negociere cu Comisia European!, 
fiind la a 5-a rund! de negocieri pentru stabilirea cadrul partenerial, programelor 
operationale, arhitecturii institutionale precum si a tuturor mecanismelor necesare 
pentru utilizarea fondurilor estimate pentru cadrul financiar multianual 2021-2027
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la suma de 30,566 mid euro din care 17,544 mid euro din Fondul European de 
Dezvoltare Regionala, 8,3 mid din Fondul Social European precum si suma de 4,4 
mid din Fondul de Coeziune;

tn cadrul procesului de negociere, Comisia European! a solicitat ca Romania 
sa isi definitiveze arhitectura institutional! pentru viitoarele Programe 
Operationale si viitoarele Autorit!ti de Management, iar una dintre componentele 
arhitecturii vizeaz! si descentralizarea Programului Operational Regional si 
transferul deciziei c!tre structurile regionale, respectiv c!tre Agentiile de 
Dezvoltare Regional!.

Intrucat Autorit!p'le de Management ale Programelor Operationale Regionale 
nu pot functiona f!r! a fi asigurate functiile de angajare a cheltuielilor, de plat!, 
constatare a neregulilor si recuperarea creantelor, autorizare de cheltuieli si 
emitere de declaratii de cheltuieli, pentru a nu bloca procesul de negociere cu 
Comisia European! in stabilirea cadrul partenerial aferent perioadei de programare 
2021-2027 dar si pentru a nu genera intarzieri in implementarea viitoarelor 
programe operationale cu impact asupra pierderii de fonduri externe 
nerambursabile alocate Romaniei, prin prezentul proiect de lege se propune ca 
Agentiile pentru Dezvoltare Regional! organizate potrivit legii, s! indeplineasc! 
functia de Autoritate de Management pentru Programele Operationale Regionale, 
organizate la nivelul regiunilor.

Se instituie obligatia ca Agentiile pentru Dezvoltare Regional!, organizate 
potrivit legii, pentru fondurile alocate prin bugetul de stat pentru asigurarea 
cofinant!rii, pentru fondurile europene si cele aferente asistentei tehnice s! 
incheie acorduri de finantare cu Autoritatea de Certificare si Plat! din cadrul 
Ministerul Finantelor Publice, in temeiul c!rora s! se efectueze pl!ti c!tre 
beneficiarii programelor operationale, precum si cheltuielile privind asistenta 
tehnic!.

4.
H %

Prezentul proiect de lege creeaz! cadrul legal pentru ca Autorit!tile de 
Management ale Programelor Operationale Regionale care functioneaz! la nivelul 
Agentiilor de Dezvoltare Regional! s! exercite activitatea de constatare a 
neregulilor si de stabilire a creantelor, in conformitate cu prevederile OUG nr. 
66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor ap!rute in 
obtinerea si utilizarea fondurilor europene ^i/sau a fondurilor publice nationale 
aferente acestora, cu modific!rile si complet!rile ulterioare, in mod direct sau prin 
delegare c!tre un Organism Intermediar.

Prezentul proiectul de lege reglementeaz! infiintarea la nivelul Ministerului 
Lucr!rilor Publice, Dezvolt!rii ^i Administratiei a unei structuri de specialitate care 
sa asigure coordonarea unitar! a Autorit!tilor de Management ale Programelor 
Operationale Regionale pentru perioada de programare 2021-2027.

H - Masuri pentru implementarea proiectelor cu finantare din fonduri -
structurale Tn vederea evitarii riscului de dezaneaiare pentru perioada de
programare 2014- 2020

Proiectele de infrastructur! sunt investitii publice de important! strategic! 
pentru Romania, care asigur! cresterea calit!tii vietii, conectivitatea cu 
coridoarele de^ transport transeuropene si cresterea mobilit!tii populatiei si a 
m!rfurilor. Intarzierea implement!rii proiectelor de infrastructur! are impact 
direct asupra pierderii de sume alocate Romaniei prin Programul operational

'5 ^
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Infrastructura Mare (POIM), context care impune reglementarea unor masuri pentru 
diminuarea acestei categorii de rise.

Pentru anul 2020 riscul de decomitere la nivelui tuturor programelor 
operationale este estimat in valoare de 2.154,81 mil. euro, iar cele mai mari valori 
ale riscului de decomitere sunt inregistrate la nivelui POIM, cu valoarea de 778,17 
mil. euro, Programului operational Regional cu valoarea de 740,13 mil euro ^i a 
Programului operational Capital Uman cu o valoare de 382,16 mil euro. Riscul de 
dezangajare ac^ioneaza de indata, la sfar^itul anului calendaristic prin 
dezangajarea automata a sumelor din bugetul UE alocat Romaniei.

Riscul de dezangajare este concentrat in cea mai mare parte in zona 
proiectelor de infrastructura de transport, energie, mediu ^i in zona proiectelor de 
dezvoltare regionala.

Aceste proiecte de infrastructura sunt sezoniere, implementarea lor 
concentrandu-se in perioada martie 2020 - noiembrie 2020. Executarea lucrarilor 
depinde pe de o parte de temperatura exterioara 51 de starea vremii, deoarece in 
functie de aceasta se organizeaza ^antierele de catre executantii de lucrari, iar pe 
de alta parte de contractele de achizitie public! legal incheiate.

Reglementarile legale in vigoare, interne 5I internationale, §i necesitatea 
asigurarii cadrului legal §i a conditiilor necesare realizarii obiectivelor ^i a 
obligatiilor asumate de catre Romania reprezinta contextul care impune 
reglementarea unor masuri pentru implementarea proiectelor cu finantare din 
fonduri nerambursabile europene in vederea evitarii riscului de dezangajare pentru 
anul 2020 precum si de modificare ^i completare a unor acte normative.

