COMITETUL DE MONITORIZARE AL
PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL

Procesul verbal al şedinţei Comitetului de Monitorizare al
Programului Operaţional Regional 2007 – 2013
Data şedinţei 22 aprilie 2008

Comitetul de Monitorizare al Programului Operaţional Regional (CMPOR) s-a întrunit,
marţi, 22 aprilie 2008, Cluj - Napoca, în şedinţă ordinară, în conformitate cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 765/ 2007.
Şedinţa a fost prezidată de preşedintele CMPOR, László BORBÉLY, ministrul
dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor.
La această reuniune au participat membrii CMPOR (reprezentanţi ai Guvernului, la nivel
de secretar de stat şi ai Regiunilor de Dezvoltare, la nivel de preşedinţi de Consiliu
Judeţean, desemnaţi prin hotărâre a Consiliilor pentru Dezvoltare Regională (CDR),
reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, reprezentanţi
desemnaţi prin hotărâre CDR, la nivelul regiunii, din mediul de afaceri, mediul academic,
societatea civilă, ai altor ministere şi instituţii centrale, ai celor 8 Agenţii pentru
Dezvoltare Regională, precum şi reprezentanţi ai Comisiei Europene, în calitate de
observatori, conform anexei ataşate (lista de prezenţă).
Ordinea de zi a şedinţei, votată în unanimitate de membrii CMPOR, a fost următoarea:
1. Cuvânt introductiv
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei CMPOR din 13 decembrie 2007
3. Prezentare privind stadiul implementării Programului Operaţional Regional
4. Prezentare privind perspectivele financiare ale Programului Operaţional
Regional
5. Aprobarea Raportului Anual de Implementare al Programului Operaţional
Regional
6. Aprobarea Planului Multianual de Evaluare al Programului Operaţional
Regional
7. Prezentare privind stadiul activităţilor desfăşurate conform Planului de
Comunicare al Programului Operaţional Regional
8. Completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comitetului
de Monitorizare a POR cu o Procedură scrisă de luare a hotărârilor de către
membrii CM POR
9. Stabilirea datei următoarei şedinţe a CM POR
10. Diverse
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1. Deschiderea şedinţei de către preşedintele CMPOR
În cuvântul de deschidere, preşedintele Comitetului de Monitorizare, dl. László
Borbély, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor, a salutat prezenţa la
şedinţă a reprezentanţilor Comisiei Europene, dl. Anastassious Bougas, dl. David
Sweet, dna Aura Răducu.
Dl. ministru László Borbély a apreciat că Programul Operaţional Regional este unul
dintre cele mai dinamice programe operaţionale, iar descentralizarea modului de
implementare a programului este foarte utilă întrucât toate deciziile sunt luate la nivelul
Regiunilor de Dezvoltare. În acest mod, regiunile au o responsabilitate mai mare în
implementarea proiectelor. Până în prezent au fost depuse aproximativ 130 de proiecte,
cele mai multe pe axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale se
transport”, iar unele regiuni au proiecte care acoperă întreaga sau chiar dublul alocării
financiare. Regiunile au avut abordări diferite privind modul de implementare a
proiectelor, unele dintre ele au promovat competitivitatea între judeţe, altele au
considerat că fiecare judeţ trebuie să aibă proiecte de implementat, situaţie care a
generat diferenţe mari între numărul de proiecte de la nivelul fiecărei regiuni. Totodată,
trebuie luată în considerare şi perioada de 150 de zile pentru evaluarea unui proiect,
perioadă care poate fi redusă dacă proiectul respectă toate etapele şi are toate avizele.
Dl. ministru a precizat că după şedinţă vor fi semnate primele două contracte de
finanţare pentru proiectele depuse de către Consiliile Judeţene Harghita şi Dolj pentru
axa prioritară 2, domeniul major de intervenţie 2.1, în valoare totală de aproximativ 49
milioane euro. Acestea sunt primele proiecte de infrastructură finanţate din fonduri
structurale semnate. În perioada următoare se preconizează să se semneze şi
contracteze proiecte în valoare de aproximativ 1,3 miliarde euro.
De asemenea, dl. ministru a salutat prezenţa d-nei Alice Bâtu şi dlui Eugen Teodorovici,
secretari de stat în Ministerul Economiei şi Finanţelor, cu care MDLPL are o colaborare
foarte bună
Dl. ministru László Borbély a solicitat întărirea colaborării şi a comunicării între
consiliile judeţene sau locale, Agenţiile pentru de Dezvoltare Regională şi MDLPL, astfel
încât problemele să poată fi soluţionate în mod operativ şi într-un termen cât mai scurt.
Totodată, preşedintele CMPOR, a precizat că până la sfârşitul lunii aprilie vor fi postate
pe site-ul MDLPL ghidurile solicitantului pentru majoritatea axelor prioritare ale
Programului Operaţional Regional, cu excepţia axei prioritare dedicate dezvoltării
urbane durabile şi a domeniului de intervenţie privind promovarea potenţialului turistic şi
crearea infrastructurii necesare pentru creşterea atractivităţii României ca destinaţie
turistică.
Dl. ministru a precizat că axa prioritară destinată dezvoltării durabile a oraşelor este cea
mai importantă axă prioritară având şi cea mai mare alocare financiară. Întrucât este
una dintre cele mai complicate axe prioritare trebuie simplificată procedura de
implementare. De asemenea, este necesar ca oraşele mari să înceapă să-şi elaboreze
strategii pe termen mediu şi lung, pentru că în viitor ar putea deveni poli de creştere.
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Puţine oraşe au în acest moment strategii viabile, de aceea este necesar să se
realizeze o mai bună prioritizare a nevoilor de dezvoltare astfel încât proiectele
implementate să aibă impact. Totodată, având în vedere că nu este nevoie de o lege
specială pentru zonele metropolitane, este necesar ca oraşele să-şi creeze astfel de
zone dar care să fie funcţionale.
Referitor la ordinea de zi a şedinţei, dl László Borbély, preşedintele CMPOR, a
precizat că au fost primite din partea dl. Valer BINDEA, secretar de stat în cadrul
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, două propuneri de modificare a
agendei. S-a propus introducerea pe ordinea de zi a următoarelor puncte de discuţie:
perspectivele pentru anul 2008 referitoare la proceduri, lansări şi contracte, precum şi
prezentarea din partea Autorităţii de Management a Programului Operaţional Regional a
Sistemului Unic de Management al Informaţiilor din punct de vedere a funcţiilor
sistemului şi a modului de operare. Dl. ministru a precizat că prima propunere se va
discuta la punctul 4 al agendei, respectiv Perspective financiare ale Programului
Operaţional Regional iar Sistemului Unic de Management al Informaţiilor poate fi
prezentat de către reprezentanţii Ministerului Economiei şi Finanţelor, care gestionează
acest program, la punctul „Diverse” al ordinii de zi.
Dl. ministru László Borbély, preşedintele CMPOR, a supus spre aprobare ordinea
iniţială de zi a şedinţei.
Membrii CMPOR au votat în unanimitate ordinea de zi a şedinţei.
