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NOTĂ JUSTIFICATIVĂ 
privind oportunitatea aducerii unor modificări  

Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020 
 

În temeiul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune, cu 
modificările și completările ulterioare, 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene propune aprobarea unor măsuri prin 
care este vizată completarea/modificarea anumitor elemente ale Programului 
Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, după cum urmează: 

A. Redenumirea axei prioritare AP11 și introducerea în cadrul acesteia a 
obiectivului specific O.S. 11.2 cu finanțare din FC, pentru implementarea 
măsurilor de utilizare a energiei verzi din surse regenerabile destinate 
autorităților publice locale 

Justificare: 

Autoritățile publice locale au în responsabilitate serviciile publice destinate 
populației cu un impact direct asupra condițiilor de locuire, dar și de integrare și 
educație inclusiv pentru serviciile publice de sănătate, în categoria acestor servicii 
publice încadrându-se: educația, sănătatea, serviciile publice de asigurare cu energie 
termică și apă caldă menajeră, serviciile publice de iluminat, serviciile de alimentare 
cu apă-canalizare precum și serviciile de colectare a deșeurilor. 

Autoritățile publice locale suportă costurile de funcționare pentru o parte din 
serviciile publice asigurate populației cum sunt educația și sănătatea, iar pentru o 
altă parte din serviciile publice locale cum sunt alimentarea cu apă și canalizare, 
alimentarea cu energie termică și altele de asemenea natură stabilesc tarife de 
prestare către populație care sunt influențate de creșterile recente ale prețului la 
gazele naturale, prețului la energia electrică dar și la combustibilul necesar pentru 
asigurarea acestor categorii de servicii publice. 

Creșterile de preț cu energia electrică, gazele naturale și combustibilul  conduc la 
faptul că autoritățile publice locale sunt nevoite să aloce din bugetele locale 
fondurile necesare atât pentru subvenționarea serviciilor publice de alimentare cu 
energie termică și apă caldă menajeră cât și pentru suportarea cheltuielilor de 
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funcționare ale serviciilor publice din educație dar și a celor din sănătate. 

Pentru a evita eventualele deficite bugetare la nivel local care ar pune în dificultate 
asigurarea serviciilor publice de bază către populație autoritățile publice locale sunt 
nevoile să identifice soluții pentru a reduce consumurile de energie și odată cu 
aceasta și emisiile de gaze cu efect de seră (GES) cât și să identifice surse noi ieftine, 
de obținere a energiei verzi din resurse regenerabile prin intermediul cărora pot 
gestiona subvențiile alocate din bugetele locale precum și suportarea cheltuielilor de 
funcționare ale acestora. 

În concluzie, pentru scăderea dependenței de sursele de energie fosile sunt propuse 
la finanțare din fonduri europene măsuri care contribuie la atingerea acestui obiectiv 
prin promovarea utilizării surselor regenerabile de energie, la nivelul unităților 
administrative, atât pentru consum propriu cât și pentru introducerea în sistemul 
energetic național a energiei produse. 

Modificarea propusă 

Scopul măsurilor este de a contribui la creșterea nivelului de independență energetică 
a autorităților publice locale prin obținerea de energie din surse regenerabile (apă 
geotermală, energie solară, energia vântului și altele de asemenea natură, astfel cum 
sunt definite în Legea nr. 220/2020, cu modificările și completările ulterioare), cu 
excepția biomasei, pentru consumul propriu al acestora, respectiv de a asigura o 
diversificare a surselor de energie din piață prin comercializarea energiei din surse 
regenerabile produsă de către autoritățile publice locale. 

Prin consumul propriu al Unităților Administrative Teritoriale (UAT) se înțelege 
consumul aferent clădirilor publice deținute și ocupate de autoritățile și instituțiile 
publice locale, precum și consumul aferent sectorului de iluminat public aflat în 
directa administrare a unităților administrativ teritoriale. 

În acest sens, plecând de la contextul mondial actual și necesitatea finanțării 
măsurilor de eficiență energetică la nivelul întreprinderilor, AM POIM a identificat ca 
posibilă sursă de finanțare economiile realizate în cadrul POIM - AP 3, fond de 
coeziune, în cuantum total de 350.000.000 euro la care se adaugă contribuția 
națională de 61.764.706 euro.  