In conditiile necesitatii asigurarii imbunatatirii cadrului de implementare a 
proiectelor de infrastructura finantate prin fonduri structurale, in vederea evitarii 
decomiterii la nivelui POIM, se impune reglementarea acestor masuri.

Astfel, pentru a se asigura 0 implementare mai eficienta $1 eficace se 
reglementeaza 0 serie de masuri, dupa cum urmeaza:
- Tratarea rezervelor de implementare, similar cu prevederile OUG 

nr.83/2016,privind unele masuri de eficientizare a implementarii proiectelor de 
infrastructura de transport, unele masuri in domeniul transporturilor, precum ^i 
pentru modificarea §i completarea unor acte normative;

- Asigurarea unui flux financiar corespunzator (cesiunea de crean^e, plata 
subcontractorilor),

- Implementarea proiectelor de infrastructura finantate din fonduri structurale, 
de catre unita^i administrativ-teritoriale. Lista proiectelor pentru care se va 
delega implementarea catre unita^i administrativ-teritoriale se va aproba prin 
ordin al ministrului transporturilor, infrastructure si comunicatiilor, cu avizul 
Ministerului Fondurilor Europene,

- Implementarea proiectelor de infrastructura finantate din fonduri structurale de 
catre structurile teritoriale/ regionale ale administratorilor legali CNAIR / CNCF 
CFR, lista activita^ilor care vor fi executate pentru implementarea acestor 
proiecte fiind detaliata in proiectul de lege;

- Gestionarea eficienta a proiectelor (trecerea la articole comasate, masuri 
pentru relocarea de utilitati care situate pe amplasamentele proiectelor),

- Amortizarea accelerate in cazul proiectelor finantate din schema ajutorului de 
stat pentru cercetare-dezvoltare,

- Angajarea exper^ilor tehnici necesari implementarii proiectelor finantate din 
fonduri europene,

*
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- Autorizarea si avizarea unor modificari ale proiectelor finantate din fonduri 
europene.

Avand in vedere analizele efectuate la nivelul Autoritatilor de Management, 
precum si la nivelul ministerelor de resort, precum si concluziile rezultate in urma 
Tntalnirilor cu reprezentantii autoritatilor locale, modificarile propose vor asigura 
diminuarea riscului de dezangajare.

Comasarea articolelor de deviz este una dintre posibilele masuri de 
simpUficare a implementarii proiectelor, respectiv necesitatea simplificarii 
modalitap’lor de gestiune la toate nivelurile, precum si pentru a simplifica si 
consolida orientarea catre rezultate a fondurilor, avand in vedere prevederile pet. 
49 si 96 din preambulul Regulamentului CE nr. 1303/2013 de stabilire a unor 
dispozitii comune. De asemenea, au fost avute in vedere si cerintele din 
preambulul acestui regulament care fac referire la scopul general de a reduce 
sarcina administrative asupra beneficiarilor si principiul proportionalitatii.

Transferul unor activitati catre unitatile administrativ teritoriale nu 
presupune cedarea permanent! a unor obligatii de furnizare a unor servicii publice, 
ci delegarea unor sarcini operationale, respectiv realizarea unor activitati 
punctuale, clar definite si cu caracter temporar.

Tntrucat calitatea de beneficiar al contractului de finantare ramane

&

administratorilor de infrastructure, responsabilitatea final! a indeplinirii 
obiectivelor proiectelor de infrastructure va apartine tot acestora.

Ca urmare a exprimarii vointei exprese de catre unitatile administrativ 
teritoriale, preluarea implementerii proiectelor de infrastructure se va face prin 
semnarea unui protocol de implementare a proiectului, cu preconditia ca aceste 
proiecte s! fi fost incluse in lista proiectelor de infrastructure aprobata prin ordinul 
ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, cu avizul Ministerului 
Fondurilor Europene.

In cadrul acestor proiecte specifice de infrastructure interesul local se poate 
identifica, intrucat este clar integral Tn interesul national. Astfel, dezvoltarea unor 
elemente de infrastructure national! specifice contribuie atat la dezvoltarea socio
economic! a unor comuniteti locale, fiind si parti esentiale ale unui sistem national 
de infrastructure care deserveste dezvoltarea economic! la nivelul intregii tari.

Prin promovarea mesurilor propose se asigur! astfel conditiile pentru buna 
implementare a proiectelor finantate din fonduri europene din sectoarele de 
transport, mediu si energie, dezvoltare urban!, regenerare urban!, eficient! 
energetic! si iluminat public, care contribuie la:

- reducerea emisiilor de carbon, prin dezvoltarea unei mobilit!ti curate, 
sigure si conectate;

- asigurarea accesului populatiei la retele de alimentare cu ap! si evacuarea
apelor uzate;

- eficient! energetic!, prin dezvoltarea capacitetilor de producere a energiei
regenerabile.

Administratorul de infrastructure rutier! C.N.A.I.R. precum si 
administratorul de infrastructure de transport feroviar! Compania National! de C!i 
Ferate CFR 5A, numit! in continuare CNCF CFR potrivit proiectului de lege pot 
delega atributiile de implementare c!tre structurile teritoriale ale acestora, 
respectiv c!tre Directiile Regionale de Drumuri si Poduri denumite in continuare 
DROP si c!tre Directiile Regionale de C!i Ferate denumire in continuare DRCFR 
pentru a asigura implementarea unor proiecte de infrastructure de transport
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rutier/feroviar cu sursa de finan^are din fonduri europene si buget de stat pentru 
asigurarea cofinantarii, prin incheierea unui protocol de implementare.

Administratorul de infrastructura rutiera C.N.A.I.R., precum ^i 
administratorul de infrastructura de transport feroviara CNCF CFR, pe de o parte si 
autorita^ile publice locale direct interesate pe de alta parte pot infiin^a unitati de 
implementare a proiectelor de infrastructura de transport rutier/feroviar cu 
finan^are din fonduri europene.

