
 
 

 

 
Comunicat 

 
Autoritatea de Management pentru Dezvoltarea Resurs elor 

Umane (AMPOSDRU) a transmis, până în prezent, către Autoritatea de 
Certificare şi Plată (ACP) un număr de 29 de declaraţii de cheltuieli, în 
valoare totală de 535.318.710 lei (echivalentul sumei de 127.003.252 
euro) . 

Numai în ultimele trei luni , AMPOSDRU a transmis la ACP un 
număr de nouă declaraţii de cheltuieli, în valoare totală de 
288.314.852,55 lei, reprezentând 53,86% din totalul declara ţiilor de 
cheltuieli transmise pân ă în prezent la ACP, de la începutul 
programului.  

Astfel, în urma declara ţiilor de cheltuieli transmise de 
POSDRU şi ulterior autorizate, Comisia European ă a transferat în 
conturile ACP peste 67 milioane euro.  

Până la 30 septembrie 2011, AMPOSDRU îşi propune să menţină  
ritmul actual al rambursărilor către beneficiari, pentru a atinge un total de 
163 de milioane de euro. 
 

Situa ţia ramburs ărilor efectuate de c ătre AMPOSDRU 
 

În primele şapte luni ale acestui an, AMPOSDRU a efectuat 
ramburs ări  din bugetul UE către beneficiarii proiectelor finanţate prin 
POSDRU în valoare de 499.575.072 lei  (echivalentul a circa 
118.649.821 euro ), reprezentând peste  75% din totalul ramburs ărilor  
efectuate de c ătre AMPOSDRU în ultimele 18 luni . 

Până în prezent, AMPOSDRU a plătit rambursări în sum ă total ă 
de 704.230.250 lei  din contribuţia revenind FSE (echivalentul a circa 
167.255.730 euro). 

 
În numai trei luni  (mai, iunie şi iulie 2011), AMPOSDRU a plătit 

330.651.577 lei , adică 78.530.240 euro, reprezentând circa 47% din 
valoarea cumulativ ă a tuturor ramburs ărilor efectuate pân ă în 
prezent de AMPOSDRU din contribu ţia revenind FSE. 
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Acest nivel crescut al plăţii rambursărilor se datorează eforturilor 

depuse de AMPOSDRU pentru respectarea procedurilor şi termenelor în 
privinţa plăţii cererilor de rambursare, dar este determinat şi de nivelul 
ridicat al contractării înregistrat în anul 2010. 
 

Mai jos se poate observa evoluţia comparativă a rambursărilor 
plătite în primele şapte luni ale anului 2010, respectiv 2011. 
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Situa ţia contract ării proiectelor POSDRU 
 
La 31 iulie 2011, POSDRU totaliza 2.116 contracte semnate , cu o 

valoare total ă eligibil ă de 14.561.584.102 lei (3.458.397.839  euro).  
Astfel, gradul de contractare depăşeşte acum 80% din finanţarea 

totală alocată prin POSDRU pentru întreaga perioadă de programare 
2007-2013 (aproximativ 4,25 miliarde euro , din care contribu ţia UE 
este de 3,47 miliarde euro ). 

În plus, AMPOSDRU efectuează o analiză a contractelor finalizate 
şi a celor critice sau cu risc crescut de a nu fi implementate. În urma 
analizei, AMPOSDRU va rezilia contractele cu întârzieri nejustificate în 
implementare şi va reutiliza sumele alocate iniţial acestora. Totodată, vor 
fi dezangajate şi refolosite sumele rămase necheltuite în urma finalizării 
proiectelor. Ca atare, estimăm că în perioada octombrie-noiembrie 2011 
AMPOSDRU va fi în măsură să lanseze noi cereri de propuneri de 
proiecte. 
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