Astfel, este propusă redenumirea axei prioritare AP11, aprobată anterior prin Decizia 
nr. 7465/05.07.2022, în sensul cuprinderii în denumire și a măsurilor propuse la 
finanțare în prezenta Notă, după cum urmează: „Măsuri de îmbunătățire a 
eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile”. 

De asemenea este propusă introducerea în cadrul AP11 a obiectivului specific OS 11.2 
Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul autorităților publice locale, 
în cadrul OT 04 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon în toate sectoarele, prioritatea de investiții 4a - Promovarea producerii și 
distribuției de energie derivate din surse regenerabile. 

Categoriile de intervenție corespunzătoare conținutului axei prioritare AP11, bazate 
pe o nomenclatură adoptată de Comisie și defalcarea indicativă a sprijinului Uniunii 
(Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei), vor fi completate 
cu: 



 

 
 
 

 

 

 

 009 Energie regenerabilă: energie eoliană 

 010 Energie regenerabilă: energie solară 

 012 Alte tipuri de energie regenerabilă (inclusiv energia hidroelectrică, geotermică 
și marină) și integrarea energiei regenerabile (inclusiv stocare, infrastructuri de 
producție de gaz și energie reînnoibilă bazată pe hidrogen) 

Tipurile de acțiuni care vor fi sprijinite în cadrul OS 11.2 sunt următoarele: 

a) Investiții în echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obținerea de 
energie din surse regenerabile destinată consumului propriu de energie al 
autorităților publice locale sau comercializării, după caz. În categoria de 
capacităților de producție a energiei din surse regenerabile se încadrează 
panourile fotovoltaice, utilizarea apei geotermale, utilizarea energiei eoliene în 
zonele unde există potențial de utilizare a energiei vântului precum și alte surse 
de energie regenerabile definite conform art. 2, din Legea nr. 220/2008, cu 
excepția biomasei; 

b) Investiții în realizarea de unități de cogenerare/trigenerare noi destinate obținerii 
de energie din surse regenerabile, cu excepția biomasei, pentru consumul propriu 
al autorităților publice locale. 

Acțiunile nu vor fi implementate prin proiecte majore iar acțiunile ce vizează 
obținerea de energie din surse regenerabile destinată comercializării vor face obiectul 
unei scheme de ajutor de stat. Pentru acțiunile ce vizează obținerea de energie din 
surse regenerabile destinată consumului propriu de energie al autorităților publice 
locale nu sunt aplicabile regulile ajutorului de stat. 

Detalii suplimentare privind masurile noi propuse a fi introduse în cadrul POIM se 
regăsesc în Anexa II la prezenta Notă și sunt prezentate cu titlu informativ. 

Beneficiarii eligibili propuși sunt: 

 Unitățile Administrativ Teritoriale  

B. Introducerea indicatorilor de realizare și rezultat aferenți AP11, OS 11.2 

Pornind de la specificul măsurilor și luând în considerare indicatorii de program deja 
existenți în POIM pentru sectorul de energie, AM POIM propune următorii indicatori: 

 indicatori de realizare (output) propuși: 

CO30 - Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile 

CO30 = Creșterea capacității de producere a energiei a unităților ce folosesc surse 
regenerabile, și construite / dotate prin proiect. Include electricitate și energie 
termică. 

Formula de calcul: Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse 
regenerabile care fac obiectul intervențiilor, exprimată în MW. În cazul producției de 
energie din surse regenerabile, estimarea are la bază cantitatea de energie primară 
produsă de unitățile sprijinite, pe perioada unui an (fie anul ulterior finalizării 
proiectului sau anul calendaristic ulterior finalizării proiectului). Energia din surse 
regenerabile ar trebui să fie neutră în ce privește gazele cu efect de seră și să 



 

 
 
 

 

 

 

înlocuiască producția de energie care nu este din surse regenerabile. 

CO34 - Reducerea gazelor cu efect de sera: Scădere anuală estimată a gazelor cu 
efect de seră 

CO34 (pentru utilizarea surselor regenerabile de energie) = estimarea totală a 
scăderii anuale a gazelor cu efect de seră la sfârșitul perioadei ca urmare a înlocuirii 
producției de energie care nu este din surse regenerabile cu producția de energie din 
surse regenerabile. 