Pentru proiectele de infrastructura de impact major, numite proiecte mari 
de infrastructura, administratorul de infrastructura rutiera C.N.A.I.R. ^i 
administratorul de infrastructura feroviara CNCF CFR, pot infiinta companii de 
proiect sub forma unor societal' comerciale pe ac^iuni organizate in conformitate 
cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societap'le comerciale, cu modificarile si 
completarile ulterioare, care vor functiona sub autoritatea Ministerului 
Transporturilor, Infrastructurii ^i Comunicatiilor, cu acdonariat Ministerul 
Transporturilor, Infrastructurii ^i Comunicatiilor, CNAIR/ CNCF CFR ^i autoritati ale 
administratiei publice locale.

Prin proiecte mari de infrastructura in sensul prevederilor proiectului de lege 
se inteleg proiecte de infrastructura rutiera/feroviara situate pe re^eaua TEN-T 
Core, de natura: autostrazilor, drumurilor expres si a liniilor de cale ferata.

h

III. Masuh financiare in vederea finalizarii proiectelor fazate finantate din
fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020

Incepand cu anul 2014, Autoritatea de Management pentru Programul 
operational sectorial „Mediu” a identificat in portofoliul de finantare existenta 
unor proiecte cu rise de nefinalizare.

In conformitate cu Decizia C(2015) 2771, in situatia in care un proiect nu se 
poate finaliza in perioada de programare 2007-2013, acesta poate fi impaitit in 
doua etape, astfel incat etapa I sa poata fi finantata in perioada de programare 
2007-2013, urmand ca finaiizarea proiectului sa fie realizata in etapa a doua, 
respectiv in perioada de programare 2014-2020.

in acest sens, au fost propose spre esalonare, in conformitate cu prevederile 
Deciziei C(2015) 2771 final din 30.04.2014 de modificare a Deciziei C(2013)1573 
privind aprobarea orientarilor referitoare la incheierea programelor operarionale 
adoptate pentru a beneficia de asistenta din partea Fondului European de 
Dezvoltare Regionala, a Fondului Social European ^i a Fondului de Coeziune (2007- 
2013).♦ ^

In urma analizelor efectuate la acest moment, tinand cont de stadiul de 
implementare al proiectelor la acea data, cu rise de nefinalizare in perioada de 
eligibilitate, au rezultat proiecte care au fost etapizate, etapa II fiind finantata din 
perioada de programare 2014-2020 prin Programul operational „lnfrastructura 
mare”.

Astfel ca, au fost etapizate un numar de 41 proiecte majore. Valoarea 
eligibila estimate totala a acestor proiecte a fost de 3.854,48 milioane euro din 
care contriburia UE a fost in valoare totala de 3.055,44 milioane euro. Valorile 
eligibile ale etapei a doua, aferente proiectelor majore etapizate a fost de 
1.164,30 mil. euro, din care contributie UE aproximativ 898,60 milioane euro. 
Suplimentar proiectelor majore au fost etapizate un numar de 11 proiecte 
nemajore. Valoarea eligibila estimata totala a acestor proiecte a fost de 326,29 
milioane euro din care contribu^ia UE a fost in valoare totala de 255,72 milioane
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euro. Valorile eligibile ale etapei a doua aferente proiectelor nemajore etapizate 
au fost de 132,83 milioane euro din care contributie UE aproximativ 106,01 
milioane euro.

Toate aceste proiecte etapizate au facut obiectul finantarii din Programul 
operational „lnfrastructura mare”, valoarea acestora raportandu-se la valorile 
aferente perioadei de programare 2007-2013, moment la care acestea au fost 
elaborate si aprobate. Faza II a cuprins toti acei indicatori fizici ^i financiari care 
nu au putut fi realizati in cuprinsul fazei 1.

Avand in vedere faptul ca, perioada de eligibilitate a actualei perioade de 
programare 2014-2020 se va incheia la 31.12.2023, la nivelul Autoritatii de 
management pentru Programul operational „lnfrastructura mare” s-au efectuat o 
serie de analize cu privire la stadiul proiectelor la aceasta data ^i posibilitatea 
incadrarii acestora in limitele stabilite prin documentele programatice.

In urma acestei analize s-a ajuns la concluzia ca o serie de proiecte fazate 
nu se vor incadra in termenele stabilite, avand in vedere necesarul de finantare 
pentru finalizarea lucrarilor ramase de executat.

Acest necesar de finantare este generat de o serie de factori cum ar fi:
- intarzieri, atat in atribuirea contractelor de achizitie publica, cat ^i in 

procesul de implementare a proiectelor din cauze complexe;
- necesitatea actualizarii devizelor generale aferente contractelor de investirii 

in vederea asigurarii unei implementari adecvate a proiectelor, pentru a 
evita situatiile in care contractele reziliate la un progres fizic de circa 80%, 
care sa nu poata fi atribuite din cauza valorii subevaluate a restului de 
execurie Aceasta necesitate este generata de faptul ca devizele generale ale 
proiectelor au fost elaborate la nivelul anilor 2005-2006, cand au fost initial 
aprobate, fata de costurileinregistrate la momentul execuriei 2020;

- nefinalizarea activitarilor contractuale pe anumite componente ar conduce 
la neatingerea obiectivelor generale ale proiectului, precum 51 la declararea 
intregului proiect ca neeligibil avand ca ^i consecinta, retragerea finantarii 
nerambursabile pentru intregul proiect (valoarea ambelor faze ale 
proiectului).
De asemenea, alocarea de fonduri de la bugetul de stat este necesara in 

vederea finantarii cheltuielilor aparute datorita urmatorilor factori:
- in contracte: revendicari ale firmelor contractante in baza prevederilor 

contractuale, aprobate/acceptate in prealabil de autoritatea contractanta ^i/sau 
stabilite de comisia de adjudecare a disputelor, de instantele de arbitraj 5i/sau de 
judecata;

