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Minuta 

 

reuniunii Comisie de Dialog Social de la nivelul Ministerului Afacerilor Europene 

 

La data de 23 februarie 2012, ora 10.00, a avut loc, la sediul Infoeuropa, prima reuniune a 

Comisiei de Dialog Social de la nivelul Ministerului Afacerilor Europene, prezidată de dl. 

ministru Leonard Orban. 

În deschiderea reuniunii dl. ministru Leonard Orban a dorit să mulţumească pentru participare 

tuturor celor prezenţi şi a menţionat că aceste reuniuni vor deveni periodice, cu ritmicitatea de 

aproximativ o dată pe lună sau de câte ori va fi nevoie. Dl. ministru a continuat cu o scurtă 

prezentare a Ministerului Afacerilor Europene. De asemenea, dl. ministru a subliniat importanţa 

asigurării unui dialog mai bun cu partenerii sociali, motiv pentru care toţi reprezentanţii 

conducerii ministerului au fost prezenţi la această reuniune. 

În continuare dl. Viorel Dobrescu, directorul Direcţiei Strategii UE şi monitorizare post-

aderare din cadrul MAEur a prezentat pe scurt unele aspecte legate de modul în care va 

funcţiona Comisia de Dialog Social, făcând o trecere în revistă a principalelor prevederi ale 

Ordinului nr. 77/2012 de înfiinţare a acestei comisii.  

Dl. ministru Leonard Orban a prezentat agenda reuniunii.  

La primul punct de pe agendă, dna director general Antoaneta Popescu a realizat o succintă 

informare privind stadiul absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune şi perspectivele 

absorbţiei în anul 2012. Din prisma rolului de coordonator al MAEur, cifrele la nivelul celor 7 

PO evidenţiază faptul că există indicatori de progres care ne dau încredere că putem să realizăm 

ceea ce ne-am propus; pe de altă parte, există o evoluţie nesatisfăcătoare a ritmului de 

implementare şi un volum îngrijorător de redus al sumelor rambursate de Comisia Europeană 

(COM).  

Dl. ministru a intervenit, precizând că se discută despre fondurile alocate obiectivelor de 

coeziune, nu şi despre fondurile alocate pentru agricultură, care sunt gestionate de MADR. 

În continuare, dna. director general a subliniat că nivelul fondurilor angajate deja prin contracte 

este de 67%, însă procentul plăţilor către beneficiari din fonduri UE este de 15 %, iar rata de 

absorbţie efectiva (externă) a ajuns la 6,3 %, deci un volum al sumelor rambursate de la COM de 

1,211 mld. Euro. Precizarea care se impune este că stadiul implementării pe fiecare PO variază 

mult în funcţie de specificităţile fiecărui programului, precum şi ale categoriei de activităţi 

finanţate (de exemplu, proiectele majore de pe mediu şi transport nu pot fi comparate cu 

proiectele de pe programele finanţate din Fondul Social European). Pe ansamblu, însă, procentul 

este îngrijorător, iar menţinerea acestui ritm de absorbţie nu va permite stoparea pierderii de 

fonduri. În acest context, s-a menţionat faptul că până în prezent, pe cele 7 PO nu s-a pierdut nici 

un euro. Începând cu luna decembrie 2011 COM aplică regula dezangajării automate, regula 

n+3, n+2, un logaritm de calcul în raport de care operează dezangajarea automată de fonduri, 

deci la sfârşitul lunii decembrie 2011, în pofida blocajelor în primirea de sume de la COM, 
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pragul de dezangajare automată a fost depăşit. Pentru 2012, acest plafon este deja mult mai mare, 

de 4,79 mld. Euro, volumul prefinanţărilor fiind de 1,42mld. Euro. De precizat este faptul că 

dezangajarea de fonduri se face pe program şi pe fond, prin urmare chiar dacă pe Programul 

Operaţional Regional se depăşeşte plafonul, acesta nu compensează implementarea mai redusă 

pe alt program, ca cel de mediu sau competitivitate. Fiecare Autoritate de Management (AM) şi-

a făcut estimările de absorbţie pentru 2012. De la nivelul MAEur trebuie precizat că depăşirea 

plafonului la sfârşitul anului 2012 nu ne situează pe o poziţie confortabilă pentru sfârşitului 

anului 2013, pentru că în 2013 riscul pierderii de fonduri este de miliarde de euro, sume ce vor 

trebui rambursate potrivit algoritmului.  