Preşedintele CMPOR a precizat că la şedinţă sunt prezenţi 17 membri cu drept de vot
din 24, aşadar există majoritate simplă şi se poate desfăşura şedinţa.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei CMPOR din 13 decembrie 2007.
Preşedintele CMPOR a supus aprobării procesul verbal al şedinţei CMPOR din data de
13 decembrie 2007 Procesul verbal al şedinţei CMPOR din data de 13 decembrie
2007 a fost aprobat în unanimitate.
3. Prezentare privind stadiul implementării Programului Operaţional Regional
Dl. Gabriel Friptu, director AMPOR, a precizat că începând cu această reuniune
primele puncte de discuţie în cadrul Comitetelor de Monitorizare vor viza stadiul
implementării Programului Operaţional Regional. Stadiul implementării Programului
Operaţional Regional este prezentat la data de 15 aprilie a.c, de aceea este posibil ca
unele date privind depunerea de proiecte să fie supuse corecţiilor, întrucât această
activitate se desfăşoară în mod continuu. Până la data de 15 aprilie a.c. au fost lansate
pentru Programul Operaţional Regional 9 domenii de intervenţie pentru depunere de
proiecte, urmând ca până la sfârşitul lunii aprilie să fie lansate alte trei domenii de
intervenţie şi să fie postate pe site-ul MDLPL spre consultare ghidurile solicitanţilor
pentru axa prioritară privind dezvoltarea durabilă a oraşelor şi domeniul de intervenţie
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privind promovarea potenţialului turistic pentru creşterea atractivităţii României ca
destinaţie turistică.
Dl. Friptu a menţionat că schemele de ajutor de stat necesare pentru implementarea
Programului Operaţional Regional au fost avizate de Consiliul Concurenţei. De
asemenea, a mulţumit reprezentanţilor acestei instituţii atât pentru sprijinul acordat în
pregătirea acestor scheme, cât şi pentru suportul şi expertiza furnizată în timpul
elaborării acestora.
Materialele puse la dispoziţia membrilor CMPOR prezintă informaţii complete privind
tipurile de solicitanţi, structura proiectelor pe regiuni atât din punct de vedere al
numărului cât şi a tipului de proiecte solicitate. Axa prioritară privind îmbunătăţirea
infrastructurii regionale şi locale de transport este cea mai solicitată de către autorităţile
locale, valoarea estimata a lucrărilor depăşind 1,34 mdl. Euro, mai mult decât alocarea
financiară din Programul Operaţional Regional. De asemenea, a început depunerea de
proiecte şi pe celelalte axe prioritare, în special proiecte pentru îmbunătăţirea serviciilor
sociale şi a patrimoniului cultural.
Modul de funcţionare al sistemului de implementare a fost verificat prin intermediul axei
prioritare 2 care a fost lansată pe data de 10 septembrie 2007. Graficul prezentat în
mape evidenţiază că faza de începere a procedurilor a fost dificilă, dar a existat o
creştere spre sfârşitul anului trecut. În prezent 23 de proiecte se află în faza
precontractuală, respectiv au trecut etapa de evaluare în cadrul Comitetelor Regionale
de Evaluare Strategică şi Corelare. Urmează etapa de evaluare a proiectului tehnic,
vizita pe teren a experţilor, precum şi pregătirea ultimelor documente în vederea
semnării contractelor. Proiectele finanţate în cadrul axei prioritare 2 privind
îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport sunt promovate în special de
către consiliile judeţene întrucât drumurile judeţene asigură o accesibilitate crescută în
zonă şi au un impact şi o vizibilitate mai mare.
Din punct de vedere al structurii pe regiuni, în funcţie de bugetele estimate pentru
proiectele depuse şi nu de numărul acestora, Regiunile Sud - Vest şi Nord – Est se
situează pe primele locuri. Faţă de situaţia de la sfârşitul anului trecut şi în celelalte
regiuni au început să se depună mai multe proiecte. De asemenea, au existat proiecte
care au fost retrase şi integrate în cadrul unor strategii pentru a fi depuse mai târziu pe
axa prioritară 1 privind dezvoltarea durabilă a oraşelor – poli urbani de creştere. Au
existat şi proiecte respinse, nu doar în faza de conformitate administrativă (lipsa unui
anume document), ci şi în fazele următoare fie din cauza lipsei unor avize privind
cofinanţarea care se acordă de către consiliile locale, fie pentru că nu au fost prezentate
în mod corespunzător. De asemenea, au fost respinse proiecte în etapa de evaluare
tehnică şi financiară, ceea ce reliefează că acestea nu au îndeplinit un anumit standard
de calitate. Aceste proiecte îngreunează sistemul de evaluare şi este de dorit ca în
aceste etape să fie cât mai puţine proiecte respinse astfel încât să se asigure eficienţa
derulării în timp a procedurilor de evaluare.
În ceea ce priveşte finanţarea, dl. Friptu a menţionat că există 2 regiuni cu proiecte a
căror valoare depăşeşte alocarea financiară regională pe axa prioritară 2 pentru
întreaga perioadă de programare. Există unele regiuni care menţin un echilibru între
valoarea proiectelor depuse şi alocarea financiară, dar această situaţie va putea fi
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analizată în viitor mai detaliat prin evaluarea sumelor contractate şi a celor plătite. În
acest moment, depăşirea alocărilor financiare nu constituie o problemă. De asemenea,
numărul de proiecte depuse pe celelalte axe prioritare nu permit o comparaţie relevantă
între ele.
Pentru axa prioritară de asistenţă tehnică au fost realizate primele plăţi şi deşi nu au
impactul şi dimensiunea proiectelor din economia reală, acesta au constituit un prim test
al mecanismului de gestionare şi încheiere de contract. În această fază au fost acordate
avansuri, dar nu s-au realizat autorizări de plăţi. În ceea ce priveşte tipul de proiecte
depuse în cadrul axei prioritare de asistenţă tehnică acestea sunt proiecte propuse de
Organismele Intermediare privind acordul de delegare, precum şi proiecte de informare
şi comunicare promovate de Autoritatea de Management. Au fost lansate procedurile de
achiziţie publică pentru 4 proiecte de comunicare şi informare care asigură necesarul
pentru anul 2008 şi cu impact pentru anul 2009.
În ceea ce priveşte evaluarea conformităţii sistemului efectuată de Autoritatea Naţională
de Audit, dl Gabriel Friptu a precizat că aceasta reprezintă o etapă importantă pentru
asigurarea credibilităţii şi eficienţei funcţionării sistemului, o precondiţie pentru transferul
de fonduri de Comisia Europeană la nivel naţional, către programele operaţionale. Dacă
evaluările efectuate de către autorităţile naţionale de audit şi autorităţile europene nu
evidenţiază credibilitatea sistemului de implementare există posibilitatea ca organismele
Comisiei Europeane să refuze transferul fondurilor până când nu se asigură
funcţionarea corectă a sistemului prin respectarea tuturor prevederilor regulamentelor
relevante.