4.
%
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- costurile de asistenta legate de procedura de solutionare a disputelor 
existente intre parti, de asistenta ^i expertiza juridica ^i tehnica, costurile de 
arbitraj ^i/sau de judecata;

- costurile ocazionate de expertiza tehnica necesara pentru unele proiecte. 
Spre exemplu, necesitatea unei expertize tehnice poate surveni ca urmare a nor 
situatii neprevazute sau de urgenta;

- intarzierile inregistrate in procesul de implementare sau in obtinerea 
avizelor/autorizatiilor necesare demararii lucrarilor;

- obligativitatea beneficiarilor de a suporta costurile de asistenta legate de 
procedura de solutionare a disputelor existente intre parti, de asistenta ^i 
expertiza juridica 5! tehnica, costurile de arbitraj ^i/sau de judecata;

- alte sume necesare continuarii ^i finalizarii proiectelor in vederea atingerii 
obiectivelor stabilite.
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Pentru deblocarea acestor situa^ii se impune asigurarea unor sume de la 
bugetul de stat, in vederea finalizarii execu^iei contractelor si atingerea 
obiectivelor stabilite prin contractele de finan^are.

Aceste masuri apar ca o excep^ie de la prevederile art. 12 alin. (3) din OUG 
40/2015, cu modificarile ^i completarile ulterioare, avand in vedere faptul ca 
beneficiarii proiectelor vizate de proiectul de lege, sunt operatorii de apa, astfel 
cum sunt defini^i la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilita^i 
publice nr. 51/2006, republicata, cu modificarile ^i completarile ulterioare ^i 
Consilii Jude^ene. Toate aceste masuri fiind aplicate operatorilor de apa nu implica 
ajutor de stat, intrucat, potrivit avizului Consiliului Concurentei finan^area din 
Programul Operational Infrastructure Mare a investi^iilor in sectorul de apa si apa 
uzata nu implica elemente de ajutor de stat.

Neadoptarea acestor masuri va conduce la blocarea contractelor semnate, la 
intarzierea implementarii proiectelor, existand riscul de a nu se indeplini 
obiectivele pana la termenele stabilite prin documentele programatice cu 
consecinta recuperarii de catre Comisia European! a sumelor decontate pana la 
finalizarea perioadei de eligibilitate, respectiv posibilitatea de aplicare de corectii 
financiare suplimentare Romaniei.

Fa^a de cele prezentate mai sus, este necesara alocarea de la bugetul de 
stat a sumei estimate de 360 mil lei in vederea finalizarii proiectelor fazate .

Prin prezentul proiect de lege se urmare^te alocarea unor fonduri pentru:
a) costuri aferente finalizarii investi^iei pentru contractele incheiate intre 

beneficiari ^i furnizorii de produse, prestatorii de servicii ^i executan^ii de lucrari, 
cu care ace^tia au incheiat contracte, precum ^i costuri legate de relansarea 
procesului de achizi^ie, in vederea atingerii obiectivelor proiectelor, in baza unei 
justificari intemeiate;

b) finan^area costurilor suplimentare necesare semnarii contractelor, ca 
urmare a depa^irii bugetelor alocate initial;

c) preten^ii financiare ale firmelor contractate conform prevederilor 
contractuale, aprobate/acceptate in prealabil de autoritatea contractanta ^i/sau 
stabilite de comisia de adjudecare a disputelor, de instan^ele de arbitraj §i/sau de 
judecata;

I.

d) costuri suplimentare necesare finalizarii lucrarilor din motive 
neimputabile contractorului 5i beneficiarului, printr-o justificare temeinica;

e) costurile de asisten^a ^i expertize juridica ^i tehnica pentru arbitraj, 
procedure de solu^ionare a disputelor existenteintre par^:i ^i/sau judecata;

f) suplimentarea bugetelor contractelor de asisten^a tehnica ^i supervizare 
pentru atingerea obiectivelor proiectelor, din motive neimputabile contractorului 
5i beneficiarului, de la caz la caz, in baza unei justificari intemeiate;

g) cheltuieli neeligibile declarate de misiunile de audit/verificare, care nu 
sunt imputabile beneficiarilor;

h) alte sume necesare continuarii ^i finalizarii proiectelor fazate finan^ate 
din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020.

Beneficiarii proiectelor finan^ate din Programul Operational Infrastructura 
Mare care vor beneficia de aceste sume sunt institu^ii/organe de specialitate ale 
administra^iei publice centrale/locale ^i operatorii de apa.

IV Instituirea cadrului general pentru introducerea Programelor
natfonale la finantare din fonduri europene
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Includerea la finantare a programelor nationale din fonduri nerambursabile 
europene trebuie sa fie in concordanta cu Regulamentele Comisiei Europene 
precum si cu obiectivele specifice ale programelor operationale.

Tn lipsa unui cadru legal specific Programele Nationale incluse la finantare 
pot conduce la blocarea fonduri nerambursabile alocate Romaniei sau la 
intreruperea programelor operationale.

Prin proiectul de lege s-a urmarit crearea cadrului legal necesar pentru 
finantarea din fonduri europene a programelor nationale respectiv asigurarea 
surselor de finantare pentru programele nationale necesare cofinantarii.

De asemenea prin proiectul de lege s-a stabilit necesitatea evaluarii 
programelor nationale din perspectiva reglementarilor de mediu astfel incat sa se 
evite riscul de declansare a procedurilor de infrigement ca urmare a nerespectarii 
procedurilor de reglementare asupra mediului.