Prin urmare, implementarea în acest an trebuie să meargă mult dincolo de acest plafon de 

dezangajare de la sfârşitul anului 2012. Prin prisma rolului său de coordonare a fondurilor 

europene obiectivul MAEur este ca ţinta de absorbţie să ajungă la cel puţin 20%, în termeni reali 

cca. 3,5 mld. Euro. Este o ţintă foarte ambiţioasă, ce presupune aplicarea mai multor măsuri, 

începute deja. Principalele direcţii de acţiune rezultate din toate analizele interne, dar şi din 

consultările cu COM sunt: 

- remedierea deficienţelor în domeniul achiziţiilor publice. În acest sens există un plan de 

acţiune cu termene stricte a căror monitorizare este realizată de minister; 

- simplificarea procedurilor de verificare şi rambursare a cheltuielilor, deziderat asumat de 

la începutul anului 2011, când s-a elaborat Planul de măsuri prioritare pentru accelerarea  

absorbţiei fondurilor, aprobat de guvern şi publicat pe site-ul ministerului, dar care nu s-a 

materializat până în acest moment şi a devenit prioritar pentru accelerarea procesului de 

verificare a cererilor de rambursare, care se corelează cu obligativitatea AM-urilor de a 

respecta termenul de 45 de zile pentru procesarea şi efectuarea plăţilor, termen care a fost 

statuat la sfârşitul anului 2011; 

- încheierea procesului de standardizare a documentaţiei de achiziţie publică, ce va fi 

finalizat în cursul lunii martie pentru domeniile apă, deşeuri, transporturi şi energie, 

considerate 4 domenii cheie. De asemenea, trebuie încheiat procesul de standardizare a 

documentaţiei şi pentru serviciile de consultanţă, pentru asistentă tehnică şi trebuie 

identificate, în perioada imediat următoare şi alte domenii care se pot preta la o astfel de 

standardizare, pentru continuarea acestui proces. 

În ceea ce priveşte proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea 

financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, 

acesta îşi propune să stabilească reguli mai clare pentru acordarea şi recuperarea prefinanţării. În 

acest context trebuie menţionată semnarea în luna ianuarie 2012 a 2 memorandumuri de 

înţelegere cu BM şi BEI, precum şi faptul că este în curs de semnare şi un memorandum de 

înţelegere cu BERD, în baza cărora se vor încheia contracte de servicii pentru acordare de 

asistenţă tehnică, atât la nivel de coordonare (MAEur), cât şi la nivelul fiecărei autorităţi de 

management responsabilă de implementarea PO, expertiză care se va concentra pe măsuri de 

eficientizare şi creştere a capacităţii administrative a acestor structuri şi de pregătire a proiectelor 

pentru perioada următoare de programare.  

În continuare, dl. ministru Leonard Orban a deschis prima sesiunea de dezbateri, subliniind 

faptul că, deşi vorbim de o coordonare soft din partea MAEur, trebuie să învăţăm din greşeli. 
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Ceea ce s-a întâmplat pe POS DRU a arătat că deşi responsabilitatea aparţine altor instituţii, în 

planul imaginii aceasta se transferă MAEur, motiv pentru care a fost demarat un proces de a face 

ordine în sistem, pe fiecare program operaţional şi de a tăia drastic acele posibilităţi care au dus 

la abuzuri, la acceptarea şi implementarea unor proiecte care sunt cu mare semn de întrebare în 

ceea ce priveşte atingerea obiectivelor proiectelor, dar şi în ceea ce priveşte chestiuni legate de 

conflicte de interese, chiar suspiciuni de fraudă. Desigur, sunt programe care au vulnerabilităţi 

mai mari ca altele, ca de exemplu POS DRU, în consecinţă MAEur a solicitat MMFPS ca în 

termen de o săptămână să vină cu propuneri de modificare drastică a regulilor de eligibilitate a 

proiectelor, pentru că nu mai pot fi acceptate în continuare astfel de practici care sunt, uneori, 

chiar dincolo de limita legii.  

În acest context, MAEur şi-a propus o îmbunătăţire calitativă a procesului de absorbţie, care în 

momentul de faţă are o imagine deplorabilă atât la Bruxelles (de genul „absorbim puţin şi când o 

facem sunt mari suspiciuni de fraudă”), cât şi în interiorul RO, la nivelul beneficiarilor români 

care se confruntă cu mari probleme, ca de exemplu situaţiile în care cererile de rambursare sunt 

procesate după luni sau ani, de la data depunerii. 