Formula de calcul: Capacitatea ce urmează a fi instalată din regenerabile x perioada 
de utilizare maximă anuală = producția anuală de energie (termică sau electrică). 
Perioada de utilizare maximă anuală este: 4000h/an pentru electricitate si 1800h/an 
pentru încălzire. Fiecare MWe sau MWt din regenerabile are corespondență cu emisii 
de CO2 astfel: 1 MWe = 0,33 tone CO2/MWhe; 1 MWt = 0,202 tone CO2/MWh pentru 
înlocuire gaz; 1 MWt = 0,364 tone CO28/MWh pentru înlocuire cărbune. 

 indicator de rezultat propus:  

2S145 - Producția primară de energie din surse regenerabile; Datele vor fi 
raportate de către INS. 

În Anexa I se regăsesc indicatorii de program ai investițiilor finanțabile în cadrul AP11, 
OS 11.2 și țintele aferente. 

C. Transferul alocării UE de 350.000.000 euro și a contribuției naționale 
aferente din cadrul AP3, OS 3.2 către noua axă prioritară AP11, OS 11.2 și 
modificarea țintelor indicatorilor de realizare aferenți AP3 

Finanțarea apelului se propune a se realiza în cadrul noii axe prioritare, AP 11 - 
Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei 
regenerabile, OS 11.2 - Măsuri de producere a energiei din surse regenerabile 
destinate autorităților administrației publice locale, din Programul Operațional 
Infrastructură Mare, cu finanțare din FC.  

Alocarea financiară a acestei axe este propusă a fi de 350.000.000 euro FC la care se 
adaugă contribuția națională, sume provenite din economiile (sume care nu vor putea 
fi absorbite) realizate în cadrul POIM - AP 3. 

De asemenea, alocarea de 350.000.000 euro fonduri UE FC este suplimentară față de 
cei 350.000.000 euro solicitați a fi transferați din AP 3 pentru finanțarea măsurilor de 
eficiență energetică și utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul 
întreprinderilor. 

Astfel, totalul sumelor transferate din AP 3, OS 3.2 devine 700.000.000 euro FC la 
care se adaugă contribuția națională. 

S-a luat în calcul faptul că din totalul alocării AP 3, OS 3.2 de 2.224.274.969,00 euro 
FC au fost rambursați 870.616.106,912 euro. Valoarea totală a cheltuielilor 
certificate, contribuție UE, este de 1.071.080.876,71 euro rămânând astfel de 
consumat până la 31.12.2023 sume în valoare totală de 1.153.194.092,29 euro. 
 
În acest sens, luând în considerare faptul că 700.000.000 euro sunt propuși a fi 



 

 
 
 

 

 

 

transferați către AP 11 mai rămân de absorbit la nivelul AP 3, OS 3.2 fonduri în 
valoare de 453.194.092,29  euro la care se adaugă contribuția națională. 

Economiile estimate la nivelul AP3 sunt ca urmare a faptului că s-au înregistrat mari 
întârzieri în implementarea proiectelor de infrastructură de apă și apă uzată și a 
faptului că marea majoritate a proiectelor noi vor fi etapizate, în contextul general al 
crizei economice manifestată la nivel global, ce s-a datorat crizei sanitare, începând 
cu anul 2020 și care s-a agravat ulterior prin efectele în lanț generate de conflictul 
militar din Ucraina de la începutul anului 2022. Nu va fi afectată realizarea și 
finalizarea proiectelor de infrastructură de apă și apă uzată, având în vedere că 
finanțarea acestora se acordă în conformitate cu prevederile OUG 40/2015, care 
permite supracontractarea alocării din program până la 200% și asumarea finalizării și 
operaționalizării proiectelor de investiții în vederea îndeplinirii angajamentelor de 
conformare asumate prin Tratatul de Aderare a României la UE.  

Modificările pe indicatorii de realizare sunt prezentate în Anexa I la prezenta Notă. 

D. Instituirea unor măsuri pentru proiectele de infrastructură apă și apă uzată, 
în vederea digitalizării și utilizării surselor regenerabile la nivelul 
infrastructurii operate de către operatorii regionali 

În condițiile creșterilor înregistrate în ultima perioadă ale prețului la energie, 
resimțite foarte puternic la nivelul operatorilor regionali, este dificilă menținerea 
politicii tarifare aprobate sau propuse prin proiectele de infrastructură apă și apă 
uzată. Astfel, în cazul în care sunt necesare creșteri semnificative ale tarifelor, există 
riscul ca populația să nu poată suporta costurile pentru serviciile de alimentare cu 
apă și canalizare, fapt ce poate determina atât nerespectarea indicatorilor estimați în 
cadrul proiectelor, cât și periclitarea funcționalității sistemelor. 