S-a stabilit de asemenea prin proiectul de lege ca o conditie pentru 
includerea la finantare a programelor nationale este determinate de existenta 
proprietatii publice/private asupra elementelor de infrastructure care se genereaze 
prin implementarea proiectelor din cadrul programelor nationale.

Dace din implementarea programelor nationale rezulte ce este necesare 
selectarea unor operatori de servicii publice atunci selectarea acestora si 
incheierea contractelor de delegare a serviciilor publice se va realiza numai cu 
respectarea prevederilor legale in vigoare si cu derularea unor proceduri 
competitive cu exceptia situatiilor in care Regulamentele Comisiei Europene nu 
preved altfel.

'.i-'
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V- Masuri pentru pregatirea portofolfului de proiecte destinat finantarfi din
fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021-2027

Avand in vedere negocierile in curs privind Cadrul Financiar Multianual (CFM) 
propus de Comisia Europeane pentru perioada de programare 2021-2027 este 
necesara realizarea masurilor de programare aferente, precum si necesitatea 
crearii premiselor pentru un grad de absorbtie ridicat, care sa asigure un impact 
semnificativ al acestor fonduri in economia Romaniei.

Pentru a evita dezangajarea fondurilor la sfarsitul anului 2023, se estimeaza ca 
cel putin 50% din totalul proiectelor de investitii ar trebui elaborate astfel Tncat 
activitatile din cadrul acestora sa demareze cel tarziu la sfarsitul anului 2021.

Pregatirea, elaborarea si aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru 
proiectele de infrastructura din domenii de importanta strategica pentru Romania 
cum sunt: infrastructura de transport de interes national, apa si apa uzata, 
managementul deseurilor, dezvoltarea urbana, regenerarea urbana si infrastructura 
rutiera locala necesita perioade de timp de aproximativ 2-3 ani. De aceea, 
elaborarea acestora trebuie demarata inca dinaintea aprobarii programelor 
operationale pentru a se asigura Tn timp util un portofoliu de proiecte cat mai 
matur pentru a se diminua astfel riscul de dezangajare la sfarsitul anului 2023.

Planificarea cheltuielilor ce vor fi alocate pentru pregatirea proiectelor mari de 
infrastructura de transport face referire cu precadere laportofoliul de proiecte ce 
urmeaza sa fie incluse pe lista Programului Operational pentru Transport Tn 
exercitiul bugetar 2021 -2027.f
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Prin Hotararea Guvernulul nr. 666/2016 a fost aprobat Master Planul General 
de Transport al Romaniei, document strategic de dezvoltare a infrastructurii de 
transport rutier, feroviar, aerian, naval intermodal/multimodal, sursele de 
finantare pentru dezvoltarea infrastructurii de transport, strategia de 
implementare a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii de transport precum ^i 
asigurarea activitatii de intref.inere ^i reparatii curente pentru infrastructura de 
transport pana in anul 2030.

Strategia de Implementare a Master Planului General de Transport al Romaniei 
reprezinta o prioritizare a proiectelor si includerea lor in sursele de finantare 
pentru cele doua exercitii financiare: 2014-2020 si respectiv 2021-2027.

Acest document strategic are ca instrument de decizie Modelul National de 
Transport, care utilizeaza date de natura economica, demografica 5i de transport 
pe baza caruia se determina prognozele de trafic pentru toate modurile de 
transport la nivelul unui proiect de infrastructura utilizate pentru fundamentarea 
analizei cost-beneficiu in vederea prioritizarii proiectelor.

Situatia actuala a infrastructurii de transport rutier conform datelor publicate 
de Institutul National de Statistic! la 31.12.2018 este urmatoarea: drumurile 
publice totalizeaza 86.234 km, din care 17.740 km (20,6%) drumuri nationale, 
35.085 km (40,7%) drumuri judetene ^i 33.409 km (38,7%), drumuri comunale.

In ceea ce prive^te starea tehnica a drumurilor publice, 38,4% din lungimea 
drumurilor modernizate ^i 46,6% din lungimea drumurilor cu imbracaminti u^oare 
rutiere aveau durata de serviciu depa§ita.

Din totalul drumurilor nationale, 34,9% (6.194 km) erau drumuri europene, 4,6% 
(823 km) autostrazi. Drumurile judetene erau in proportie de 40,4% drumuri 
modernizate si 38,2% dintre drumurile comunale erau drumuri pietruite.

La sfarsitul anului 2018 comparativ cu finalul anului 2017, lungimea 
autostrazilor crescuse cu 7,9%, respectiv cu 60 km.

Master Planul General de Transport propune prioritizarea proiectelor de 
infrastructura rutiera in functie de performanta lor economic! si stabileste 
strategii de implementare in functie de resursele financiare disponibile.

Situatia actual! a infrastructurii de transport feroviar conform datelor 
publicate de Institutul National de Statistic! la 31.12.2018 este urm!toarea: liniile 
de cale ferata de folosin^;! public! in exploatare Tnsumau 10.765 km, din care 
10.627 km (98,7%) linii cu ecartament normal, 134 km (1,3%) linii cu ecartament 
larg 5i 4 km linii cu ecartament ingust.

La aceeasi dat!, lungimea simpl! a liniilor de cale ferat! in exploatare 
electrificate era de 4.029 km, reprezentand 37,4% din re^eaua de c!i ferate in 
exploatare.

