
GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE

MINUTA

reuniunii de la nivelul Ministerului Afacerilor Europene

domnul Leonard Orban, ministrul afacerilor europene

1. Dl. ministru Leonard Orban

Dl. director Bogdan Badea

dl. Pavel Platona
dna. Carmen Dumitriu

Dl. ministru Leonard Orban

2.

Bucuresti, 011864, Bd Aviatorilor 50A, sector 1, ROMÂNIA, tel. 021 308 53 19, fax. 0374 10 45 00

La data de 6 septembrie 2012, s-au desfasurat la sediul Ministerului Afacerilor Europene 
lucrarile reuniunii de la nivelul Ministerului Afacerilor 
Europene (MAEur) cu urmatoarea ordine de zi:

1. Propunerile Comisiei Europene de modificare a 

2. Situatia actuala si provocari în domeniul fondurilor europene.

Reuniunea a fost prezidata de .

a deschis reuniunea,  si l-a invitat pe dl. director Bogdan 
Badea sa prezinte primul punct de pe agenda.

a precizat ca principalele schimbari aduse celor doua 
regulamente se refera la introducerea unor modalitati          de atingere, pâna în 2050, 
a tintelor de 95 g CO2/km pentru autoturismele noi si 147 g CO2/km pentru 
autoutilitarele noi. Dl. director a evidentiat faptul ca modificarile propuse vor avea un
impact major asupra industriei auto românesti si implica eforturi financiare majore din 
partea producatorilor auto, în sensul cresterii cheltuielilor de CDI pentru revizuirea 
tehnologiilor si reproiectare. În România exista doi producatori majori de autovehicule 
(Dacia – Renault si Ford) care vor trebui sa se adapteze rapid noilor cerinte.

În continuare, dl. Badea a raspuns întrebarilor formulate de 
(reprezentantul UNPR) si  de (reprezentantul PR) referitoare la 
corelarea celor doua regulamente cu masuri pentru reducerea poluarii atmosferice în 
Bucuresti si la existenta unor posibilitati concrete de productie de autovehicule electrice 
si bio, precum si de alte componente inovative (membrane de filtrare pe baza de 
nanotehnologii).

a subliniat faptul ca cele doua propuneri de regulamente 
sunt înca la nivel de discutii si ca, în cadrul grupurilor de lucru interministeriale existente, 
reprezentantii industriei auto îsi vor exprima punctul de vedere referitor la adoptarea unor 
solutii tehnologice adecvate.

Dl. ministru a prezentat 
subliniind faptul ca valoarea acesteia (cca. 10%) a ramas neschimbata din

luna iunie 2012, pentru ca România nu a mai depus la COM cereri de rambursare si, 

Comisiei de dialog social

situatia actuala a ratei de absorbtie a fondurilor structurale 
si de coeziune

Comisiei de dialog social

Regulamentelor Parlamentului 
European si ale Consiliului pentru reducerea emisiilor de CO2 generate de 
autoturismele si autoutilitarele noi, conform obiectivelor UE 2020 privind 
schimbarile climatice;
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implicit, nici nu a mai primit bani. COM  a efectuat o misiune de audit cu privire la 
derularea POSDRU si au fost constatate multiple nereguli care au determinat, la începutul 
lunii august, lansarea procedurii de presuspendare a platilor pentru acest program. Acest 
lucru înseamna ca, în urmatoarele doua luni, trebuie luate masuri complexe pentru 
combaterea acestor nereguli/deficiente: redefinirea procedurilor, a mecanismelor de 
verificare si control, stabilirea unor noi criterii de eligibilitate etc. Autoritatea de 
management pentru POS DRU a elaborat în acest scop

care a fost aprobat în cadrul sedintei de guvern din data de 5 septembrie 2012, 
prin care au fost acceptate semnalarile COM si formula de corectie financiara a platilor 
pe POS DRU (vor trebui rambursati cca. 75 mil. Euro) si au fost propuse o serie de 
masuri de îmbunatatire a functionarii sistemului de management si control.

