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     NR. 640.320/06.03.2014                                                                                                           
 
 
 

 
MINUTA 

şedinţei Comisiei de dialog social din data de 
06.03.2014 

 

 I. Participanţi: 

1. Reprezentanţii unor confederaţii sindicale şi patronale reprezentative 
la nivel naţional care fac parte din Comisia de dialog social: 

-  4 confederaţii sindicale reprezentative la nivel naţional (Blocul 
Naţional Sindical – B.N.S.: Ioana Onofrei; Confederaţia Naţională a 
Sindicatelor Libere din România – C.N.S.L.R Frăţia: Sebastian Oprescu; 
Confederaţia Sindicatelor Democratice din România – C.S.D.R.: Simion 
Hăncescu; Confederaţia Sindicală Naţională – MERIDIAN: Ion Albu);  

-  5 confederaţii patronale reprezentative la nivel naţional (Confederaţia 
Patronală din Industria României – CONPIROM: Constantin Dumitru; 
Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România – 
CNIPMMR: Octavia Ionescu; Uniunea Generală a Industriaşilor din 
România – UGIR: Ştefan Varfalvi, Florin Dobre; Uniunea Generală a 
Industriaşilor din România – UGIR 1903: Mihai Păsculescu; Asociaţia 
Română a Antreprenorilor de Construcţii – ARACO: Adrian Florescu).  

2. În calitate de invitaţi: 

-  3 organizaţii (Asociaţia Naţională a Exportatorilor şi Importatorilor din 
România – ANEIR: Mihai Ionescu; Asociaţia Oamenilor de Afaceri din 
România – AOAR: Cristian Pârvan; Consiliul Investitorilor Străini – CIS: 
Doina Ciomag); 
- Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale si Persoanelor Vârstnice 
-  MMFPSPV : Carmen Gui ; 
- Consiliul Economic şi Social – CES: Alin Dumitrescu, Iulia Ţuţuianu; 
- Institutul de Politici Publice: Violeta Alexandru; 
- reprezentanţi mass-media (MEDIAFAX: Raluca Ghinea; TVR: Mihai 
Florea, Elena Crăciu; RTV: Daniel Coman, Ştefan Ristache, George 
Bratiloveanu; RRA: Iulian Olescu; DIGI 24: Liviu Braşoveanu, Sbîrn 
Cristina, Răducanu Bogdan; Agerpres: Ivaşcu Ady; Capital: Alexi Diana; 
Realitatea TV: Nicu Cernat, Mitcu Bogdan, Rjei Duse; ZF: Claudia 
Medrega; EVZ: Raluca Florea ; Antena 3: Marius Oprea; Money 
Channel: Ioana Cleaunescu, Bianca Iacob). 
 

Direcţia pentru relaţia cu Parlamentul, 

sindicatele şi patronatul 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE  
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3. Din partea Ministerului Finanţelor Publice: domnul Liviu Voinea – 
Ministru delegat pentru buget, domnul Gheorghe Gherghina – Secretar de 
Stat, domnul Enache Jiru – Secretar de Stat, domnul Florin Tunaru – 
vicepreşedinte ANAF, directori şi specialişti din cadrul MFP şi ANAF. 

 
II. Ordinea de zi: 
 

1. Analizarea proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice; 

2. Aprobarea minutei şedinţei Comisiei de dialog social din data de 
27.01.2014; 

3. Diverse. 

 
 III. Observaţii, concluzii şi propuneri rezultate din dezbateri: 

 
 Lucrările şedinţei au fost deschise de către domnul Liviu Voinea – 
Ministru delegat pentru buget, care a a precizat că tema acestei şedinţe o 
constituie reforma in finantarea investitiilor publice: evaluarea investitiilor 
publice in vederea finantarii cu prioritate sau sistarii. 
 