La sfârşitul anului trecut a avut loc o misiune de audit a Autorităţii Naţionale de Audit
atât la nivelul Autorităţii de Management cât şi a Organismelor Intermediare. Raportul
Autorităţii Naţionale de Audit a făcut unele recomandări privind îmbunătăţirea modului
de funcţionare a sistemului. Pentru a răspunde recomandărilor primite, Autoritatea de
Management a Programului Operaţional Regional a elaborat planuri de acţiune cu
termene, astfel încât în cursul lunii mai să poată furniza toate elementele necesare
Autorităţii Naţionale de Audit pentru formularea unei opinii asupra sistemului de
implementare a Programului Operaţional Regional. Ulterior Comisia Europeană, prin
departamentele specializate, va formula propria opinie asupra sistemului şi, dacă va
considera necesar, va face propriile recomandări pentru îmbunătăţirea sistemului de
implementare a Programului Operaţional Regional.
4. Prezentare privind perspectivele financiare ale Programului Operaţional
Regional

Dl. Gabriel Friptu a prezentat perspectivele financiare ale programului Operaţional
Regional, menţionând că până la 15 aprilie 2008 nu sunt foarte multe realizări din punct
de vedere al derulării financiare, situaţie care se poate observa în Raportul Anual de
Implementare a POR, dar că sunt importante estimările financiare pentru anul 2008 şi
pentru perioada imediat următoare identificate de Autoritatea de Management în
colaborare cu Organismele Intermediare. Pe parcursul implementării programelor
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operaţionale, Ministerul Economiei şi Finanţelor va solicita estimări şi evaluări financiare
pentru evitarea unei posibile presiuni asupra bugetului naţional. Astfel, cerinţa
Ministerului Economiei şi Finanţelor este de a avea estimări detaliate pentru anul în curs
şi estimări mai flexibile pentru următorii 3 ani.
De asemenea, ca urmare a evoluţiei înregistrate, este posibil ca unele cifre din tabelele
financiare prezentate să aibă o altă valoare la următoarea reuniune, dar se încearcă
păstrarea profilului previzionat în graficul contractărilor, plăţilor şi rambursărilor POR
pentru perioada 2007 – 2010. Va exista o legătură directă între cele 3 operaţiuni
semnificative din punct de vedere financiar: contractare, plăţi şi rambursare. Din punct
de vedere al volumului cheltuielilor, contractarea presupune existenţa unui număr cât
mai mare de proiecte şi a cât mai multor posibilităţi de acoperire a cheltuielilor pentru a
exista un volum critic al plăţilor efectuate.
Graficul prezentat în mape evidenţiază un grad ridicat al contractărilor în anul 2008 din
axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport”. Pentru
această axă prioritară există un număr foarte mare de proiecte pregătite. De asemenea,
se apreciază că numărul de proiecte care vor fi depuse pe celelalte axe prioritare va
creşte, astfel încât, până la sfârşitul anului, să existe un număr mai mare de contracte
încheiate.
Dl. Gabriel Friptu a arătat că, graficul privind plăţile evidenţiază sumele plătite din
program către beneficiari. De asemenea, a precizat că va exista întotdeauna un decalaj
între plăţile efectuate către beneficiari şi sumele rambursate de Comisia Europeană
către coordonatorul naţional. Dl. director, a atras atenţia asupra faptului că în graficul
privind plăţile nu au fost evidenţiate sumele din prefinanţarea asigurată de bugetul de
stat deoarece aceste sume se vor întoarce în buget
printr-o formă de rambursare,
precum şi avansurile primite de la Comisia Europeană pentru Programul Operaţional
Regional.
De asemenea, graficul fluxului fondurilor prezintă mecanismul de rambursări şi plăţi în
care sunt evidenţiate atât verificarea, autorizarea şi certificarea cheltuielilor efectuate de
un beneficiar într-un proiect, cât şi transferul sumelor certificate în contul beneficiarului.
Operaţiunile de verificare efectuate în acest mecanism nu sunt simple, aşa încât pot
exista proiecte cu o perioadă mică de certificare, dar şi proiecte complexe care pot
necesita o perioadă mai lungă de certificare.
Dl. Anasstasios Bougas, reprezentantul Comisiei Europene, a apreciat performanţa
globală a României, prin ceea ce s-a realizat în 2007 şi ce urmează a fi realizat, iar în
acest context POR este unul dintre programele cu o evoluţie deosebită, fapt datorat în
parte şi interesului arătat de partea politică. Ca urmare, a adresat mulţumiri atât
membrilor Comitetului de Monitorizare, cât şi Autorităţii de Management şi Ministerului
Economiei şi Finanţelor, pentru deschiderea de care au dat dovadă în soluţionarea
problemelor. România este prima ţară dintre noile State Membre care a clarificat toate
problemele privind achiziţiile publice, ajutorul de stat şi alte domenii privind
implementarea programelor.
Referitor la stadiul actual al POR, dl Bougas a subliniat că marea majoritatea a axelor
prioritare sunt funcţionabile, existând unele întârzieri doar în cazul axei prioritare
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destinate dezvoltării urbane, aceasta datorându-se unei perioade mai lungi necesare
pentru pregătirea unei strategii viabile. Trebuie făcut tot posibilul ca acest proiect al
polilor de creştere să fie unul de succes, întrucât în Uniunea Europeană au existat
eşecuri în acest domeniu. De asemenea, oficialul european a precizat că există unele
dezechilibre, însă este un lucru normal în fazele incipiente ale programului, iar dacă
acestea se vor menţine există posibilităţi de corectare. Se observă predominanţa
proiectelor mici, astfel că trebuie luate măsuri şi pentru implementarea unor proiecte mai
mari, nu doar în domeniul polilor de creştere ci şi al celorlalte domenii. Totodată, este
necesară şi o analiză prospectivă, pentru ca în momentul apariţiei unei probleme,
Comitetul de Monitorizare să fie pregătit pentru găsirea promptă a unei soluţii de
rezolvare.
De asemenea, dl. Bougas a considerat utilă – chiar dacă acest punct nu se afla pe
agenda oficială a întâlnirii – prezentarea, în cadrul acestui Comitet de Monitorizare, a
măsurilor pe care regiunile rămase în urmă le-au luat sau le vor lua pentru combaterea
acestor dezechilibre, dar şi exemple de bune practici din partea regiunilor aflate într-un
stadiu avansat de implementare.
Pentru a menţine acelaşi ritm ridicat de performanţă oficialul european a recomandat ca
în ceea ce priveşte evaluarea conformităţii să existe alternative, de exemplu în cazul în
care vor apărea probleme în realizarea plăţilor estimate, prezentate mai devreme, sau a
oricăror probleme identificate de către audit. De asemenea, trebuie minimalizat impactul
pe care perioadele electorale viitoare îl pot avea asupra progresului programului. În
consecinţă, este de preferat ca evaluarea conformităţii să fie realizată până cel mai
târziu în lunile septembrie-octombrie.