În continuare, dl. ministru a precizat că la fel de importantă este pregătirea pentru perioada 2014-

2020, pentru a nu se ajunge în 2016 - 2017 la procente de absorbţie sub 10%, mai ales că vor 

exista condiţii ex-ante, fără a căror îndeplinire nu se vor putea acorda fonduri. În plus, procesul 

de transparentizare continuă prin implementarea de măsuri favorabile beneficiarilor, ca de 

exemplu modificarea legislativă prin care fiecare structură este obligată să proceseze cererile de 

rambursare în maximum 45 de zile lucrătoare. 

Dl. Adrian Izvoranu, director general CPISC a adresat mulţumiri pentru ocazia de a putea să 

comunicăm direct şi a subliniat că fondurile sunt destinate sprijinirii dezvoltării României. Ele nu 

sunt singurele resurse, nu sunt dictate de Bruxelles şi nu reprezintă un scop în sine. Pentru acest 

motiv, ar trebui să existe un plan / o strategiei de dezvoltare proprie României, pentru următorii 

20 de ani (altul decât Programul Naţional de Dezvoltare, care este doar un instrument de 

prioritizare), care să asigure convergenţa resurselor financiare (fonduri structurale, resurse 

bugetare, fondurile private), iar reglementările să fie modificate în scopul aprobării finanţărilor 

încrucişate (ca în cazul Poloniei) şi legislaţia simplificată, nu în sensul flexibilizării, ci prin 

eliminarea prevederilor inutile.  

Dl. ministru Leonard Orban a precizat că pentru perioada 2014-2020, se va lansa o astfel de 

strategie, care se va numi Cadrul Strategic Naţional pentru Dezvoltare a României şi care va 

identifica nevoile de dezvoltare şi va reprezenta baza celorlalte documente programatice 

(contractul partenerial şi definirea PO). În plus, de trei ani de zile există polii de creştere, prin 

care este acceptată abordarea încrucişată a finanţărilor. 

Dl. Marius OPRAN, reprezentatul UGIR-1903, a subliniat că România are nevoie, în primul 

rând, de o strategie de reindustrializare, nu de încă o strategie de dezvoltare.  

În ceea ce priveşte existenţa unei strategii de dezvoltare a României, dl. ministru a subliniat că 

strategiile menţionate anterior de dl. Marius Opran sunt strategii fie sectoriale, sau mai răspund 

cerinţelor actuale. De aceea este nevoie pentru perioada 2014 - 2020 de un document sintetic 

care să cuprindă principalele priorităţi ale României.  
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Dl. Sorin Iorga, reprezentantul UNPCPR, a precizat că toate acţiunile avute în vedere pentru 

creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene nu vor avea nici o şansă de izbândă fără 

cointeresarea persoanelor din aparatul public angrenate în proiecte. Dl. Sorin Iorga consideră că, 

în plan tehnic, Autoritatea de Audit ar trebui să îşi asume şi responsabilitatea soluţiilor, nu doar 

puterea judecării soluţiilor propuse, motiv pentru care în prezent o bună parte din punctele negre 

ale auditurilor sunt urmare a unor judecăţi de oportunitate şi nu de legalitate. Autoritatea de 

Audit trebuie responsabilizată în standardizarea documentelor, astfel încât să nu mai fie o 

problemă de interpretare, de analiză de oportunitate, ci una legată de analiza de legalitate. 

Referitor la salarizarea funcţionarilor publici, atât dl. ministru Leonard Orban, cât şi dl. 

secretar de stat Teodor Cătălin Vătafu au subliniat că pentru personalul care gestionează 

fondurile comunitare este prevăzut sporul de 75%, însă problema la care nu s-au găsit soluţii, 

care să fie acceptate la nivel intern, dar şi agreate cu COM este diferenţierea majoră la nivelul 

salariului de încadrare la care se aplică acest spor, personalul migrând spre instituţiile care sunt 

foarte bine plătite.  

Dl. ministru a reiterat faptul că un proces de reacreditare a AM-urilor ar dura mai mult de zece 

luni, ceea ce ar însemna blocarea activităţii în această perioadă. 

În ceea ce priveşte aspectele referitoare la Autoritatea de Audit, dl. ministru a precizat că această 

responsabilizare ar trebui să fie valabilă pentru toate structurile, inclusiv ANRMAP, în aplicarea 

unor criterii uniforme privind achiziţiile publice, iar depăşirea problemelor majore cauzate de 

deficienţele structurale pot fi depăşite doar prin crearea de jurisprudenţă. 