Master Planul General de Transport propune cresterea atractivitatii 
transportului pe calea ferat! si Tmbunat!tirea conditiilor de deplasare prin 
modernizarea retelei feroviare nationale si prin dezvoltarea serviciilor feroviare 
atat prin finalizarea lucr!rilor incepute la calea ferat! cat si prin demararea de noi 
modern1z!ri ale coridoarelor TEN-T, c!ilor ferate de important! economic! si 
turistic!.

k

Referitor la transportul naval. Master Planul General de Transport se 
concentreaza pe investitii care urm!resc dezvoltarea infrastructurii portuare si a 
rutelor pe Marea Neagra, pe Dun!re si pe canalele navigabile prin dezvoltarea 
infrastructurii portului ConstanU, porturilor fluviale din reteaua economic!, 
dragarea si alte lucr!ri necesare cresterii duratei de navigatia pe Dun!re si c!i 
navigabile.
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Vtziunea strategica pentru porturile din Romania este legata de reteaua de 
baza de porturi care trebuie sa deserveasca transportul naval cu infrastructura 
sigura, echipamente si practicl logistice moderne si eficiente pentru a furniza acces 
permanent pentru toti utilizatorii cailor navigabile.

In ceea ce priveste sectorul apa, apa uzata si deseuri conform datelor publicate 
de Institutul National de Statistic! Tn anul 2018 populatia deservita de sistemul 
public de alimentare cu apa a fost de 13.515.626 persoane, reprezentand 69,4% din 
populatia rezidenta a Romaniei, cu 285.927 persoane mai mult decat in anul 2017.

In mediul urban s-au inregistrat 10.342.627 persoane conectate la sistemul 
public de alimentare cu apa, reprezentand 98,7% din populatia rezidenta urban!, 
iar in mediul rural 3.172,999 persoane, reprezentand 35,3% din populatia rezident! 
rural! a t!rii.

In anul 2018 a fost general un volum total de ape uzate de aproximativ 1.915 
mil. m^, din care: 973 mil. m^ au provenit din activit!ti economice ^i 942 mil, m^ 
din activit!^i menajere.

In anul 2018, un num!r de 10.293.041 locuitori aveau locuintele conectate la 
sistemele de canalizare, ace^tia reprezentand 52,9% din populatia rezident! a 
Romaniei, cu 314.155 persoane mai mult decat in anul 2017.

tn ceea ce prive§te epurarea apelor uzate, populatia conectat! la sistemele de 
canalizare prev!zute cu sta^ii de epurare a fost de 10.035.288 persoane, 
reprezentand 51,5% din populatia rezident! a t!ni, cu 325.211 persoane mai mult 
decat in anul 2017. Tn mediul urban s-au inregistrat 9.400.517 locuitori cu 
locuintele conectate la sistemele de canalizare, reprezentand 89,7% din populatia 
rezident! urban! a Romaniei, iar in mediul rural un num!r de 892.524 persoane au 
beneficial de servicii de canalizare, reprezentand 9,9% din populatia rezident! 
rural! a Romaniei.

Din volumul total de ape uzate generate ^i colectate in sistemele de canalizare 
au fost evacuati in receptorii naturali aproximativ 1.880 mil. m^, din care circa 651 
mil, m^ f!r! epurare. Apele uzate epurate, in volum de circa 1.229 mil. m^ au fost 
evacuate prin: statiile de epurare urbane 892 mil. m^, prin statiile de epurare 
industriale 306 mil. m^^i prin statiile de epurare independente 31 mil. m^.

Directiva Consiliului 91/271/CEE/1991 privind epurarea apelor urbane reziduale, 
modificat! si completat! de Directiva Comisiei 98/15/CEE in 27 februarie 1998 are 
ca obiect protejarea mediului impotriva efectelor adverse ale evacu!rilor si 
prevede ca, inainte de evacuare, apele urbane reziduale si apele uzate care provin 
din anumite sectoare industriale s! fie colectate si tratate.

Proiectele de infrastructur! din domeniul dezvolt!rii urbane incluse in Planurile 
de Mobilitate Urban! au ca scop principal imbun!t!tirea accesibilitarii localit!tilor, 
diversificarea si utilizarea sustenabil! a mijloacelor de transport (aerian, acvatic, 
feroviar, auto, velo, pietonal) din punct de vedere social, economic si de mediu, 
precum si buna integrare a diferitelor moduri de mobilitate si transport.

Planurile de Mobilitate Urban! propun realizarea unor sisteme de transport 
eficient, integrat, durabil si sigur, care s! promoveze dezvoltarea economic!, 
social! si teritorial! si s! asigure o bun! calitate a vieUi. Acestea sunt planuri care 
prev!d investirii de miliarde de euro si se coreleaz! cu Master planul General de 
Transport (MPGT), cu planurile de dezvoltare regionala, cu strategiile locale de 
dezvoltare urbana, cat si cu strategiile sectoriale de servicii sociale, s!n!tate, 
educarie, crearea de locuri de munc! si dezvoltare economic! in regiune.

Pentru Tncurajarea dezvolt!rii de proiecte Tn cadrul coridoarelor de mobilate 
strategice au fost estimate limitele valorilor de eligibilitate a proiectelor: Tntre
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15.000.000 euro 51 25,000.000 euro pentru munidpiile re^edinta de judet 51 intre 
5.000.000 euro 51 15.000.000 euro pentru celelalte municipii ora^e.

Regenerarea urbana conduce la solu^ionarea problemelor urbane, pe baza unor 
principii general acceptate, in concordant! cu obiectivele dezvoltarii durabile. 
Potrivit Declarable! de la Toledo din 22 iunie 2010 politicilor sectoriale 51 
regionale ale Uniunii Europene, regenerarea urbana sustenabila reprezinta unul din 
obiectivele poUticii de coeziune a Uniunii Europene ^i se bazeaza pe programele 
nabionale ale statelor membre. Declarabia de la Toledo a subliniat Tnca din 2010 
necesitatea unei dezvoltari urbane inteligente, durabile $1 incluzive din punct de 
vedere social, care poate fi realizata numai printr-o viziune globala^i 
comprehensiva asupra problemelor ora^ului.