Dl. Bougas a menţionat că Autoritatea de Management, dar şi Comitetul de Monitorizare
trebuie să ai măsuri pentru simplificarea procedurilor şi mecanismelor de funcţionare ale
programului, în special în ceea ce priveşte proiectele. Având în vedere că fiecare oraş
are proiecte strategice cheie, acestea trebuie prioritizate, în special cele privind
dimensiunea urbană; de asemenea, trebuie uşor redefintă noţiunea de plan urban,
raportat la necesităţile actuale ale programului. Totodată este necesară reducerea
rolului pe care îl au diferitele comitete în prioritizarea proiectelor, întrucât aceasta este
atribuţia Autorităţii de Management. Rolul Comitetului de Monitorizare nu este acela de
a prezenta problemele cu care se confruntă fiecare, ci de-a găsi soluţii la problemele
care apar în implementarea programului. Graficul perspectivelor financiare prezintă un
dezechilibru, care este însă normal în privinţa axei prioritare 2, precum şi o estimare
foarte optimistă a plăţilor pentru perioada 2008 - 2010.
Dl. ministru László Borbély a precizat că Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Locuinţelor şi Comisia Europeană nu intervin în deciziile luate în cadrul regiunilor, dar a
atras atenţia că trebuie rezolvate problemele care ar putea bloca proiectele, în special la
nivelul Comitetelor Regionale de Evaluarea Strategică şi Corelare.
Domnul ministru a menţionat că nu sunt suficiente fondurile alocate axei prioritare 2
„Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport” pentru finanţarea tuturor
proiectelor aflate în pregătire, dar o redistribuire a fondurilor între axele prioritare ale
POR sau între Regiunile de Dezvoltare nu se va putea realiza până în anul 2009.
Asigurarea fondurilor necesare finanţării proiectelor depuse pentru infrastructura de
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transport se va discuta şi în cadrul guvernului pentru a putea fi identificate surse de
finanţare suplimentare (buget de stat sau alte surse). În ceea ce priveşte redistribuirea
alocărilor între Regiuni, aceasta se va face ţinând cont de principiul competitivităţii, dar
şi solidarităţii faţă de regiunile mai sărace, precum şi de solicitările primite din partea
regiunilor în cadrul cărora se depun proiecte cu o valoare totală ce o depăşeşte pe cea
a alocărilor financiare.
În acest context, dl. László Borbély şi-a exprimat regretul că la această şedinţă a
CMPOR nu toate Regiunile sunt reprezentate la nivel de preşedinte întrucât a dorit să
cunoască punctele de vedere ale Regiunilor privind dificultăţile întâmpinate în procesul
de depunerile a proiectelor.
D-na. Alice Bâtu, secretar de stat în Ministerul Economiei şi Finanţelor a menţionat
că pentru rezolvarea rapidă a eventualelor nemulţumiri faţă de comentariile sau
recomandările Autorităţii de Audit privind evaluarea conformităţii sistemului se pot stabili
întâlniri directe cu reprezentaţii coordonatorului naţional şi ai Autorităţii de Certificare şi
Plată din MEF. Este esenţial ca raportul Autorităţii de Audit să fie transmis Comisiei
Europene până la sfârşitul lunii mai, cel târziu începutul lunii iunie pentru a putea primi
un răspuns din partea acesteia.
Dl. ministru László Borbély a subliniat că la nivelul fiecărei Regiuni de Dezvoltare,
MDLPL are reprezentanţi pentru implementarea POR şi a atras atenţia că până în
prezent nu sunt proiecte depuse pe axa prioritară 4, în special pentru domeniul de
intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”, al cărui termen limită pentru
depunerea proiectelor este 16 iunie. De asemenea, a menţionat că există şanse mari să
fie depuse proiecte pentru axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea
turismului” deoarece activităţile sunt bine gândite, complementare şi s-a manifestat un
interes deosebit pentru această axă. Totodată, a precizat că oraşele poli urbani de
dezvoltare nu ar trebui să aibă o „strategie foarte sofisticată” astfel încât pregătirea
proiectului pentru obţinerea finanţării să nu necesite o perioadă îndelungată (1 an), spre
deosebire de polii de creştere pentru care trebuie să existe o strategie de dezvoltare
integrată.
Preşedintele CMPOR, dl. László Borbély a solicitat reprezentanţilor regiunilor să
prezinte stadiul actual al implementării POR.
D-na Edita Lokody, reprezentat Regiunea Centru - preşedinte al Consiliului
Judeţean Mureş, a precizat că la nivelul Regiunii Centru sunt depuse, până în prezent,
13 proiecte pentru finanţare, din care 8 proiecte pentru axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea
infrastructurii de transport regionale şi locale”. În perioada următoare se vor primi şi alte
cereri de finanţare.
Dl. Eugen Teodorovici, secretar de stat în Ministerul Economiei şi Finanţelor, a
menţionat că pregătirea proiectelor trebuie să se realizeze fără a lua în calcul sumele
necesare finanţării, activitate realizată de Ministerul Economiei şi Finanţelor.
Dl. Ion Călinoiu, reprezentant Regiunea Sud-Vest Oltenia – preşedinte Consiliul
Judeţean Gorj, a subliniat că una dintre priorităţile Regiunii Sud Vest Oltenia este
îmbunătăţirea infrastructurii rutiere, în special a drumurilor judeţene care oferă
alternative de dezvoltare economică. Un astfel de exemplu este proiectul de
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modernizarea DJ 665 - 676 care leagă sudul judeţului Gorj prin intermediul drumului
naţional cu judeţul Dolj şi nordul judeţului Gorj cu Hunedoara, asigurând condiţiile
necesare pentru punerea în valoare a potenţialului turistic. Întrucât prin intermediul
Programului Operaţional Sectorial Transporturi nu se vor finanţa autostrăzi şi nici
aeroportul Craiova, la nivelul judeţelor prioritară este îmbunătăţirea infrastructurii
interne. De asemenea, proiectele sunt armonizate la nivelul Consiliului pentru
Dezvoltare Regională, iar Comitetul Regional de Evaluare Strategică şi Corelare se
reuneşte lunar pentru evaluarea proiectelor. În prezent au fost depuse 33 de proiecte pe
axa prioritară 2, dar există proiecte fie depuse, fie în stadiul de pregătire şi pentru
celelalte axe prioritare.
Dl. Silvian Ciupercă, reprezentant Regiunea Sud - Muntenia – preşedinte Consiliul
Judeţean Ialomiţa, a precizat că la nivelul Regiunii se încercă finanţarea tuturor
proiectelor care se pregătesc atât prin intermediul Programului Operaţional Regional,
cât şi prin programe locale de finanţare sau programe guvernamentale, existând în
acest sens şi un Plan de Comunicare asupra acestor oportunităţi de finanţare. De
asemenea, există proiecte care deşi au trecut etapa de evaluare pe teren şi analiza
conformităţii cu proiectul tehnic, nu pot fi semnate fie datorită apariţiei Hotărârii de
Guvern nr. 28/2008 privind conţinutul cadru al documentaţiei tehnico-economice
aferente investiţiilor publice, fie din cauza unor elemente absolut formale. În ceea ce
priveşte echiparea infrastructurii sociale, există probleme în definirea unui proiect fie din
cauza impreciziei Ministerului Sănătăţii Publice, fie din lipsa unor specialişti în acest
domeniu. La nivel regional se încearcă promovarea a cât mai multor proiecte pentru
modernizarea şi reabilitarea spitalelor şi nu pentru componenta de echipare. Totodată,
dl. preşedinte a menţionat că la nivel regional există o viziune de solidaritate, dar acest
lucru nu împiedică evaluarea imediată a proiectelor depuse.