Referitor la întrebarea dlui. Marius Opran legată de existenţa la nivelul MAEur a unei structuri 

care să se ocupe de PC 7 şi, în perspectiv, de PC 8, dna. director Maria Baciu a intervenit 

precizând că instituţia responsabilă în România de domeniul CDI este ANCS, iar în prezent 

singura problemă legată de PC 7, aşa cum reiese din documentele COM, este pierderea gradului 

de excelenţă în momentul implementării rezultatelor inovative datorită deficienţelor de 

infrastructură. 

Revenind la POS DRU, dl. Mihai Păsculescu (UGIR-10903) a precizat ca posibilă măsură 

restrângerea ariei de eligibilitate, subliniind rolul comitetelor sectoriale - acestea reprezentând 

asocieri între patronate şi sindicate, de interes public şi non-profit, care sunt cele mai abilitate în 

cunoaşterea cerinţele de pe piaţa muncii. Tot în acest context, dl. Sorin Iorga (UNPCPRP) a 

punctat şi rolul Pactelor regionale de ocupare care dau Planurile regionale de ocupare şi 

incluziune socială, precum şi posibilitatea utilizării criteriului transversabilităţii, ca un criteriu de 

punctaj suplimentar în evaluarea proiectelor.  

În acest sens, dl. ministru a reiterat faptul că MAEur a cerut MMFPS ca în termen de o 

săptămână să vină cu propuneri de modificare drastică a regulilor de eligibilitate a proiectelor şi 

a subliniat că proiectele, în special cele care implică foarte multe resurse, trebuie să fie punctate 

funcţie de priorităţile la care răspund, pentru cheltuirea calitativ mai bună a fondurilor 

comunitare. 

Dl. ministru Leonard Orban a menţionat că motivele pentru care au fost întrerupte plăţile pe 

POS DRU sunt legate de calitatea evaluării pe proiectelor (nu există o standardizare a evaluării, 

externalizarea acesteia făcându-se fără stabilirea unor criterii precise de evaluare) şi de 

verificările la faţa locului, care ar fi trebuit să fie de 100%. Trebuie însă făcut un efort comun 
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pentru salvarea procesului de absorbţie pe POS DRU, pentru ca întreruperea plăţilor să nu se 

transforme în suspendare de plăţi. 

În plus, proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 

instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă urmăreşte să facă 

ordine în acordarea şi retragerea prefinanţărilor, precum şi a modul în care finanţărilor ar putea fi 

retrase, iar proiectele respective - reziliate. Din acest punct de vedere, propunerea este mai 

generoasă, în avantajul beneficiarilor, pentru că se va ţine cont de graficul de rambursare.  

În acest context, dl. ministru a adresat rugămintea ca, în termen de o săptămână, membrii 

comisiei să transmită observaţii legate de proiectul de hotărâre de guvern care, în măsura 

în care vor fi considerate utile, vor fi incluse în proiect.  

De asemenea, dl. ministru a precizat că doreşte ca discuţiile viitoare să cuprindă şi partea 

de afaceri europene, ca de exemplu negocierile privind viitorul buget al UE. 

În continuare, dl. Viorel Dobrescu, directorul Direcţiei Strategii UE şi monitorizare post-aderare 

din cadrul MAEur a prezentat problematica actualizării Programului Naţional de Reformă, în 

contextul Strategiei Europa 2020. Dl. director a subliniat faptul că regulamentul cadru pentru 

fondurile europene include 11 priorităţi pentru exerciţiul financiar 2014-2020, care derivă din 

Strategia Europa 2020. Pentru a avea viziunea asupra a ceea ce se întâmplă în RO în perioada 

2014-2020, trebuie adaptate priorităţile definite la nivelul UE şi adăugate priorităţile naţionale 

specifice.  

În continuare, dl. director a prezentat conceptul de semestru european, acesta fiind un cadru 

organizatoric prin intermediul căruia statele membre îşi sincronizează politicile economice şi 

financiare, astfel încât să atingă obiectivele propuse la nivelul UE. Acest semestru european este 

o secvenţă de evenimente, care începe în fiecare an cu elaborarea de către COM a unui raport 

privind creşterea economică, urmată de întrunirea Consiliului European de primăvară care 

stabileşte ce anume din priorităţile propuse de COM este acceptat de fiecare şef de stat membru 

şi de reuniunea Consiliul European de vară, care pe baza analizei făcute la nivelul tuturor statelor 

membre stabileşte recomandări specifice pentru fiecare stat membru şi care încheie semestrul 

european.   