Pentru Tncurajarea dezvoltarii de proiecte strategice Tn domeniul regenerarii 
urbane au fost estimate limitele valorilor de eligibilitate a proiectelor: 
cuprinsaintre 2.500.000 euro si 5.000.000 euro pentru municipiile re^edinta de 
judeb$i intre 1.500.000 euro 51 3.500.000 euro pentru celelalte municipii ^i ora^e.

Pregatirea, elaborarea ^i aprobarea documentatiilor tehnico-economice 
specifice proiectelor de specializare inteligenta semnificative, identificate prin 
procesul de descoperire antreprenoriala derulat pe baza metodologiei specifice 
este de asemenea necesara Tntrucat in lipsa pregatirii acestor proiecte din timp, 
Romania rise! s!inregistreze pierderi cu consecinbe directe asupra dezvolt!rii 
mediului de afaceri pe termen lung. Aceast! categorie de proiecte, pe lang! 
proiectele dedicate susbinerii IMM-urilor ^i digitaliz!rii, se incadreaz! in Obiectivul 
de politic! 1 - 0 Europ! mai inteligent! pentru care alocarea potrivit concentr!rii 
tematice este de aproximativ 5,9 mid euro.
Pentru Tncurajarea dezvolt!rii de proiecte cu Impact semnificativ Tn dezvoltarea 
local! au fost estimate limitele valorilor de eligibilitate a proiectelor:

- intre 10.000.000 euro 51 25.000.000 euro pentru proiectele depuse individual
de c!tre microintreprinderi, intreprinderi mici §i mijlocii; 

intre 25.000.000 euro si 50.000.000 euro pentru proiectele depuse in parteneriat cu 
autorit!bile publice locale fi microintreprinderi, intreprinderi mici fi mijlocii.

Sprijinul financiar se utilizeaz! pentru finantarea proiectelor de investitii de 
interes strategic national/local din urm!toarele domenii: transporturi, ap! - ap! 
uzat!, managementul defeurilor, dezvoltare urban!, 
specializare inteligent! fi infrastructur! rutier! de interes judetean.

Pentru a beneficia de sprijin financiar proiectele de infrastructur! din 
domeniile menbionate anterior trebuie s! indeplineasc! una dintre urm!toarele 
condirii dup! caz, in functie de relevanb! fi aplicabilitate

a) s! fac! parte din Master Planul General de Transport al Romaniei pentru 
proiecte de infrastructur! de transport de interes nabional;

b) s! fac! parte din Master Planul de alimentare cu ap!, ap! uzat! fi dup! 
caz din Planul Nabional/judebean de Management al Defeurilor pentru 
proiectele de infrastructur! de ap!, ap!-canalizare fi/sau defeuri;

c) s! fac! parte din Planul de Mobilitate Urban! pentru proiectele de 
dezvoltare urban!;

d) s! fac! parte din Strategiile de Regenerare Urban! elaborat! la nivel 
local pentru proiectele de regenerare urban!;

e) sa fac! parte din strategiile de dezvoltare elaborate la nivel 
regional/local dup! caz.

■k%
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regenerare urban!.
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Avand Tn vedere oblectivul actului normativ de a sprijini procesul de 
elaborare si aprobare Tn timp util a documentatiilor tehnico-economice pentru 
dezvoltarea unui portofoliu de proiecte cat mai matur pentru a se diminua astfel 
riscul de dezangajare la sfarsitul anului 2023, actul normativ stabileste obligatia 
beneficiarilor de a depune cereri de finantarein perioada de programare 2021-2027 
pentru finantarea proiectelor care au fost pregatite cu sprijin financiar Tn perioada 
2014-2020, sub sanctiunea restituirii sprijinului financiar acordat pentru pregatirea 
documentatiilor tehnico-economice.

De asemenea actul normativ stabileste conditii specifice ce trebuie Tndeplinite 
de fiecare proiect pe domeniu de interes strategic: transport, apa - apa uzata, 
managementul deseurilor, dezvoltare urbana, regenerare urbana, specializare 
inteligenta si infrastructura rutiera de interes judetean pentru a beneficia de 
sprijin financiar.

Elaborarea documentatiilor tehnico-economice va fi finantata din fonduri 
externe nerambursabile aferente perioade 2014-2020 si, Tn acest sens, Autoritatile 
de Management din cadrul Programului Operap'onal Infrastructura Mare si 
Programului Operational Asistenta Tehnica sunt autorizate:

- sa ia masurile necesare pentru modificarea, daca este cazul, a Programelor 
Operationale pentru includerea autoritatilor publice locale Tn calitate de 
beneficiari ai programelor operationale si pentru asigurarea eligibilitatii 
categoriilor de cheltuieli generate de elaborarea documentap'ilor tehnico- 
economice;

- sa ia toate masurile necesare pentru a asigura eligibilitatea cheltuielilor 
generate de verificarea documentatiilor tehnico-economice, de consultant! precum 
si a cheltuielilor cu asistenta tehnica, daca este cazul, pe toata durata 
implementarii acestor proiecte.

In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 43/1997, 
republicata, privind regimul drumurilor, art. 21 alin. (1) „Ministerul 
Transporturitor este administrotorul drumurilor de interes naponal, direct sou 
prin Compania Na^ionola de Administrare o Infrostructurii Rutiere - S.A. ” si art. 22 
„Administrarea drumurilor jude^ene se asigura de catre consiliile jude^ene, iar a 
drumurilor de interes local, de catre consiliile locale pe raza administrotiv- 
teritoriala a acestora.”

Tn considerarea celor de mai sus, prezentul act normativ stabileste 
mecanismele prin care administratorii infrastructurii rutiere autorizeaza pe baza de 
protocoale de colaborarea autoritatile administratiei publice locale Tn vederea 
elaborarii documentatiilor tehnico-economice aferente variantelor ocolitoare ale 
municipillor resedinta de judet sau a municipiilor, respectiv oraselor sau care 
asigura legatura municipiilor resedinta de judet sau a municipiilor, respectiv a 
oraselor, direct sau indirect la autostrazi, drumuri expres si/sau drumuri nationale.