În vederea lansării unor apeluri de proiecte distincte (necompetitive, cu depunere 
continuă) pentru finanțarea proiectelor destinate digitalizării și producerii de energie 
verde din surse regenerabile la nivelul infrastructurii de apă și apă uzată este 
necesară: 

 completarea tipurilor de acțiuni finanțabile în cadrul AP 3, O.S. 3.2 cu 
următoarele: 

o Implementarea de măsuri de digitalizare (inclusiv soluție informatică 
digitalizare) necesare pentru eficientizarea proiectelor si sustenabilitatea 
investițiilor (automatizări, SCADA, GIS, contorizări, controlul pierderilor, 
laborator analiză/prelucrare date etc.) 

 introducerea următoarelor tipuri de acțiuni finanțabile în cadrul AP 11, O.S. 11.1: 

o Implementarea de măsuri de utilizare a surselor regenerabile de energie (cu 
excepția biomasei) în vederea scăderii consumului de energie din surse 
convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul Operatorilor 
Regionali;  Investițiile destinate producerii de energie verde din surse 
regenerabile sunt destinate numai pentru consumul propriu al proiectelor 
implementate din fonduri externe nerambursabile și numai dacă operatorii 
regionali respectă prevederile legale în vigoare referitoare la prosumator; 



 

 
 
 

 

 

 

Cele două tipuri de acțiuni vin în completarea acțiunilor finanțabile în prezent și sunt 
în linie cu noile cerințe, aplicabile pe cadrul de programare 2021–2027, având în 
vedere faptul că o parte importantă din proiectele de infrastructură apă și apă uzată 
vor fi etapizate în Programul Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021-2027. 

Astfel, aceste acțiuni vor contribui la menținerea politicii tarifare aplicate în prezent, 
atenuând efectul provocat de către creșterile de preț cu energia ce se reflectă în 
creșterea costurilor operaționale și consecutiv la creșterea tarifului perceput la 
consumatorul final. 

Având în vedere faptul că acțiunea privind digitalizarea este în strictă relație cu 
proiectele de infrastructură apă și apă uzată propunem să fie menținuți în continuare 
indicatorii de realizare și de rezultat de la nivelul AP 3, OS 3.2. 

În ceea ce privește indicatorii de realizare CO30 și CO34 aferenți măsurilor de 
utilizare a surselor regenerabile de energie la nivelul infrastructurii de apă și apă 
uzată și țintele propuse pentru anul 2023 sunt prezentate în Anexa I la prezenta Notă. 

În ceea ce privește indicatorul de rezultat aferent O.S. 11.1 se menține același 
indicator 2S144 și pentru această nouă măsură privind utilizarea surselor regenerabile 
de energie la nivelul operatorilor de apă, pentru consum propriu. 

Pentru finanțarea acestor noi măsuri se asigură suma de 100.000.000 euro fonduri 
externe nerambursabile la care se adaugă cofinanțarea națională în valoare de 
17.647.058 euro după cum urmează: 

 25.000.000 euro pentru digitalizare din alocarea existentă pentru AP 3, O.S. 
3.2.  

 75.000.000 euro pentru utilizare SER în cadrul AP 11, O.S. 11.1 prin transferul 
din AP 7, O.S. 7.2, FC – proiectul de termoficare București 

Având în vedere suma transferată din cadrul AP 7, O.S. 7.2 către AP 11, O.S. 11.1, 
aceasta va conduce la modificarea țintei aferente indicatorului de realizare 2S62 prin 
scăderea valorii acestuia proporțional cu suma redistribuită (a se vedea Anexa I la 
prezenta Notă). 

E. Modificarea tipului de beneficiari eligibili aprobați prin Decizia nr. 
7465/05.07.2022 

Având în vedere faptul că: 

 în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 1300/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul de coeziune și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006, art. 2, alin. (2), lit. (b), fondul de 
coeziune nu sprijină investițiile care vizează o reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră din activitățile enumerate la Anexa I la Directiva 2003/87/CE, 

 prin prezenta Notă sunt introduse noi tipuri de acțiuni finanțabile în cadrul AP 11, 
OS 11.1, la nivelul Operatorilor Regionali de apă și apă uzată    

este propusă modificarea tipului de beneficiari eligibili Decizia nr. 7465/05.07.2022. 