Ca atare, primul eveniment este elaborarea raportului anual al COM (Analiza anuală a creşterii 

2012), care a avut loc în luna decembrie 2012 şi propune 5 priorităţi noi pentru toate statele 

membre. Statele membre şi-au exprimat deja poziţia faţă de aceste priorităţi cu ocazia Summit-

ului informal din ianuarie şi şi-o vor exprima din nou cu ocazia Consiliului European de 

primăvară (1-2 martie a.c.).  

În urma Consiliului informal din 30 ianuarie a.c., şefii de state şi de guverne au dat o declaraţie 

comună în care au stabilit alte 3 priorităţi imediate. În consecinţă sunt 8 priorităţi care trebuie 

integrate în Programele naţionale de reformă ale tuturor statelor membre.  

Actualizarea PNR înseamnă organizarea la nivel naţional a unor secvenţe de procese în urma 

cărora să rezulte un document care reflectă priorităţile naţionale, cel puţin pe termen scurt (1-3 

ani).  
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Referitor la viitoarele dezbateri publice cu părţile interesate (autorităţi centrale, locale, ONG-uri, 

patronate etc.) asupra actualizării PNR, acestea se vor derula sub forma unei conferinţe naţionale, 

precum şi a unor mese rotunde tematice, organizate de MAEur în perioada martie-aprilie. 

La data de 13 aprilie a.c., Raportul de implementare a PNR va fi transmis COM, astfel încât 

programele de acţiuni concrete pe baza cărora se aplică PNR să fie finalizate până în luna iunie, 

când se încheie semestrul european. 

În acest context, reprezentanţii patronatelor prezente la reuniune şi-au exprimat punctele de 

vedere cu privire la anumite domenii şi obiective incluse în PNR 

Din punctul de vedere al dl. Marius Opran (UGIR-1903), domeniul CDI trebuie privit nu numai 

la nivelul UE, dar şi din perspectiva participării la alte programe internaţionale, pentru care 

trebuie asigurată co-finanţare. În completare, dl. Adrian Izvoranu (CPISC) a susţinut că 

investiţiile în CDI sunt singurele care ar putea impulsiona economia, ca atare investiţiile în CDI 

trebuie să înceapă de la 5% (din care cel puţin 4% în mediul privat), nu de la 2% din PIB aşa 

cum este stabilită ţinta României pentru 2020. 

Ca răspuns, dl. Viorel Dobrescu a precizat că investiţiile în CDI se fac pe baza unor calcule, iar 

volumul acestora nu este stabilit arbitrar – ci pe baza resurselor disponibile şi a capacităţii 

entităţilor implicate în CDI de a produce rezultate cu efect economic.  Referitor la cofinanţarea 

proiectelor europene de cercetare, dl Dobrescu a remarcat că ANCS ar trebui să aibă o strategie 

pentru CDI, pe baza căreia să poată bugeta în mod corespunzător participarea la diferite 

programe internaţionale. 

În continuarea discuţiei privind CDI, dl. Mircea Oros (ARACO) a susţinut că trebuie să avem în 

vedere mai întâi atingerea actualelor obiective deja stabilite.  

Pentru a încheia acest punct de pe agenda reuniunii, dl. Viorel Dobrescu a subliniat faptul că 

toate chestiunile legate de obiectivele şi acţiunile incluse în PNR vor fi discutate cu ocazia 

meselor rotunde ce vor fi organizate în perioada următoare, la care vor fi invitate să participe 

instituţiile responsabile pentru fiecare domeniu.  

La ultimul punct de pe agenda reuniunii, s-a solicitat transmiterea către secretariatul tehnic al 

Comisiei de Dialog Social a următoarelor documente: 

- hotărârile judecătoreşti privind reprezentativitatea fiecărei organizaţii patronale / 

sindicale la nivelul Comisiei de Dialog Social; 

- punctele de vedere ale organizaţiilor patronale / sindicale referitoare la proiectul de 

Hotărâre de Guvern privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea 

financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 

convergenţă (în termen de o săptămână de la data prezentei reuniuni). 

În încheiere, dl Dobrescu a mulţumit celor prezenţi pentru participare şi pentru sugestii. 

 

În anexă, lista participanţilor la reuniune. 