Dl. László Borbély, preşedintele CMPOR, a subliniat că deşi a fost publicată
Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 toate proiectele care nu sunt mai vechi de un an sunt
valabile. De asemenea, guvernul a alocat fonduri pentru pregătirea de proiecte, ca de
exemplu OG nr 7 prin care au fost acordate 1, 3 mil. ron. Proiectele care nu au primit
finanţare pot fi depuse la Ministerul Agriculturii pentru a fi finanţate în cadrul Planului
Naţional pentru Dezvoltare Rurală În cazul în care este nevoie de îmbunătăţirea
infrastructurii rutiere pentru a promova un turism performant şi a avea servicii de calitate,
trebuie găsite şi alte surse de finanţare complementare cu Programului Operaţional
Regional. Totodată, trebuie îmbunătăţită capacitatea administrativă pentru derularea
proiectului şi monitorizarea acestuia în cadrul regiunii, cu atât mai mult cu cât în cadrul
HG nr. 1424 sunt proiecte eligibile pentru toate axele prioritare.
Dl. Gabriel Friptu, director general AMPOR, a precizat că primul exerciţiu de
implementare prin care a trecut fiecare structură a evidenţiat modul în care se poate
realiza o mai mare flexibilitate a sistemului. De asemenea, a subliniat că Autoritatea de
Management POR nu va arăta flexibilitate în aplicarea regulilor în vederea eliminării
unor riscuri ale viitoarelor misiuni de audit.
Dl. Silvian Ciupercă, preşedinte Consiliul Judeţean Ialomiţa, a menţionat că au fost
respectate regulile existente înainte de depunerea documentaţiei, dar apariţia unor
reguli noi după acest moment a îngreunat procesul de selecţie.
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Dl. Eugen Teodorovici, secretar de stat în Ministerul Economiei şi Finanţelor, a
precizat ca de la data de 1 iulie 2008 se vor aplica regulile naţionale de contract pentru
proiectele finanţate din bani publici, conform ordinului ministrului care va fi publicat în
Monitorul Oficial. Ministerul Economiei şi Finanţelor va transmite un set complet de
norme privind aplicarea acestui ordin şi va organiza acţiuni in perioada mai – iunie, în
fiecare judeţ pentru prezentarea condiţiilor de contract. Acest ordin respectă regulile
FIDIC, astfel că pentru proiectele cu o valoare sub 5 mil. euro se vor aplica condiţiile
FIDIC Verde; proiectele care depăşesc această valoare vor aplica condiţiile FIDIC
galben sau roşu. De asemenea, a precizat că acest ordin va fi publicat pe site-ul MEF,
iar contractele lansate înainte de apariţia ordinului va respecta procedura aplicabilă în
momentul lansării.
Dl. László Borbély, preşedintele CMPOR, a solicitat reprezentantului Ministerului
Economiei şi Finanţelor să posteze pe site-ul ministerului ordinul privind regulile de
contractare şi normele de aplicare, astfel încât autorităţile locale să se poată familiariza
cu noile condiţii.
5. Aprobarea Raportului Anual de Implementare al Programului Operaţional
Regional

Dl. Gabriel Friptu, director general AMPOR, a prezentat Raportul Anual de
Implementare al Programului Operaţional Regional şi a precizat că acesta este un
document care evidenţiază stadiul programului, având structura şi conţinutul stabilite
prin regulamentele Comisiei Europene. Conform regulamentului de funcţionare al
Comitetului de Monitorizare, acest document trebuie supus atenţiei şi aprobat de
membrii Comitetului de Monitorizare. Raportul prezintă realizările tehnice şi financiare
ale Programului Operaţional Regional pe parcursul unui an calendaristic, respectiv anul
2007.
Acest raport este elaborat anual şi trebuie transmis oficial Comisiei Europene până la
data de 30 iunie a fiecărui an. Având în vedere că POR a fost lansat anul trecut în iulie,
Raportul Anual de Implementare cuprinde informaţii despre activităţile implementate în
ultimele 5 luni ale anului. Informaţii financiare şi foarte tehnice, inclusiv problemele
întâmpinate în implementare şi soluţiile identificate nu sunt relevante pentru acest
Raport Anual de Implementare, dar modul de obţinere a informaţiilor şi de sintetizare a
creat un mecanism de elaborare a raportului.
De asemenea, Dl. Friptu a precizat că Raportul Anual de Implementare este elaborat de
Autoritatea de Management, este supus aprobării Comitetului de Monitorizare şi este
transmis Ministerului Economiei şi Finanţelor, care realizează o evaluare globală a
Rapoartelor Anuale de Implementare la nivelul tuturor programelor pentru asigurarea
coerenţei faţă de obiectivele şi modul în care fiecare program a participat la îndeplinirea
obiectivelor din Cadrul Naţional Strategic de Referinţă. Ulterior, Raportul Anual de
Implementare este transmis Comisiei Europene care poate face recomandări sau
comentarii. Comisia Europeană nu aprobă acest raport, dar poate solicita mai multe
informaţii, astfel încât toate datele din aceste documente să fie cât mai clare şi să
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permită realizarea ulterioară de evaluări, statistici şi comparaţii. De asemenea,
Autoritatea de Management are obligaţia de a informa membrii Comitetului de
Monitorizare cu privire la comentarii primite din partea Comisiei Europeane.
Raportului Anual de Implementare nu cuprinde foarte multe elemente de analiză şi
evaluare a implementării pe anul 2007, dar sunt prezentate informaţii privind etapele de
pregătire pentru implementarea Programului Operaţional Regional. Regiunea Sud Est a
transmis comentarii pentru capitolele de comunicare şi informare. De asemenea, au
existat comentarii asupra propunerilor pentru anul 2008.
Raportul Anual de Implementare este un document care oferă o imagine a POR şi
constituie un istoric al acestui program. Problemele şi soluţiile identificate, în anul care
face obiectul Raportului Anual de Implementare sau în anii următori, pot fi utilizate
pentru realizarea unor evaluări sau studii prin intermediul Planului de Evaluare.
Rapoartele Anuale de Implementare reprezintă evoluţia procesului de implementare a
Programului Operaţional şi oferă membrilor Comitetului de Monitorizare elemente de
comparaţie privind stadiul programului. În baza aprobării Comitetului de Monitorizare,
Raportul de Implementare este transmis Comisiei Europene care poate formula
observaţii sau corecţii asupra documentului.
De asemenea, Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale poate să
realizeze unele corecţii pentru corelarea cu rapoartele anuale de implementare ale
celorlalte programe. Membrii CMPOR vor fi informaţi asupra modificărilor, fără a mai fi
necesară aprobarea de către Comitetul de Monitorizare a documentului modificat.
Dl. David Sweet, reprezentantul Comisiei Europene, a menţionat că, deşi nu există
suficiente informaţii financiare detaliate, primele Rapoarte de Implementare reprezintă
baza pentru viitoarele rapoarte anuale, care vor conţine informaţii complete. De
asemenea, prin elaborarea raportului se îndeplineşte o cerinţă a regulamentelor
necesară pentru a permite realizarea plăţilor, întrucât raportul prezintă un tablou al
programului, al nivelului de conştientizare a acestuia, o modalitate de a arăta modul de
cheltuire a banilor contribuabililor europeni.