Din partea organizatiilor patronale si sindicale prezente au luat cuvântul 
(UNPR), (CNPR), (UGIR), 
(BNS), (CCIR), (PR), 

(CoNPR) si (CSDR). Principalele probleme 
ridicate de reprezentantii partenerilor sociali se refera la: modificarile repetate si la 
intervale foarte scurte de timp ale legislatiei si procedurilor în domeniu si aplicarea 
retroactiva a acestor modificari (în special a celor referitoare la achizitiile publice si 
private); calitatea serviciilor oferite de firmele de consultanta; slaba capacitate 
administrativa a autoritatilor de management si a organismelor intermediare, însemnând 
fluctuatii mari de personal, instruire insuficienta a acestuia, lipsa motivatiei, dar si 
necesitatea unor masuri coercitive de responsabilizare, incapacitate de verificare si 
control ex-ante si ex-post, incapacitate de a semnala si eradica coruptia din sistem.

În plus, reprezentantii partenerilor sociali au reclamat faptul ca aplicarea corectiilor 
financiare afecteaza în egala masura toti beneficiarii  indiferent de „buna credinta” a 
acestora si ca s-a creat un mediu ostil celor care doreau sa contribuie efectiv la cresterea 
gradului de absorbtie a fondurilor europene. Totodata, schimbarea regulilor    timpul 
jocului conduce la adâncirea lipsei de încredere în autoritati si în întreg sistemul 
administrativ. S-a evidentiat necesitatea concentrarii tuturor AM-urilor la nivelul MAEur 
si crearii unei baze de date centralizate, care sa cuprinda situatii c   ice aparute în sistem, 
cauzele aparitiei acestora, precum si solutiile adoptate pentru rezolvarea situatiilor 
respective si pentru evitarea transferului de responsabilitate de la autoritatile nationale 
catre beneficiarii de fonduri.

Reprezentantii organizatiilor patronale si sindicale prezente la reuniune au subliniat faptul 
ca întregul mecanism de absorbtie a fondurilor europene trebuie regândit si si-au 
exprimat disponibilitatea de a sprijini acest proces. În acest scop au fost aduse o serie de 
propuneri, printre care crearea unui grup de brainstorming (alaturi de reprezentanti ai 
mediului academic) precum si a unor structuri de asistenta pentru beneficiari (cu referire 
în special la criterii si conditiile dure din viitorul cadru financiar 2014-2020), care sa 
ajute în transmiterea catre beneficiari a unui puternic mesaj în ce priveste necesitatea 
schimbarii calitative a procesului de absorbtie si respectarea imperativa a regulilor.

Planul de actiune pentru 
implementarea recomandarilor si remedierea deficientele constatate de auditul Comisiei 
Europene, 
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a precizat ca, pentru a fi  functional, sistemul trebuie sa fie 
capabil sa identifice erorile si problemele structurale, iar rata erorii sa fie mai mica de 
2%.  Un exemplu de functionare corecta a sistemului este cel din Bulgaria, care a înteles 
mai devreme sa verifice conflictele de interese si sa ap ice corectii financiare, fara sa 
astepte sa fie identificate de Comisia Europeana.

a subliniat ca, pentru deblocarea procesului si pentru atingerea unor 
performante mai bune pe viitor, schimbarile trebuie sa continue si sa ofere încredere nu 
numai pe plan intern, dar si în relatiile cu Comisia Europeana. În acest scop este esentiala 
consolidarea capacitatii administrative a autoritatilor de management si a organismelor 
intermediare, trecerea la o procedura unica pentru achizitiile private, instruirea 
beneficiarilor pentru noile proceduri de achizitii publice si, mai ales, respectarea regulilor 
dure si precise impuse de Comisia Europeana pentru deblocarea procesului de decontare 
a platilor. 

În încheiere, a multumit celor prezenti pentru participare si pentru sugestiile 
de îmbunatatire a activitatii în domeniul utilizarii fondurilor europene.
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