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La data de 20 iulie 2012, s-au desfasurat la sediul Ministerului Afacerilor Europene (Sala 
de consiliu), lucrarile reuniunii de la nivelul Ministerului 
Afacerilor Europene (MAEur). Reuniunea a fost prezidata de 

.

reuniunii s-a concentrat pe tematica 
. Participantii la reuniune sunt prezentati în lista anexata acestei 

minute. 

Reuniunea a fost deschisa de , la scurt timp 
dupa aceea, alaturându-se discutiilor si domnul ministru Leonard Orban.

În interventia sa, domnul Razvan Cotovelea a evidentiat conexiunile procesului de 
programare a fondurilor europene cu evenimentele care se desfasoara, în paralel, la nivel 
european (negocierea bugetului UE în perioada 2014-2020, preluarea de catre Cipru a 
Presedintiei Consiliului UE); domnul Razvan Cotovelea a subliniat, de asemenea, 
importanta primei reuniuni a

(CIAP) pentru programarea fondurilor europene în perioada 2014-2020,
desfasurata la data de 19 iulie a.c. Momentul a marcat lansarea procesului de elaborare a 

, document strategic national pe baza caruia se va rea iza 
alocarea fondurilor europene aferente politicii de coeziune si a celei agricole comune.

În continuare, a prezentat sintetic orientarile 
metodologice pentru programarea fondurilor europene în perioada 2014-2020 (parte 
constitutiva a Memorandumului cu tema „Aprobarea actiunilor si documentelor privind 
pregatirea accesarii si implementarii fondurilor europene în perioada 2014-2020”, aprobat 
de guvern la data de 13 iunie a.c.). Doamna  Ionica a punctat, de asemenea, etapele
importante ale calendarului, evidentiind rolul comitetelor consultative în procesul de 
elaborare a .   

Pornind de la elementele documentului prezentat, a urmat o sesiune de comentarii, 
întrebari si raspunsuri, deschisa de Ministrul 
afacerilor europene a subliniat importanta pregatirii perioadei 2014-2020, în contextul în 
care cerintele Comisiei Europene (COM) au devenit mult mai severe,  ar exigenta 
crescuta a COM a putut fi remarcata în acest an. Chiar si în aceste conditii, domnul 
ministru Leonard Orban a apreciat ca România va beneficia, probabil, de alocari 
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semnificative. O contributie importanta în accesarea viitoarelor fonduri europene o vor 
avea lectiile învatate în actuala perioada de programare.

Reprezentantul (CSDR), 
, a evidentiat lipsa domeniului cercetarii stiintifice din cadrul 

consultarilor tematice si a mentionat ca va transmite un material în legatura cu aceasta 
chestiune. De asemenea, a recomandat eliminarea din document a exprimarilor care 
utilizeaza modul conditional-optativ, un exemplu clar constituindu-l paragraful al doilea 
al capitolului 2.3 al documentului.

a precizat ca domeniul cercetarii este inclus în sectiunea 
privind competitivitatea si va fi regasit în cadrul grupurilor de lucru ce se vor organiza la 
acest nivel. 

a fost de acord cu propunerea reprezentantului 
CSDR privind paragraful al doilea al capitolului 2.3 si a precizat ca asteapta solicitarea 
scrisa a CSDR privind domeniul cercetarii. Domnul ministru a subliniat, de asemenea,
faptul ca se doreste ca cele mai multe chestiuni sa rezulte din discutiile ce se vor organiza 
în cadrul procesului de consultare. 

Reprezentantul , a sustinut eliminarea 
conditional-optativului si înlocuirea lui cu expresia „este necesar”.   

, a apreciat lansarea 
procesului de consultare, cu atât mai mult cu cât, în primul exercitiu de programare a 
fondurilor europene, conceptul de consultare nu a fost aplicat într-o maniera consistenta.

Pe baza experientei proprii de elaborare a documentelor în cadrul 
, vicepresedintele CNS Cartel Alfa a recomandat construirea din timp 

a documentelor de programare, dat fiind ca acestea nu     suferi modificari majore în 
procesul de negociere. A recomandat, de asemenea, accelerarea actiunilor de pregatire a 
elaborarii programelor operationale (PO), precum si valorificarea experientei 
personalului implicat în procesul anterior de programare, pentru a evita repetarea 
dificultatilor actuale în absorbtia fondurilor. Pentru utilizarea Fondului Social European 
(FSE) – proces în care partenerii sociali au fost cel mai mult implicati - domnul Petru-
Sorin Dandea a propus: 

i) simplificarea masiva a regulilor, coroborata cu coordonarea, în ceea ce priveste 
abordarea problematicii, a institutiilor statului (cu atributii în domeniu) cu entitatile 
implicate în implementarea proiectelor; 

ii) îmbunatatirea capacitatii institutionale a autoritatilor de management, în conditiile în 
care, datorita austeritatii bugetare, în ultima perioada s-a produs o depopulare a 
acestora;

iii) combaterea coruptiei în administratie, prin aplicarea      politici de salarizare 
modificate radical fata de cea în curs.