Punctul 1: Analizarea proiectului Hotărârii Guvernului pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de 
investiţii publice 

 
Domnul Liviu Voinea – Ministru delegat pentru buget a precizat că 

scopul reformei îl constituie: 
1. Identificarea proiectelor prioritare de investitii publice 
2. Finalizarea cu celeritate a proiectelor prioritizate, prin asigurarea 

finantarii necesare 
3. Sistarea proiectelor care nu se mai justifica economic si social 
4. Organizarea procesului de selectie a investitiilor noi, prin validarea 

studiului de prefezabilitate de catre MFP 
 
De asemenea, a precizat că obiectivul reformei, respectiv cui se 

aplică, îl constituie: 
 
Obligatoriu: investitii > 100 milioane lei 
Dupa caz: investitii >30 milioane lei < 100 
 

1. Institutii publice centrale 
2. Institutii publice locale 
3. Institutii publice autofinantate 
4. Companii cu capital majoritar de stat 
5. Parteneriate public - privat 

 
 Totodată, mecanismul acestei reforme constă in următoarele acţiuni: 
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1. Infiintarea unitatii de evaluare a investitiilor publice, la MFP, in 
subordinea directa a ministrului delegat pentru buget  - indeplinit in 
2013 

2. Crearea cadrului legal: OUG 88/septembrie 2013 – indeplinit in 2013 
3. Prioritizarea pilot in executia bugetului 2013 – indeplinit in 2013 

(primele 20 de proiecte au primit 50% din totalul cheltuielilor de 
investitii din bugetul de stat)  

4. Prioritizarea  pilot in programarea bugetului 2014, in baza OUG 
88/2013 – indeplinit in 2013 

5. Elaborarea si adoptarea normelor metodologice la OUG 88/2013 – in 
curs de realizare, obiectiv: martie 2014 

6. Implementarea cadrului legal completat cu normele metodologice in 
executia bugetului 2014 si in programarea bugetului 2015  
 
În continuare, domnul Liviu Voinea – Ministru delegat pentru buget 

a prezentat topul celor 20 de proiecte de investitii semnificative ale 
administratiei publice centrale conform plaţilor pentru anii 2012 şi 2013 si 
conform alocărilor bugetare pe anul 2014, precum şi structura programului 
de investitii publice pe anul 2014 al ordonatorilor principali de credite ai 
bugetului de stat. 

 
Totodată, a menţionat că noutăţile aduse prin proiectul de act 

normative supus dezbateri se referă la: 
 introducerea unor elemente specifice de analiză a eficienţei proiectelor 

de investiţii publice semnificative, prin utilizarea unor indicatori de 
performanţă economică (indicatori cost/beneficiu) şi utilitate socială 
(indicatori cost/utilitate); 

 creşterea eficienţei mecanismului de prioritizare a obiectivelor de 
investiţii publice prin introducerea unor elemente de finalitate a 
prioritizării: finanţarea cu prioritate a unor proiecte sau sistarea altora 
(neperformante/ineficiente); 

 monitorizarea mai atentă a implementării proiectelor cu impact 
semnificativ asupra bugetului de stat; 

 detalierea procesului de evaluare a gradului de pregătire a unui proiect 
de investiţii publice semnificativ nou; 

 introducerea unui punctaj total minim pentru admiterea la finanţare a 
proiectului de investiţii publice semnificativ respectiv; 

 detalierea criteriilor de prioritizare prevăzute de O.U.G. nr 88/2013, a 
acordării punctajelor în evaluare şi modul de justificare a acestora, în 
scopul aplicării uniforme şi coerente de către părţile implicate; 

 stabilirea unor elemente de analiză în procesul de re-evaluare a 
întregului portofoliu de proiecte de investiţii publice semnificative de 
către ordonatorii principali de credite, în scopul sistării proiectelor 
neperformante/ineficiente; 

 definirea unor termeni utilizaţi în cuprinsul O.U.G. nr. 88/2013 cu 
privire la procesul de evaluare, analiză şi prioritizare a proiectelor de 
investiţii publice semnificative; 
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 creşterea transparenţei în decizia de alocare a fondurilor pentru 
investiţii. 
 
De asemenea, a făcut o scurtă prezentare a principiilor şi criteriilor de 

evaluare a proiectelor de investiţii publice semnificative, conform materialului 
prezentat în anexa minutei. 

 
ANEIR: apreciaza demersul Ministerului Finantelor Publice de 

elaborare a acestui  act normativ si considera ca este un proiect care trebuie 
dus la bun sfarsit chiar daca e posibil sa apara unele dificultati in aplicare. 
 Totodata, a precizat ca exista o serie de riscuri de care trebuie sa se 
tina seama in continuare, precum: 

- prin aplicarea unor formule sau criterii matematice pot fi eliminate 
proiecte care, chiar daca nu acumuleaza punctajul necesar, ar putea fi 
foarte utile din punct de vedere social, al efectului de multiplicare a 
investitiilor, etc.; 

- sunt necesare mecanisme de ordonare si prioritizare si a investitiilor 
care nu intra in sfera de aplicare a acestor prevederi, deoarece au o 
pondere importanta in cheltuirea banilor publici; 

- trebuie sa se acorde o atentie sporita si managementului de la nivelul 
fiecarui proiect, deoarece un management defectuos poate transforma 
un proiect considerat prioritar intr-o investitie nerentabila. 
Domnul ministru delegat pentru buget Liviu Voinea a precizat ca in 

proiect sunt prevazute nu numai criterii matematice, ci si de natura sociala, 
economica etc, menite sa acopere toate aspectele necesare prioritizarii 
acestora. 

