Măsuri pentru evitarea dezangajării de fonduri
europene și pentru finanțarea infrastructurii
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Guvernul
României
a
adoptat
Ordonanța de Urgență privind unele
măsuri
pentru
implementarea
proiectelor cu finanțare din fonduri
europene în vederea evitării riscului
de dezangajare pentru perioada de
programare 2014-2020.

Actul normativ diminuează riscul de dezangajare automată a sumelor alocate
României pin Programul Operațional Infrastructură Mare și Programul Operațional
Regional, în contextul întârzierii lucrărilor de infrastructură începând cu martie 2020
din cauza răspândirii pandemiei COVID-19.
Principalele măsuri adoptate sunt:
Unitățile administrativ-teritoriale din regiunile mai puțin dezvoltate pot propune
Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) formarea de
parteneriate pentru implementarea de proiecte de infrastructură de transport rutier –
variante ocolitoare, drumuri de legătură la drumurile naționale, autostrăzi, drumuri
expres, drumuri alternative ca soluții pentru descongestionarea de trafic rutier, inclusiv
modernizarea/reabilitarea acestora;

Unitățile administrativ-teritoriale pot forma asociații de dezvoltare intercomunitare
(ADI), în parteneriat cu CNAIR pentru implementarea unor proiecte de infrastructură;
Unitățile administrativ-teritoriale din regiunile mai puțin dezvoltate pot propune
Companiei Naționale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A., formarea de parteneriate pentru
implementarea de proiecte de infrastructură feroviară care vizează trenuri urbane,
trenuri metropolitane sau alte soluții identificate prin studiile de trafic elaborate în acest
sens, destinate serviciului public de transport în comun de călători;
Pentru proiectele de infrastructură definite conform prevederilor prezentei ordonanțe
de urgență, eventualele economii înregistrate în cadrul contractelor de achiziție publică
sau a contractelor sectoriale pot fi utilizate pentru finanțarea altor categorii de
cheltuieli/activități în cadrul aceluiași contract de achiziție publică sau sectorial, cu
condiția încadrării în valoarea inițială a acestuia, a indicatorilor tehnico-economici
aprobați, cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice sau al achizițiilor
sectoriale;
Pentru cheltuielile declarate în cererile de plată transmise Comisiei Europene în cursul
exercițiului contabil care începe la 1 iulie 2020 și se încheie la 30 iunie 2021, aferente
acestor proiecte se poate aplica o rată de cofinanțare europeană de 100%, pentru
programele din cadrul Politicii de Coeziune, în conformitate cu prevederile programului
operațional în cadrul căruiau sunt finanțate și cu condiția ca finanțarea necesară să fie
disponibilă.
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