
MODIFICARI INTRODUSE IN POS TRANSPORT 
 
 

Modificarea Programului Operational de Transport  a fost necesara din cauza 
evolutiei lente a implementarii Programului pe anumite Axe Prioritare si Domenii 
Majore de Interventie, dar si urmare a modificarilor Regulamentului General 
1083/2006 aprobate prin Regulamentul (UE) nr.1311/2011 din 13 decembrie 2011, 
care reglementeaza mecanismul de top-up, mecanism care poate fi utilizat doar 
daca Statul Membru utilizeaza deja rata maxima de cofinantare a fondurilor UE 
admisa de Comisia Europeana, respective 85%. 
 

Prin urmare, Comitetul de Monitorizare al POST a analizat si aprobat prin 
procedura scrisa prin Decizia CM nr. 4 din in 26.01.2012, realocari intre Axe 
Prioritare si Domenii Majore de Interventie, precum si modificarea ratei de 
cofinantare UE pe intregul program la 85%, avand in vedere decizia Romaniei de a 
participa la mecanismul de top-up cu toate programele operationale pe care le 
deruleaza, inclusiv cu Programul Operational Sectorial Transport 2007-2013. 

 
Necesitatea realocarilor a fost impusa in primul rand de faptul ca proiectele care 
finanteaza dezvoltarea infrastructurii rutiere au avut o dezvoltare mai dinamica, 
asa incat pe Axa prioritara 1, DMI 1.1, rata de contractare a ajuns la 72,58% din 
totalul alocarii financiare pentru 2007-2013, iar pe axa prioritara 2, DMI 2.2, la 
93,70% din total alocare. De asemenea, in portofoliu de proiecte al CNANDR sunt 
déjà pregatite proiecte mature care pot fi finantate.   

 
In al doilea rand, proiectele de pe sectorul comun romano-bulgar, incluse initial in 
Axa Prioritara nr.2, Domeniul Major de Interventie 2.3  nu vor mai fi implementate 
in cadrul acestui program operational, aceasta decizie fiind luata de comun acord 
de autoritatile bugare si de cele romane. In cadrul acestui domeniu vor beneficia 
de finantare proiecte pregatite de reabilitare a ecluzelor.  

 
In sectorul feroviar, in cadrul discutiilor purtate cu Comisia Europeana in sedintele 
Comitetelor de Monitorizare, s-a agreat ca investitiile privind achizitia de material 
rulant sa fie retrase, deoarece nu sunt oportune pana la finalizarea reabilitarii 
infrastructurii feroviare. De asemenea, in portofoliul de proiecte aferent 
sectorului feroviar nu sunt inca proiecte suficient de bine mature astfel incat sa 
inlocuiasca proiectele care nu vor mai fi finantate, existand riscul de pierdere a 
fondurilor. 

 
A fost scos din portofoliul de proiecte POST si proiectul de siguranta rutiera a 
carui pregatire prin proiectul finantat din fonduri Phare a esuat, astfel incat 
alocarea financiara aferenta Axei prioritare 3, Domeniului Major de Interventie 
3.2, este mai mare decat proiectele mature existente in portofoliu.   

 
In cadrul Axei Prioritare nr. 4, fondurile alocate asistentei tehnice au fost 
supraestimate, alocarea initiala pentru aceasta axa fiind de 2% din valoarea 



investitiilor, prin urmare cuantumul alocarii pe aceasta axa este mult mai mare 
decat nevoia de asistenta tehnica, mai ales ca asistenta tehnica a fost déjà inclusa 
la nivelul proiectelor.  

 
Astfel, modificarile POST transmise la comisia europeana pentru aprobare sunt 
urmatoarele: 

• Pentru Axa Prioritara 1, Domeniul Major de Interventie 1.1, a fost realocata 
suma de 97.680.000 Euro de la Domeniul Major de Interventie 1.3, pentru 
contrucia autostrazii Dumbrava-Deva. (loturile 1 si 2);  

• A fost propus modificarea obiectivului Axei prioritare nr. 2 pentru a se 
include finantarea autostrazilor din FEDR. 

• Pentru Axa prioritara 2, Domeniul Major de Interventie 2.1 suma de 
208.500.000 Euro a fost realocata din economiile inregistrate la Domeniul 
Major de Interventie 2.2 si 2.3 , in vederea finalizarii ultimului lot (lotul 3) 
al autostrazii Dumbrava – Deva;  

• De asemenea, pentru acelasi Domeniu Major de Interventie 2.1, pentru 
lotul 3 al autostrazii Dumbrava – Deva, dar si pentru alte proiecte mature, 
cum  sunt constructia variantelor ocolitoare, de la Axa prioritara 3 , DMI 
3.2 a fost realocata suma de 71.000.000  Euro si de la Axa prioritara 4, DMI 
4.1 a fost realocata suma de 48.795.000 Euro. 

• Rata de cofinantare UE pentru intregul program operational a fost ridicata 
la 85%. 

 

 