De asemenea, a precizat ca mecanismul propus prin acest proiect 
poate fi aplicat optional si proiectelor mai mari de 30 milioane lei, mentionand 
totodata ca pentru proiectele mai mici de 100 milioane lei exista in curs de 
elaborare, la nivelul MDRAP, in colaborare cu Ministerul Finantelor Publice, 
un proiect pentru eficientizarea acestora.   

In ceea ce priveste managementul la nivelul fiecarui proiect, a precizat 
ca reprezinta unul din criteriile de evaluare a proiectului respectiv. 

 
CSDR: apreciaza acest proiect de act normativ si considera ca 

investitiile in pregatirea si calificarea fortei de munca ar trebui sa fie 
prioritare, deoarece Romania se confrunta in prezent cu un deficit de forta de 
munca datorita migratiei in strainatate. 

In acest sens, CSDR apreciaza ca derularea si finalizarea proiectelor 
de investitii sunt conditionate de existenta unei forte de munca bine pregatite 
in scoli profesionale de specialitate, create prin reorganizarea campusurilor 
scolare din prezent.  

Domnul ministru delegat pentru buget Liviu Voinea a precizat ca 
obiectul acestui proiect de act normativ il constituie prioritizarea proiectelor, 
nu a programelor de investitii, dar prin introducerea criteriilor de performanta 
si obligativitatea prezentarii unor indicatori fizici se vor crea premisele 
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derularii unor programe mai eficiente prin gestionarea responsabila a banilor 
publici. 
 

AOAR: este de acord cu promovarea proiectului de act normativ si 
solicita sa se aiba in vedere o serie de observatii, respectiv: 

- includerea in sfera de aplicare a acestui proiect de act normativ si a 
proiectelor de investitii publice grupate in fisele globale de catre 
ordonatorii principali de credite, prevazute la art. 3), alin.(3); 

- acordarea unui punctaj mai mare criteriului referitor la alinierea 
obiectivului proiectului la obiectivele nationale sau sectoriale. 

- Identificarea unor solutii pentru valorificarea proiectelor sistate, 
deoarece abandonarea acestora ar reprezenta o pierdere imensa 
pentru economie si o irosire a banilor cheltuiti pana in prezent. In acest 
sens a propus predarea acestor obiective autoritatilor locale sau 
continuarea prin parteneriate publice-private. 

- prioritizarea investitiilor la nivelul colectivitatilor locale sa tina cont de 
contributia fiecarei autoritati locale, pentru responsabilizarea acestora 
in derularea proiectelor respective 
Domnul ministru delegat pentru buget Liviu Voinea a precizat ca 

observatiile sunt oportune, mentionand ca pentru investitiile mai mici 
mecanismul de eficientizare a acestora va fi derulat in principal de MDRAP si 
va urmari ca, prin stabilirea unor indicatori de rezultate, sa se poata cunoaste 
in timp real destinatia fiecarei sume alocate. 

De asemenea, a precizat ca acest proiect se refera doar la sistarea 
finantarii de la bugetul de stat pentru proiectele care nu mai indeplinesc 
noile criterii de evaluare, fara ca acest fapt sa impiedice continuarea sau 
valorificarea obiectivelor respective sub o alta forma, in conditiile legale care 
nu fac obiectul acestui proiect de act normativ. 

  
Funkycitizens: considera ca trebuie avute in vedere posibilitatile de a 

sanctiona autoritatile locale pentru abaterile in derularea proiectelor de 
investitii publice, precum si implicatiile financiare ale intreruperii contractelor 
in derulare pentru proiectele care vor fi sistate. 

Domnul ministru delegat pentru buget Liviu Voinea: a precizat ca 
autoritatile locale vor fi responsabilizate prin co-participarea la proiectele de 
investitii. 