Prevederile curente: 



 

 
 
 

 

 

 

Beneficiarii eligibili propuși sunt: 

 Întreprinderile mici și mijlocii 

 Întreprinderi mari cu excepția întreprinderilor cu activități enumerate în Anexa I 
la Directiva 2003/87/CE 

Modificarea propusă: 

Beneficiarii eligibili propuși sunt: 

 Întreprinderile mici și mijlocii 

 Întreprinderi mari cu excepția întreprinderilor care solicită finanțare pentru 
activitățile enumerate în Anexa I la Directiva 2003/87/CE 

 Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară prin Operatorii Regionali (OR) de Apă 
așa cum sunt definiți în cadrul POIM, AP 3, O.S. 3.2 

F. Suplimentarea alocării aferente AP 2 cu 100.000.000 euro prin transferarea 
sumelor necesare din AP 9, OS 9.1 și AP 7, O.S. 7.1 și modificarea 
indicatorilor de realizare aferenți celor trei axe prioritare ca urmare a 
acestui transfer  

Având în vedere faptul că la nivelul AP 2 este necesară suplimentarea alocării UE 
FEDR de 1.102.734.955,00 euro cu 100.000.000 euro este propusă transferarea acestei 
sume din cadrul AP 9, OS 9.1 – 65.000.000 euro și AP 7, O.S. 7.1 – 35.000.000 euro.  

Nevoia transferului este determinată de faptul că la nivelul AP 2, necesarul de 
finanțare este mult mai mare decât alocarea disponibilă. În sectorul transporturi, 
există un portofoliu de proiecte mature care pot asigura o rata de absorbție de 100% 
până la finalul anului 2023. Aceste proiecte sunt aferente domeniului aerian, rutier și 
de siguranță, respectiv OS 2.2, OS 2.3 si OS 2.5. 

În ceea ce privește sectorul aerian rata de absorbție efectivă este deja de 200%. 
Proiectele din acest sector de transport recuperează un start mai lent și abia acum au 
început să fie maturizate și pregătite pentru depunere la finanțare prin POIM. Aceste 
proiecte nu mai beneficiază de suficiente alocări pentru a semna contracte de 
finanțare. Necesitatea finanțării acestora în cadrul POIM 2014-2020 este dată și de 
faptul că în cazul infrastructurii aeroportuare aceste oportunități de finanțare nu se 
vor mai întâlni pe termen mediu. 

Cu privire la sectorul rutier, precizăm că rata de absorbție (sume certificate la CE) a 
atins deja nivelul de 100 %. Cu toate acestea presiunea cauzată de sectorul rutier 
continuă pe necesarul adițional de finanțare mai ales în cadrul Axei 2 – Fondul 
European de Dezvoltare Regională, OS 2.1 si 2.2.  

O presiune suplimentară provine și din aplicarea OUG 101/2020 și a OUG nr.88/2020. 
Astfel,  in baza OUG nr. 101/2020 si OUG nr.88/2020, unitățile administrativ 
teritoriale pot accede la finanțarea din POIM 2014-2020 pentru proiecte de 
infrastructura rutieră de natura variantelor ocolitoare, pentru care legislația mai sus 
menționată prevede de posibilitatea de finanțare din POIM.  

Rata de contractare a proiectelor de infrastructură rutieră aferente AP 2 a depășit 



 

 
 
 

 

 

 

deja alocarea disponibilă, iar rata de absorbție efectivă (conform Anexei 2.2) se 
apropie deja de 100%. 

În ceea ce privește obiectivul de creștere a gradului de siguranță și securitate pe 
toate modurile de transport, respectiv OS 2.5, rata de contractare actualizată 
depășește deja alocarea aferenta (respectiv 123%) la jumătatea lunii august 2022.  
Realizarea suplimentara a proiectului MAI în parteneriat cu IGSU, aflat într-un stadiu 
avansat de pregătire, va conduce la creșterea gradului de siguranță și securitate prin 
scăderea numărului de vieți omenești pierdute și va asigura absorbția fondurilor 
alocate până la sfârșitul anului 2023. 

În acest sens, s-au analizat sumele ce nu pot fi atrase la nivelul AP 9, O.S. 9.1 și AP 7, 
O.S. 7.1 (pentru AP 7 s-a luat în considerare și procesul de fazare a proiectelor pe 
perioada 2021 – 2027), inclusiv economiile rezultate la nivel de axă și obiectiv 
specific. 

