
 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 

 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ 

privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe 

nerambursabile destinate incluziunii și protecției sociale, ocupării, educației și formării 

profesionale 

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, 

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. 

Art. 1 - Prezenta ordonanță de urgență reglementează unele măsuri în domeniul fondurilor externe 

nerambursabile, având drept scop modificarea și eficientizarea cadrului general și instituțional de 

coordonare și gestionare a fondurilor europene în domeniul incluziuni și protecției sociale, ocupării, 

educației și formării profesionale, precum și implementării proiectelor destinate acestora în perioada de 

programare 2014-2020 și perioada de programare 2021-2027. 

Art. 2 - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în condițiile art. 71 și art. 72 

din REGULAMENTUL (UE) 2021/1060 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 

din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, 

Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru 

afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, 

precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului 

de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, se desemnează: 

 

a) Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ca Autoritate de Management pentru Programul 

Operațional Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 și ca Organism Intermediar pentru 

Programul Operațional Educație și Ocupare 2021-2027, pentru prioritățile aferente domeniilor 

ocupare și formare profesională; 

b) Ministerului Educației, ca Autoritate de Management pentru Programul Operațional Educație și 

Ocupare 2021-2027, prin modificarea atribuțiilor actualului Organismului Intermediar din cadrul 

Ministerului Educației. 

 

Art. 3. (1) În cadrul Programului Operațional Educație și Ocupare 2021-2027, autoritatea de management 

prevăzută la art. 2, lit. b) deleagă pe bază de acord de delegare funcții ale autorității de management și 

implementarea componentelor aferente domeniilor ocupare și formare profesională ale programului 

operațional către organismul intermediar prevăzut la art. 2, lit. a).  



 

 

(2)  Organismul intermediar prevăzut la alin. (1), va gestiona funcțiile de selecție și evaluare 

proiecte, monitorizare a implementării, verificare tehnică și financiară, verificarea achizițiilor publice 

pentru proiectele din domeniul ocupării și formării profesionale. 

(3) Între Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în calitate de organism intermediar și Ministerul 

Educației, în calitate de autoritate de management se încheie Acordul de delegare de funcții prevăzute la 

alin. (1), în termen de maximum 30 de zile de la aprobarea de către Comisia Europeană a programului, 

potrivit prevederilor legale în vigoare. 

(4) Acordul de delegare prevăzut la alin. (1) și (3) se încheie prin ordin comun al ministrului muncii 

și protecției sociale și al ministrului educației. 

Art. 6. Salarizarea personalului din structurile cu rol de autoritate de management și organism 

intermediar prevăzute la art. 2 se stabilește potrivit Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, personalul din aceste 

structuri beneficiind de prevederile art.17 din Legea-cadru, în condițiile legii. 

Art. 7. (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, 

Ministerul Educației și Ministerul Muncii și Protecției Sociale propun Guvernului spre adoptare proiectele 

de hotărâre pentru modificarea și/sau completarea hotărârilor de guvern privind organizarea și funcționarea 

Ministerului Educației și Ministerului Muncii și Protecției Sociale, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe 

de urgență și reglementărilor în vigoare. 

(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul 

Educației și Ministerul Muncii și Protecției Sociale inițiază modificarea Hotărârii Guvernului nr. 936 din 5 

noiembrie 2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităților și instituțiilor 

din România în procesul de programare și negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei 

de programare 2021-2027 și a cadrului instituțional de coordonare, gestionare și control al acestor fonduri. 

Art. 8. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și 

Ministerul Educației aplică și vor duce la îndeplinire prevederile prezentei ordonanțe în procesul de 

programare și negociere a fondurilor externe nerambursabile alocate României în perioada de programare 

2021-2027, precum și a cadrului instituțional de coordonare, gestionare și control al acestor fonduri. 
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