Suplimentar, pentru elaborarea documentatiilor tehnico-economice necesare 
proiectelor de dezvoltare urbana, regenerare urbana, specializare inteligenta si 
infrastructura rutiera judetean! actul normativ prevede etapele ce trebuie 
parcurse pentru elaborarea acestor documentatii.

Un beneficiar poate obtine sprijin financiar Tn conditiile actului normativ 
propus pentru elaborarea documentatiei tehnico-economic! aferente unui singur 
proiect de dezvoltare urban!, regenerare urban!, specializare inteligent! si 
infrastructur! rutier! judetean!.
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Avand in vedere ca la acest moment gradul de contractare Tn cadrul 
Programului Operational Asistenta Tehnica este de 111,43% iar cu proiectele aflate 
in evaluare se va ajunge la 120% exista o serie de proiecte pentru care s-a 
solicitat finan^are, in func^ie de fondurile care vor fi realocate catre POAT de la 
alte programe opera^ionale, actul normativ prevede modificarea art.12, alin(1) lit. 
c) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea 
financiara a fondurilor europene in perioada de programare 2014-2020, cu 
modificarile si completarile ulterioare Tn sensul cre^terii procentului de 
supracontractare pentru POAT de la 50% la 75% din care 35% pentru elaborarea 
documenta^iilor tehnico-economice necesare proiectelor de infrastructure 
destinate dezvoltarii urbane §i regenerarii urbane precum ^i a proiectelor de 
specializare inteligenta, respectiv proiectelor de infrastructure rutiera judeteane 
destinate dezvolterii economice”. Tn acest context se preconizeaza alocarea de 
sume din Fondul European de Dezvoltare Regionala de la POIM la POAT.I’4 ft.

VI. Masuri referitoare la achizitiile publice pentru proiectele cu finantare
din fonduri europene

Prin prezentul proiect de lege se prevede ce proiectele de infrastructure 
finan^ate din fonduri europene sunt considerate proiecte de interes prioritar, iar 
ANAP va emite reglementeri specifice astfel Tncat sa se urgenteze finalizare 
procedurilor de achizitii publice ^i se se demareze implementarea contractelor Tn 
conformitate cu prevederile calendarelor de achizitii din planurile de achizitii 
incluse Tn contractele de finantare. Principalele mesuri stabilite prin proiectul de 
lege vizeaze urmatoarele aspecte:

1. introducerea unui control ex ante prioritar - constand Tn verificarea la 
cerere de cetre ANAP a procesului de atribuire a contractelor de achizitie 
publice ce au ca obiect proiectele de infrastructure 51 indicate sursa de 
finantare din fonduri europene, Tn vederea prevenirii neregulilor Tn 
domeniul achizi^iilor publice;

2. reducerea termenelor pentru verificeri ANAP ^i introducerea de sanc^iuni 
pentru nerespectarea termenelor;

3. pentru procedurile de achizitii aferente proiectelor care fac obiectul 
prezentului proiect de lege, ale ceror valori estimate sunt sub pragul de 
publicare a anun^ului/invitatiei de participare Tn Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene s-a prevazut crearea si implementarea unui mecanism specific 
pentru proceduri simplificate, respectiv un instrument informatic utilizat 
de autoritatile contractante pentru derularea procedurilor simplificate 
specifice, prin intermediul SEAP;

4. Tn cazul procedurilor simplificate autoritatea contractanta poate solicita 
documentele justificative care dovedesc informa^iile cuprinse Tn DUAE 
numai ofertantului aflat Tn pozitia de a fi desemnat ca^tigator, stabilind un 
termen de 5 zile lucratoare pentru prezentarea acestor documente, cu 
posibilitatea de extindere cu maxim 5 zile lucratoare la solicitarea 
operatorului economic respective, Tn condi^iile Tncadrarii datei semnarii 
contractului Tn perioada de valabilitate a ofertelor;

5. solicitarea de clarificari/completari privind documente pentru procedurile 
de achizitie care au ca obiect proiectele de infrastructura 51 care au 
indicata sursa de finan^re fonduri europene se va putea face, de regula.
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de cel mult doua ori, excep^iile fiind legate numai de neclarita^ile care 
apar in urma noilor documente primlte;

6. introducerea posibilitatii de acordare a unei indemnizatil personalului 
angajat al autoritatii contractante responsabil de procedurile de achizitii, 
conform strategiei de achizitii, cat si personalului care face parte din 
comisiile de evaluare a ofertelor poate beneficia de o indemniza^ie, avand 
in vedere lipsa acuta de specialisti, gradul ridicat de incarcare ^i 
introducerea func^iei specifice de expert achizitii publice. Aceasta masura 
este suplimentata de posibilitatea angajarii de experti pentru a sprijini 
activitatea in domeniul achizi^iilor, in vederea derularii procedurilor ^i 
semnarii contractelor in cele mai bune conditii, evitarii corec^iilor 
financiare ^i respectarii calendarelor achizi^iilor.

Fa^a de motivele expuse anterior propunem adoptarea proiectului de lege in 
procedura de urgenta.

■ i

Initiatori:

Lider Grup PNL Florin Roman

Deputat PNL Turcan Raluca

Lider Grup PSD Simonis Alfred - Robert

Lider Grup USR Drula Catalin

‘i--: Lider Grup PRO Europa Ponta Victor-Viorel

Lider Grup UDMR Benedek Zacharie

/I
Lider Grup minoritati nafionale Pambuccian Varujan

Lider Grup PMP Pa^can EmiLMarius
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