Alocarea de 100.000.000 euro va fi împărțită pe următoarele obiective specifice, după 
cum urmează: 

 O.S 2.2 – necesită suplimentarea cu 20.000.000 de euro ținând cont că rata de 
contractare din alocare UE este de 137%, iar rata proiectelor aflate în evaluare 
este de 489.85% din alocare UE 

 O.S 2.3 – necesită suplimentarea cu 40.000.000 de euro ținând cont că rata de 
contractare din alocare UE este de 844%, iar rata proiectelor aflate în evaluare 
este de 430% din alocarea UE 

 O.S. 2.5 – necesita suplimentarea cu 15.000.000 euro ținând cont că rata de 
contractare din alocare UE este de 122%, iar rata proiectelor aflate in evaluare 
este de 120%  din alocarea UE. În plus, pentru obiectivul specific 2.5, urmează 
depunerea unor noi proiecte (ex: Simulator de zbor – Full Flight Level D pentru 
elicopterele EC-135) 

 alocarea de 25.000.000 euro către inițiativa Solidarity Lanes pentru care 
urmează a se identifica proiectele posibil a fi finanțate, în conformitate cu 
regulile aplicabile, în cadrul AP 2, fără modificarea indicatorilor de program 

În ceea ce privește indicatorii aferenți O.S. 2.2 aceștia au fost modificați funcție de 
distribuția alocării suplimentare, luându-se în considerare țintele propuse pentru 
indicatorul CO14. Distribuirea alocării a fost realizata pe baza unor calcule 
matematice care au luat in considerare valoarea unor proiecte depuse. A fost 
calculata valoarea unui km de drum nou construit/modernizat raportat la valoarea 
proiectelor. Alocarea disponibila a fost împărțită la valoarea calculată a unui km. 
Astfel alocarea suplimentară este utilizată pentru atingerea țintei indicatorului CO14, 
aprobat prin Decizia nr. 7465/05.07.2022. 

În ceea ce privește indicatorii aferenți O.S. 2.3 este de menționat faptul că proiectele 
deja contractate aferente sectorului aerian depășesc cu mult alocarea disponibilă 
(chiar și cu suplimentarea actuală). Astfel, valoarea fondurilor UE a contractelor deja 
încheiate se ridica la peste 336.000.000 euro fata de aproximativ 53.000.000 euro cât 
reprezintă alocarea suplimentară propusă pentru O.S. 2.3. Prin urmare, în valoarea 
alocării suplimentare s-au considerat încă 2 aeroporturi modernizate, astfel fiind 
majorată valoarea indicatorului 2S17 Aeroporturi modernizate. 

În ceea ce privește indicatorii aferenți O.S. OS 2.5, proiectele contractate depășesc 



 

 
 
 

 

 

 

deja alocarea disponibilă. Astfel, alocarea suplimentară propusă pentru O.S. 2.5 este 
în relație cu noua acțiune introdusă prin Decizia nr. 7465/05.07.2022, respectiv 
crearea unui centru de pregătire și antrenament a personalului navigant, pentru care 
a fost deja stabilit un indicator de realizare 2S142. 

În ceea ce privește inițiativa Solidarity Lanes, Comisia Europeană a prezentat un plan 
de acțiune pentru „Culoarele de solidaritate UE-Ucraina”, incluzând o serie de măsuri 
pe termen scurt, mediu și lung pentru îmbunătățirea conexiunilor cu Ucraina pe toate 
modurile de transport. 

În acest context, MTI a identificat pentru sectorul de transport naval și feroviar o 
serie de obiective de investiții ce vizează facilitarea tranzitului bunurilor exportate 
de Ucraina pe teritoriul României, având ca potențiali beneficiari APM Constanța, 
APDM Galați, AFDJ Galați și CNCF CFR SA. 

Luând în considerare stadiul implementării la nivelul AP 7, OS 7.1, ținta indicatorului 
aferent anului 2023 pentru 2S62 nu se modifică.   

Totodată, având în vedere sumele transferate din cadrul AP 9, O.S. 9.1 către AP 2, 
aceasta va conduce la modificarea țintelor aferente indicatorilor de realizare CV1 și 
CV2 prin scăderea valorii acestora proporțional cu sumele redistribuite. 