De asemenea, a precizat ca in cazul sistarii proiectelor se vor analiza 
implicatiile legale, in cazul in care finalizarea proiectului respectiv va costa 
mai mult decat sistarea acestuia.  

    
UGIR: consideră că legislatia privind prioritizarea proiectelor de 

investitii publice acordă o mare responsabilitate Unităţii de evaluare a 
investiţiilor publice, unitate si, in consecinta, în cadrul acestei structuri trebuie 
incadrat personal calificat. 

De asemenea, consideră că trebuie acordată o atenţie deosebită 
proiectelor/lucrărilor începute şi neterminate, pentru evitarea apariţiei unor 
neînţelegeri cu firmele contractoare. 
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Totodată, a precizat că trebuie avută în vedere şi situaţia arieratelor 
statului faţă de contractorii proiectelor începute şi care, în perioada 
următoare, nu vor mai reprezenta o prioritate. 
 

Domnul ministru delegat pentru buget Liviu Voinea: a precizat că 
proiectul de act normativ prevede o prioritizare a proiectelor de investiţii şi nu a 
arieratelor, acestea urmând a fi achitate.   

 
CONPIROM: consideră că analiza de prefezabilitate a proiectelor de 

investiţii trebuie să aibă la bază politicile generale ale Guvernului. Totodată, 
consideră că pentru asigurarea eficienţei şi eficacităţii în derularea marilor 
proiecte trebuie introdusă responsabilitatea personală care să prevadă 
inclusiv confiscarea averii persoanei responsabile. 

CIS: apreciază proiectul de act normativ şi susţine promovarea 
acestuia precizând că reprezintă un mesaj pozitiv adresat investitorilor 
străini. 

Totodată, CIS consideră că: 
- conceptele de suportabilitate şi sustenabilitate sunt vag definite, fiind greu 
de determinat posibilitatea generică a ordonatorului principal de credite de a 
mobiliza fondurile necesare realizării proiectului în timpul şi estimările iniţiale. 
În plus, suportabilitatea şi sustenabilitatea ar trebui relaţionate şi cheltuielilor 
de operare şi întreţinere, nu doar celor de construcţie şi montaj; 
- este nevoie de o detaliere a riscurilor în cadrul Normelor metodologice, 
incluzând riscurile asociate cheltuielilor şi veniturilor, gruparea lor pe 
categorii în baza secvenţialităţii cronologice, estimarea mărimii, impactului şi 
probabilităţii de apariţie a riscurilor, evaluarea interdependenţelor între 
riscurile definite, trasarea unei matrici, determinarea distribuţiei de 
probabilităţi, studierea oricăror posibile corelaţii şi calcularea valorii riscurilor. 
Corelarea cu un anumit punctaj ar contribui la un exerciţiu analitic de calitate; 
- se remarcă inexistenţa proiectelor cu finanţare privată (PPP). 
 
 ANEIR: consideră că pentru criteriul privind caracterul productiv al 
proiectului (3.3. Există aranjamente credibile pentru a acoperi durabil 
costurile de operare şi întreţinere rezultate odată ce proiectul este finalizat) 
să fie punctat similar criteriului 2.3. Impactul de mediu al proiectului, 
respectiv cu zero puncte dacă nu îndeplineşte cerinţele sau 10 puncte dacă 
le îndeplineşte. 
 Domnul ministru delegat pentru buget Liviu Voinea: a precizat că 
s-a reţinut spre analiză această propunere. 

 
 Partenerii de dialog social au fost de acord cu promovarea 

proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice, cu propunerile si 
observatiile mentionate mai sus. 
  

Punctul 2: Aprobarea minutei şedinţei Comisiei de dialog social 
din data 27.01.2014  
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A fost aprobat de partenerii de dialog social, fără propuneri şi 

observaţii. 
  

Punctul 3: Diverse 
  

ANEIR: a apreciat deschiderea Ministerului Finanţelor Publice în relaţia cu 
partenerii de dialog social, considerând că dialogul social reprezintă modul prin 
care aceştia pot să pună la dispoziţia MFP experienţa acumulată, în acest fel 
contribuind împreună la crearea unui cadru legislativ coerent. 
 În acest sens, consideră că este necesară organizarea unei şedinţe a 
Comisiei de dialog social la care să participe şi ministrul finanţelor publice. 
  

 
 
 
 

Secretariatul Comisiei: 
 

Octavian Dragu – consilier ............................ 
Cristi Florescu – consilier............................... 

         Gabriela Cherciu – expert.............................. 