Comitetului Economic 
si Social European
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În replica, a mentionat ca, în timpul negocierilor, 
schimbarile pot fi de ordinul nuantelor. În ceea ce priveste elaborarea PO-urilor, o prima 
schita a acestora este programata, conform calendarului, în trimestrul I 2013. La nivelul 
Consiliului European, negocierile s-ar putea finaliza la sfârsitul anului 2012, urmând apoi 
decizia Parlamentului European. Domnul ministru a întarit importanta simplificarii 
regulilor, dar a recunoscut, în acelasi timp dificultatea procesului datorata presiunilor 
exercitate de diferite cerinte si structuri (de exemplu, Autoritatea de Audit, COM). Un 
caz particular, în acest sens, îl reprezinta POS DRU, program caracterizat printr-o mare 
complexitate. 

Pentru toate PO, problema majora identificata de misiunea de audit este demonstrarea 
rezultatelor actiunilor în raport cu nivelul de salarizare aplicat în cadrul proiectelor. 
Domnul ministru Leonard Orban a subliniat necesitatea        i unor modificari în 
sistemul de verificare si control, astfel încât sa poata fi demonstrat ca sistemul va putea 
conduce la o functionare foarte buna a procesului de absorbtie a fondurilor (cu atât mai 
mult cu cât, nota primita de sistem dupa ultima misiune de audit a fost 4, cea mai mica 
posibila pe scara de la 1 la 4). 

a evidentiat 
discrepanta în sens negativ, sesizata în multe cazuri, dintre sumele cheltuite pentru 
evaluarile externe si utilitatea rapoartelor acestora. De asemenea, a subliniat necesitatea 
cunoasterii clare a partenerului cu care beneficiarul         regulile de utilizare a 
fondurilor europene.

a acceptat ca interpretarea neunitara a diferitelor 
spete de catre diferite institutii sau de diferite persoane din aceeasi institutie constituie o 
problema..

În interventia sa, 
, a mentionat necesitatea unei fise obligatorii a proiectului, care 

sa precizeze inclusiv cota alocata salariilor.

, în cadrul , a precizat ca 
baremurile salariale exista în cazul FSE, dar nivelul  acestora este foarte ridicat. La 
nivelul COM, a fost solicitat un studiu de rezonabilitate a costurilor care va lua în calcul 
rezultatele obtinute în urma numarului de ore lucrate.

Domnul ministru a informat ca a fost semnat, cu o zi înaintea reuniunii, 
contractul pentru studiul de rezonabilitate a costurilor, iar în termen de o luna de la 
semnare, studiul urmeaza a fi finalizat. 

Capacitatea administrativa a fost un alt aspect supus          de catre ministrul afacerilor 
europene. Analiza functionala realizata de catre Banca Mondiala a plasat capacitatea 
administratiei române pe ultimul loc în UE. De aceea, în ianuarie 2013, vor fi luate, 
probabil, masuri de eliminare a diferentelor dintre nivelurile de salarizare a categoriei 
speciale de personal care lucreaza în domeniul fondurilor europene. Ministrul afacerilor 
europene a subliniat necesitatea aplicarii unei politici adecvate în domeniul resurselor
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umane, care sa ia în considerare, bineînteles, si angajamentele asumate prin acordul cu 
FMI.  

În interventia sa, , 
(BNS) a reiterat necesitatea asigurarii coerentei la nivelul institutiilor statului. 

Subliniind importanta analizarii rezultatelor obtinute în implementarea proiectelor, 
a mentionat realizarea abia în cursul anului trecut a ghidului de 

indicatori utilizati în procesul de evaluare.

a evidentiat dificultatile pe 
care le întâmpina beneficiarii fondurilor, mentionând ca nu pot fi platite penalitati la 
sume nealocate. O sursa de probleme o reprezinta si modificarile legislative din timpul 
procesului, care pot conduce la afectarea indicatorilor de rezultate ale proiectelor. Pentru 
contracararea acestui neajuns, doamna Irina Manole a propus ca studiul de impact al 
modificarilor legislative sa tina cont si de efectul asupra utilizarii fondurilor europene.

Domnul ministru a recomandat ca, pentru aceasta a doua chestiune pusa 
în discutie de reprezentantul UGIR-1903, sa fie transmisa la MAEur o solicitare scrisa. 

Pentru viitorul POSDRU, a propus ca numarul de axe prioritare 
sa fie limitat la cinci.

Pentru acest tip de propuneri, domnul ministru a recomandat dezbaterea 
lor în comitetele consultative si în CIAP. 

a propus, în acelasi timp, realizarea unui formular tipizat pentru 
proiecte, în care activitatile sa fie prezentate detal    iar accentul sa fie pus pe evaluare si 
justificarea bugetara.

În cadrul reuniunii, au fost discutate, de asemenea, aspecte de actualitate privind POS 
DRU.

Domnul ministru a precizat ca, pentru a fi  functional, sistemul trebuie 
sa fie capabil sa identifice erorile si problemele structurale, iar rata erorii    fie mai mica 
de 2%.  Un exemplu de functionare corecta a sistemului este cel din Bulgaria, chiar daca 
rata absorbtiei este mai mica decât a României.

vicepresedintele , a propus ca în viitorul 
exercitiu de programare a fondurilor europene sa fie cooptat si sistemul sanatatii.

Domnul ministru a mentionat ca, pentru alocarea unei sume 
semnificative domeniului sanatatii, va fi necesara constituirea unui organism intermediar 
la nivelul Ministerului Sanatatii.

În încheiere, a multumit celor prezenti pentru participare si pentru sugestii si 
i-a invitat sa propuna pentru reuniunile urmatoare abordarea subiectelor pe care le 
considera de interes.
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