Indicatorii de realizare aferenți AP 2 și AP 9 și țintele propuse/revizuite pentru anul 
2023 ca urmare a transferului de sume către AP 2  sunt prezentate în Anexa I la 
prezenta Notă. 

*** 

Propunerile de realocare a fondurilor în cadrul POIM nu sunt în măsură să afecteze 
implementarea programului, având în vedere că acestea reflectă pe de o parte 
nevoile de finanțare pe care le putem adresa prin măsuri imediate dedicate creșterii 
eficienței energetice și producției de energie din surse regenerabile la nivelul 
întreprinderilor și al autorităților publice locale, cât și nevoia de a disponibiliza o 
parte din fondurile alocate unor axe prioritare și obiective specifice din cadrul POIM, 
ce prezintă un anumit risc de neutilizare integrală pană la 31 decembrie 2023 
(precum O.S. 9.1 – măsurile dedicate combaterii efectelor pandemiei generate de 
COVID-19, O.S. 7.2 – proiectul de termoficare București și O.S. 7.1 – măsurile dedicate 
proiectele de termoficare), pentru a acoperi alte domenii și sectoare de investiții cu 
potențial de absorbție (precum sectorul de transport, pentru măsurile dedicate 
domeniului aerian, rutier și de siguranță, finanțate prin AP 2, respectiv celor ce fac 
obiectul instrumentului de finanțare Solidarity Lane).   

Proiectele din sectorul de apă și apă uzată, pentru care se înregistrează un nivel 
ridicat al ratei de contractare (de 254% în raport cu suma alocată), nu vor fi afectate 
prin realocarea sumei totale de 700.000.000 euro (din care 350.000.000 euro au făcut 
deja obiectul aprobării CM POIM, prin procedura de consultare publică derulată în 
perioada 24 iunie - 2 iulie 2022, finalizată prin Decizia nr. 7465/05.07.2022 emisă de 
Președintele CM POIM), având în vedere următoarele: 

- finanțarea acestora se acordă în conformitate cu prevederile OUG 40/2015, 
care permite supracontractarea alocării din program până la 200% și asumarea 
finalizării și operaționalizării proiectelor de investiții în vederea îndeplinirii 



 

 
 
 

 

 

 

angajamentelor de conformare asumate prin Tratatul de Aderare a României la 
UE; 

- posibilitatea de a continua implementarea și finalizarea acestora ca proiecte 
fazate în cadrul PDD 2021-2027. 

În mod similar, pentru sectorul de riscuri din cadrul POIM (AP 5, O.S. 5.2), pentru care 
se înregistrează un nivel foarte ridicat al ratei de contractare (de 713 % în raport cu 
suma alocată), se vor asigura resursele financiare necesare finalizării proiectelor 
aflate în implementare, fie prin realocări ulterioare la nivelul Fondului de Coeziune 
din cadrul POIM (în funcție de sumele potențiale a fi disponibilizate), fie prin 
continuarea finanțării ca proiecte fazate în cadrul PDD 2021-2027, inclusiv prin alte 
surse asigurate de la bugetul de stat.    

*** 

Pentru reflectarea la nivelul sistemului de indicatori de program a investițiilor, AM 
POIM propune indicatori de realizare (output) și de rezultat din Anexa I la prezenta 
notă.  

Metodologia de evaluare și selecție a proiectelor aferente Programului Operațional 
Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020 finanțabile în cadrul noii axe prioritare (AP 11) 
și obiectivelor specifice aferente (O.S. 11.1 și O.S. 11.2) va face obiectul unei 
proceduri distincte de consultare și aprobare la nivelul CM POIM. 

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului (Art. 96, alin. 10), propunerile de modificare de mai sus vor 
face obiectul unei decizii a Comisiei Europene deoarece modificările vizează 
elemente care au fost aprobate prin Decizia nr. C(2015)4823EC de aprobare a 
programului operațional și care nu sunt responsabilitatea exclusivă a Statului Membru. 

 

Considerând cele de mai sus, AM POIM solicită Comitetului de Monitorizare aprobarea 
modificărilor de program propuse prin prezenta notă în vederea parcurgerii 
următoarelor etape procedurale: 

1. Notificarea autorității de reglementare în domeniul mediului; 

2. Elaborarea versiunii revizuite a POIM 2014 – 2020 în conformitate cu prezenta nota 

justificativă; 

3. Transmiterea propunerilor de modificare în vederea adoptării de către Comisia 

Europeană. 

 