Totodată, dl. David Sweet a precizat că acesta este primul raport anual pe care Comisia
Europeană l-a primit în mod informal şi se aşteptă şi o transmitere formală a acestuia.
Faptul că un nou stat membru reuşeşte să îndeplinească atât de repede cerinţele
regulamentelor creează o bună impresie serviciilor din Comisia Europeană şi celorlalte
State Membre.
Dl. Eugen Teodorovici, secretar de stat în Ministerul Economiei şi Finanţelor, a
formulat o obiecţie la secţiunea Raportului Anual de Implementare în care sunt
prezentate problemelor întâmpinate în implementarea programului pe parcursul anului
2007, considerând că definitivarea Sistemului Unic de Management al Informaţiei nu
poate reprezenta principalul obstacol pentru demararea implementării programului, deşi
au existat unele dificultăţi în acest sens.
Dl. Friptu, director general AMPOR, a precizat că acest lucru se datorează faptului că,
din lipsă de timp, comentariile primite din partea Autorităţii pentru Coordonarea
Instrumentelor Structurale nu au fost integrate în versiunea Raportului Anual de
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Implementare supusă votului Comitetului de Monitorizare. Însă, având în vedere că
rapoartele vor fi transmise Comisiei Europene prin intermediul Autorităţii pentru
Coordonarea Instrumentelor Structurale, vor fi realizate corecţiile necesare astfel încât
toate rapoartele să fie sincrone.
De asemenea, dl. director a menţionat că SMIS-ul a constituit totuşi o problemă, ţinând
cont că toate operaţiunile care trebuiau realizate de către acest sistem au fost efectuate
prin alte mijloace, atât de către Autorităţile de Management, cât şi de Organismele
Intermediare, ducând la o supraîncărcare a personalului acestor instituţii. Funcţionarea
sistemului ar permite concentrarea asupra analizelor calitative şi nu a unor date
cantitative.
Dl. ministru László Borbély a subliniat că funcţionarea unui astfel de sistem informatic
este utilă şi necesară, menţionând că, în viitor, Comitetul Naţional de Coordonare va
deveni mai funcţional şi va beneficia de informaţiile oferite de către acest sistem
informatic, îmbunătăţind astfel comunicarea între ministere.
Dl. Răzvan Cotovelea, director general în Ministerul Economiei şi Finanţelor a
precizat că SMIS nu poate fi cauza împiedicării lansării cererilor de proiecte, în anul
2007 şi a solicitat Autorităţilor de Management să nu mai ceară schimbarea softului
SMIS, întrucât este prea târziu pentru efectuarea unor modificări de fond ale softului. De
asemenea, a informat membrii CMPOR că pe data de 21 aprilie a.c. s-a desfăşurat
testul de stres al SMIS, în urma căruia elementele de oboseală ale sistemului s-au situat
sub 10%, ceea ce înseamnă că sistemul este perfect funcţional.
Dl. László Borbély, preşedintele CMPOR, a supus aprobării Raportul Anual de
Implementare al Programului Operaţional Regional.
Membrii CMPOR au aprobat în unanimitate Raportul Anual de Implementare al
Programului Operaţional Regional.
6. Aprobarea Planului Multianual de Evaluare al Programului Operaţional
Regional

Dl. Gabriel Friptu a prezentat membrilor CMPOR Planul Multianual de Evaluare,
reamintind că pe parcursul seminarului de instruire a membrilor CMPOR s-a realizat o
prezentare privind rolul şi poziţia evaluării în mecanismul de implementare al
programului, precum şi atribuţiile CMPOR.
Dl. Friptu a subliniat că pentru orice finanţare din fonduri publice, orice obiectiv de
program şi proiect trebuie emisă o opinie cu privire la realizarea acestuia. Lingvistic se
poate crea o confuzie, evaluarea fiind utilizată cu precădere pentru evaluarea tehnică şi
financiară a proiectelor. În contextul implementării de programe cu finanţare europeană,
evaluarea se realizează pentru măsurarea impactului implementării proiectelor /
programului şi obţinerii obiectivelor propuse. Evaluarea este un atribut al experţilor
independenţi, activitatea de evaluare neputând fi realizată de aceleaşi persoane care
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sunt implicate în managementul de program. Aşadar, în etapa de evaluare nu se
regăsesc membrii CMPOR sau ai Autorităţii de Certificare şi Plăţi, fiind necesară
independenţa celui care analizează programul pentru emiterea unei opinii corecte
asupra subiectului evaluat, precum şi recomandări pentru corectarea unor eventuale
dezechilibre identificate.
Activitatea de evaluare este finanţată din axa prioritară de Asistenţă tehnică. În
consecinţă, Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional are
responsabilitatea lansării procedurilor de achiziţii pentru contractarea serviciilor de
evaluare.
Pe lângă activităţile de evaluare detaliate în Planul Multianual de Evaluare, dl. Friptu a
precizat că pot fi realizate şi evaluări ad-hoc, în cazul în care Autoritatea de
Management identifică o situaţie anormală în funcţionarea sistemului.
Din punct de vedere procedural activitatea de evaluare precum şi realizarea Planului
Multianual de Evaluare sunt responsabilitatea Autorităţii de Management, conform
articolelor 47- 49 din Regulamentul Consiliului 1083/2006. Dl Friptu a precizat că în
cadrul AMPOR există o structură de management pentru evaluare, cu atribuţii pentru
pregătirea caietelor de sarcini, stabilirea condiţiilor pentru echipa de evaluatori.
Dl. Friptu a precizat că evaluarea sprijină monitorizarea şi implementarea programului
operaţional, iar evaluările cuprinse în Planul de Evaluare pot fi de natură strategică sau
operaţională. De asemenea a subliniat faptul că evaluarea este o activitate foarte
importantă, întrucât pe baza concluziilor şi recomandărilor acesteia se fundamentează
eventuale propuneri de modificare a programului, realocare a fondurilor. Activităţile de
evaluare din Planul Multianual de Evaluare vor fi detaliate şi supuse aprobării CMPOR
în sesiunea de toamnă, sub forma unor Planuri Anual de Evaluare care vor prezenta
acţiunile de evaluare pe anul respectiv, inclusiv detalii financiare.
În cazul Planului Multianual de Evaluare estimarea financiară făcută de AMPOR este de
aproximativ 1,3 milioane euro pentru perioada 2008-2014. Dl. Friptu a precizat că cea
mai mare alocare financiară va fi în 2011, când va începe pregătirea noii perioade de
programare 2014-2020 pentru autoritatea sau autorităţile de management responsabile
cu pregătirea programelor operaţionale. De asemenea, în anul 2013 va fi alocat un
buget mai mare pentru evaluare în vederea desfăşurării activităţilor de închidere a
programului operaţional şi evaluarea rezultatelor finale şi a impactului programului. În
anul 2008 nu se vor derula evaluări, dar pot fi realizate activităţi de pregătire pentru
evaluările prevăzute pentru 2009, astfel încât în anul 2009 să fie realizată evaluarea
efectivă şi rezultatele să poată fi folosite în acelaşi an.
Dl. László Borbély, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi
preşedintele Comitetului de Monitorizare, a subliniat că acesta este primul Plan de
Evaluare supus aprobării CMPOR şi că este necesară abordarea serioasă a activităţii
de evaluare, mai ales din anul 2009. Evaluarea este una din cele mai importante
obligaţii şi sarcini ale CMPOR, întrucât pe baza rezultatelor acesteia se iau decizii
pentru a asigura o bună derulare a programului, precum şi existenţa unor strategii
coerente.
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În acest context, dl. László Borbély a făcut câteva completări de natură informativă
pentru membri CMPOR, respectiv: lansarea hiper-atlasului României, accesibil pe site-ul
MDLPL, tradus de profesori de la Universitatea de la Iaşi, cu sprijinul ESPON. Totodată,
a subliniat că acest atlas este util pentru realizarea de comparaţii nu numai între
România şi alte State Europene, ci şi între regiunile României. Aceste informaţii sunt
necesare pentru realizarea strategiilor de dezvoltare regională în anii următori, a
planurilor de amenajare a teritoriului, deoarece datele statistice coerente conferă calitate
acestor planuri. S-a iterat ideea conform căreia în viitor este posibil ca în România să se
confere Regiunilor de Dezvoltare, în această formă sau alta, puteri administrative. În
acest sens este necesar un echilibru între teorie şi implementarea practică a
programelor de dezvoltare, corelarea între componenta teritorială şi diferite programe
operaţionale.
De asemenea dl. László Borbély a sugerat organismelor intermediare organizarea unor
întâlniri cu ONG-uri, institute academice în vederea colectării de date pentru realizarea
documentelor de planificare şi programare regională, precum şi utilizarea programelor
din Obiectivul Cooperare Teritorială, aceste informaţii putând fi utilizate în activitatea de
evaluare.
Dl. David Sweet, reprezentantul Comisiei Europene, a precizat că este importantă
lansarea Planului Multianual de Evaluare întrucât prin intermediul acestuia se poate
aprecia impactul cheltuirii fondurilor alocate. Prin intermediul acestui plan se pot observa
dacă au fost îndeplinite obiectivele activităţii de evaluare. De asemenea, a apreciat
abordarea multianuală a Planului de Evaluare, precizând că bugetul alocat nu trebuie
limitat întrucât o bună evaluare necesită resurse importante. Totodată, este necesar ca
rezultatele evaluărilor să fie utilizate, în special a punctelor slabe, CMPOR putând
sprijini implementarea acestora.
Dl. Anastassios Bougas, şeful unităţii pentru România, din cadrul Comisiei
Europene - DGREGIO, a subliniat că este necesară o alocare mai mare a fondurilor
pentru activitatea de evaluare având în vedere că pentru următoarea perioadă de
programare vor fi realizate şi evaluări ex ante. De asemenea, trebuie urmărită
concordanţa între Planul Multianual de Evaluare al POR şi Programul Operaţional de
Asistenţă Tehnică prin care au fost alocate fonduri importante pentru activitatea de
evaluare.
Oficialul european a menţionat faptul că nu este necesară înfiinţarea unui Comitet de
Management al Evaluării POR, considerând că funcţia de evaluare pentru acest
program poate fi gestionată în cadrul Autorităţii de Management, prin departamentul nou
creat. De asemenea, reprezentantul CE a remarcat faptul că din activităţile propuse în
Planul Multianual de Evaluare al POR nu reiese dacă vor fi şi activităţi de evaluare
realizate intern sau doar cu consultanţă externă.
Dl. Bougas a precizat că la nivelul Uniunii Europene vor fi realizate două evaluări pentru
Programul Operaţional Regional, respectiv evaluarea capacităţii autorităţilor locale
pentru pregătirea şi implementarea proiectelor, precum şi evaluarea pentru
managementul spitalelor. Aceste evaluări vor fi realizate în parteneriat cu ministerele,
dar vor exista şi misiuni independente ale experţilor europeni.
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Dl. László Borbély, preşedintele CMPOR, a supus aprobării Planul Multianual de
Evaluare.
Membrii CMPOR au aprobat în unanimitate Planul Multianual de Evaluare a
Programului Operaţional Regional.

7. Prezentare privind stadiul activităţilor desfăşurate conform Planului de
Comunicare al Programului Operaţional Regional

D-na Valentina Radoi, director în cadrul AMPOR, a prezentat Planul de Comunicare
al Programului Operaţional Regional. Acest document este cerut de regulamentul
Comisiei Europene privind informarea şi publicitatea asupra fondurilor alocate printr-un
program. De asemenea, Planul de Comunicare este un document util pentru Autoritatea
de Management POR şi pentru Organismele Intermediare care stabileşte liniile
strategice care trebuie urmate pentru o informare şi o publicitate adecvata asupra
Programului Operaţional şi asupra contribuţiei UE asupra dezvoltării României.
De asemenea, a precizat că elaborarea planului de comunicare a început la sfârşitul
anului 2006 pe baza studiilor şi sondajelor efectuate la nivelul populaţiei asupra gradului
de cunoaştere a programului, asupra condiţiilor de selecţie şi a metodelor de
implementare. Acest program prezintă grupurile ţintă cărora se adresează acest
document, metodele şi nevoile de comunicare pe care le au aceste grupuri ţintă, mesaje
care trebuie transmise în cadrul operaţiunilor de informare şi publicitate, precum şi
temele necesare pentru fiecare grup ţintă.
Planul de Comunicare este structurat pe trei categorii de activităţi, respectiv informare,
promovare şi evaluare. În cadrul fiecărei categorii de activităţi există măsuri care vor fi
implementate, cele mai importante fiind măsurile privind menţinerea site-ului „www.
inforegio.ro” care prezintă toate elementele referitoare la calendarul de lansări, proiecte,
documente necesare grupurilor ţintă, organizarea de conferinţe, sesiuni de informare,
publicaţii, constituirea unei reţele de multiplicatori de informaţie, campanii TV, radio,
evaluări privind gradul de conştientizare asupra programului şi asupra oportunităţilor de
finanţare, prevăzute pentru fiecare sfârşit de an.
De asemenea, pentru implementarea activităţilor de publicitate şi informare a fost
prevăzut un buget în cadrul priorităţii de asistenţă tehnică. Principalele activităţi
desfăşurate în anul 2007 au fost conferinţa de lansare a Programului Operaţional
Regional, conferinţe şi seminarii la nivel regional, pregătirea seriei de materiale de
informare şi promovare a oportunităţilor de finanţare pe grupuri ţintă, spoturi TV şi radio
difuzate în perioada septembrie - noiembrie. Pentru anul 2008 vor fi continuate
activităţile de informare şi promovare, punându-se accentul pe sesiuni specializate de
informare pentru beneficiari privind condiţiile de eligibilitate şi modul de dezvoltare a
proiectelor, precum şi promovarea impactului pe care aceste proiecte l-au avut asupra
programului.
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Dl. László Borbély, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor, a menţionat că
trebuie continuate activităţile de informare şi promovare atât la nivelul Agenţiilor de
Dezvoltare Regională, a Organismelor Intermediare, judeţului cât şi a ministerului. De
asemenea, este necesară şi o colaborare cu Ministerul Economiei şi Finanţelor, care
este coordonator al programelor operaţionale. De asemenea, este necesar ca ministerul
să fie mai activ în acest domeniu prin publicarea de broşuri, promovarea unor clipuri
publicitare, realizarea de emisiuni, întrucât anul acesta beneficiarii trebuie să primească
cât mai multe informaţii.
Dl. Marcel Borodi, reprezentantul mediului de afaceri din Regiunea Nord - Vest, a
precizat că este necesară o campanie specială de informare sau de instruire pentru polii
de competitivitate întrucât la nivelul primăriilor - poli de competitivitate informaţia este
mai greu accesibilă, in special la departamentele de proiectare, deşi consiliile judeţene
sunt foarte bine reprezentante în Comitetul de Monitorizare.
8. Completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comitetului
de Monitorizare a POR cu o Procedură scrisă de luare a hotărârilor de către
membrii CM POR
Dl. László Borbély, preşedintele CMPOR, a precizat că este de acord cu procedura
scrisă de luare a hotărârilor în cadrul CMPOR, dar această procedură nu trebuie
utilizată pentru a înlocui şedinţele Comitetului de Monitorizare a POR. Aceste întâlniri
care au loc la 6 sau 4 luni sunt foarte importante, dar atunci când unele decizii trebuie
urgentate şi nu se pot consulta membrii CMPOR la fiecare 2 săptămâni, se poate utiliza
procedura scrisă de luare a hotărârilor.
Dl. Gabriel Friptu, director al Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional
Regional, a precizat că într-o primă versiune a Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare a CMPOR exista o propunere de adoptare a deciziilor şi fără reuniunea
membrilor. La acel moment membrii CMPOR nu au agreat această propunere,
considerând că decizia trebuie luată în urma unei dezbateri. Întrucât este necesară
luarea unor decizii de ordin tehnic, de exemplu o corecţie pe Planul Multianual de
Evaluare, nu se pot aştepta reuniunile semestriale ale CMPOR, fiind necesară opinia
membrilor asupra lucruri punctuale. Atunci când există obiecţii asupra documentelor
propuse spre aprobare prin procedură scrisă se pot furniza explicaţii suplimentare. În
cazul în care nici explicaţiile suplimentare nu sunt suficiente, punctul care a făcut
obiectul acestei proceduri va deveni în mod obligatoriu punct pe ordinea de zi a
următoarei şedinţe a CMPOR.
Dl. Silvian Ciupercă, preşedinte CJ Ialomiţa, a precizat că acceptă argumentele pentru
introducerea unei proceduri de acest tip în Regulamentul de organizare şi funcţionare a
CMPOR. De asemenea, a menţionat că este împotriva acestei proceduri întrucât în
absenţa unui răspuns al membrilor se propune să se considere adoptate proiectele de
hotărâri. Această procedură poate fi utilizată dacă se elimină posibilitatea de a accepta
o propunere în cazul în care membrii CMPOR nu au nici un punct de vedere sau nu au
nici un răspuns. Se încurajează astfel lipsa de reacţie din partea membrilor CMPOR.
Totodată a propus eliminarea paragrafului 2 de la art. 12, al. 6, respectiv „În lipsa unui
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răspuns scris din partea membrilor cu drept de vot ai CMPOR în termenul stabilit,
hotărârile se consideră adoptate.”
Dl. Eugen Teodorovici, secretar de stat în Ministerul Economiei şi Finanţelor, a
precizat că practica implementării Fondurilor Structurale evidenţiază că o astfel de
condiţie trebuie menţionată. Răspunsul unui membru CMPOR peste termenul stabilit nu
poate fi aşteptat întrucât se poate pierde urgenţa hotărârii, propunerea neputându -se
materializa în timp util şi se poate ajunge până la pierderea unor fonduri europene.
D-na Anna Horvath, secretar de stat în cadrul MDLPL, a propus ca în cazul
procedurii scrise să fie luate în considerare opiniile exprimate în scris din partea
majorităţii simple a membrilor CMPOR, ca în cazul votului pentru procedura normală de
luare a deciziilor.
D-na Edita Lokodi, preşedinte CJ Mureş, a precizat că în cazul unui vot electronic
este necesar să se comunice tuturor membrilor CMPOR posibilele obiecţiile ridicate din
partea unor membrii, astfel încât decizia să fie luată prin cunoaşterea tuturor opiniilor
exprimate.
Dl. László Borbély, preşedintele CMPOR, a menţionat că nu trebuie birocratizat foarte
mult procesul de luare a deciziilor. În cazul în care există obiecţii sau propuneri asupra
documentelor supuse aprobării, acestea vor fi cunoscute de către toţi membrii CMPOR
întrucât nu se pot lua hotărâri dacă există observaţii.
Dl. Gabriel Friptu a precizat că această situaţie a fost prevăzută în Regulamentul
CMPOR la art. 12, al. 7, respectiv „În cazul ridicării unor obiecţii din partea membrilor cu
drept de vot ai CMPOR, va fi reluată procedura de adoptare în scris a hotărârilor
CMPOR.”
Dl. Marcel Borodi, reprezentantul mediului da afaceri din Regiunea Nord - Vest, a
solicitat clarificarea situaţiilor „caz excepţional” pentru aplicarea procedurii scrise de
luare a hotărârilor de către membrii CMPOR.
Dl. Gabriel Friptu a precizat că nu pot fi enumerate cazurile excepţionale în care
deciziile pot fi luate prin hotărâre scrisă întrucât acestea nu depind în mod obligatoriu
doar de condiţiile de implementare ale Programului Operaţional Regional.
Dl. László Borbély, preşedintele CMPOR, a propus eliminarea paragrafului „În lipsa
unui răspuns scris din partea membrilor cu drept de vot ai CMPOR în termenul stabilit,
hotărârile se consideră adoptate” şi a supus aprobării membrilor CMPOR completarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a CMPOR cu procedura scrisă de luare a
hotărârilor.
Membrii CMPOR au votat în unanimitate eliminarea paragrafului „În lipsa unui răspuns
scris din partea membrilor cu drept de vot ai CMPOR în termenul stabilit, hotărârile se
consideră adoptate.” şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
CMPOR cu procedura scrisă de luare a hotărârilor.
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9. Stabilirea datei următoarei şedinţe a CM POR
Următoarea şedinţă a CMPOR a fost stabilită pentru data de 22 – 23 octombrie 2008.
Diverse
Concluziile şedinţei CMPOR:
 A fost aprobat Raportul anual de implementare al Programului Operaţional
Regional pentru anul 2007.
 A fost aprobat Planul Multianual de Evaluare al Programului Operaţional
Regional.
 A fost aprobată completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Comitetului de Monitorizare al Programului Operaţional Regional cu o procedură
scrisă pentru adoptarea hotărârilor.
 Următoarea şedinţă a CMPOR va avea loc în perioada 22 - 23 octombrie a.c..

PREŞEDINTE
COMITETUL DE MONITORIZARE AL
PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL
László BORBÉLY
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
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