COMITETUL DE MONITORIZARE AL PROGRAMULUI
OPERAŢIONAL REGIONAL

Procesul verbal al şedinţei Comitetului de Monitorizare al Programului
Operaţional Regional 2007 – 2013
Data şedinţei 16 august 2007

Comitetului de Monitorizare al Programului Operaţional Regional (CMPOR) s-a
întrunit, joi, 16 august 2007, Bucureşti, în şedinţă ordinară, în conformitate cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 765/ 2007 pentru aprobarea constituirii
Comitetului de Monitorizare a Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 şi a
Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare al acestuia.
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,
reprezentanţii desemnaţi prin hotărâre CDR, la nivelul regiunii, din mediul de
afaceri, mediul academic, sindicate sau 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 (lista
de prezenţă).
Ordinea de zi a şedinţei, votată în unanimitate de membrii CMPOR, a fost
următoarea:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cuvânt introductiv
Programul Operaţional Regional – prezentare
Rol şi atribuţii CM POR – prezentare
Strategia de asistenţă tehnică - prezentare
Aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a CM POR
Aprobarea criteriilor de selecţie a proiectelor finanţabile prin Programul
Operaţional Regional pentru:
Axa Prioritară 2: Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi
locale
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Axa Prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale – Domeniul major
de intervenţie: Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor
operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă.
7. Aprobarea Strategiei de asistenţă tehnică
8. Aprobarea alocărilor financiare pe Regiuni de Dezvoltare
9. Stabilirea datei următoarei şedinţe a CM POR
Înainte de începerea şedinţei dl. Doru Laurian Bădulescu, preşedintele
Consiliului Judeţean Ilfov, a menţionat că nu poate fi prezent până la sfârşitul
şedinţei şi a predat mandatul pentru restul şedinţei dlui. Nicuşor Constantinescu. De
asemenea, dl. Ştefan D. Popa, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a
Municipiului Bucureşti, reprezentant al mediului de afaceri din Regiunea Bucureşti
Ilfov, a predat mandatul membrului său supleant, dl. Dan Dumitru, preşedintele
Camerei de Comerţ şi Industrie al Judeţului Ilfov,
1. Cuvânt introductiv
În cuvântul de deschidere, preşedintele Comitetului de Monitorizare, dl. László
Borbély, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor, a făcut o scurtă
prezentare a stadiului elaborării documentelor de implementare a axelor prioritare
ale Programului Operaţional Regional 2007-2013, respectiv Documentul Cadru de
Implementare şi Grilele de evaluare a proiectelor.
Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor” are o importantă
alocare financiară şi se concentrează asupra sprijinirii polilor urbani şi locali de
creştere, identificaţi prin legislaţia naţională. Există criterii de selecţie pentru
planurile integrate de dezvoltare, precum şi mecanismul de evaluare. Operaţiunile
referitoare la activităţile mediului de afaceri se supun regulilor ajutorului de stat, fiind
nevoie de avizul Consiliului Concurenţei pentru începerea implementării. Criteriile
de selecţie pentru această axă prioritară vor fi supuse spre aprobare la următoarea
şedinţă a Comitetului de Monitorizare a POR, care se preconizează a fi organizată
în septembrie.
Axa prioritară 2 “Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”,
este cea mai avansată din punct de vedere al implementării, existând deja proiecte
pregătite pentru întreaga sumă (876 mil. euro) alocată acestei axe prioritare. Ghidul
solicitantului a fost publicat spre consultare pe pagina de internet a Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor începând cu data de 26 iulie a.c.,
urmând a fi finalizat în perioada următoare. De asemenea, trebuie să se clarifice
metodologia de elaborare a analizei cost – beneficiu. Este posibil ca anul acesta să
fie încheiate contracte pentru această axă prioritară în valoare de 300 – 400 de
milioane de euro.
Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” are patru domenii de
intervenţie. În cadrul şedinţei vor fi supuse aprobării criteriile de selecţie şi de
2

evaluare pentru domeniului de intervenţie „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a
bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”. Pentru a putea
implementa acest domeniu, autorităţile locale trebuie să realizeze Asociaţii de
Dezvoltare Intercomunitară. Criteriile de selecţie şi evaluare pentru celelalte domenii
de intervenţie ale axei prioritare vor fi supuse spre aprobare în cadrul următorului
Comitet de Monitorizare. De asemenea, Ghidurile solicitantului pentru aceste
domenii de intervenţie sunt în stadiu de proiect, urmând a fi publicate spre
consultare în luna septembrie a.c.
Axele prioritare 4 şi 5 „Sprijinirea mediului de afaceri regional şi local” şi
„Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” – domeniul de intervenţie 5.2
„Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea
resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice”, se supun regulilor
ajutorului de stat, fiind necesară obţinerea avizului consultativ din partea Consiliului
Concurenţei. Criteriile de selecţie şi evaluare aferente acestor axe vor fi supuse
votului în următorul Comitet de Monitorizare, iar Ghidul solicitantului aferent va fi
publicat spre consultare în cursul lunii septembrie a.c. Ghidul solicitantului pentru
domeniul de intervenţie 5.3: „Promovarea potenţialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie
turistică” va fi publicat spre consultare în cursul lunii octombrie a.c. deoarece este
elaborat de MIMMCTPL şi avizat de MDLPL.
Axa prioritară 6 „Asistenţă tehnică”, va putea fi implementată după acest Comitet
de Monitorizare, putându-se depune deja proiecte.
Preşedintele CMPOR, Dl Borbély, a precizat că există, de asemenea, proiecte
pregătite (prin HG 811/2006) şi pentru axele prioritare 2 (2 proiecte şi 11 studii) şi 4
(20 studii şi 3 proiecte).
Membrii observatori titulari ai CMPOR, reprezentanţi ai mediului de afaceri,
academic, ai societăţii civile desemnaţi prin hotărâre a Consiliului pentru Dezvoltare
Regională, trebuie să reprezinte interesele Regiunii care i-a desemnat. În acest
sens, este necesară o formalizare a modului de colaborare între aceştia şi ceilalţi
membri ai CMPOR, reprezentanţi ai regiunii respective. În acest sens membrii
CMPOR pot face propuneri în termen de o lună de zile, pentru buna funcţionare a
Comitetului de Monitorizare.
Reprezentanţii Comisiei Europene, care au participat la această reuniune în
calitate de observatori, au subliniat importanţa acestui comitet de monitorizare
pentru membrii săi la nivel regional în ceea ce priveşte asumarea responsabilităţii
implementării şi a rezultatelor acestui program.
2. Programul Operaţional Regional - prezentare
Gabriela Frenţ, director în cadrul Autorităţii de Management, a precizat că
Programul Operaţional Regional a fost elaborat în largi parteneriate, fiind organizate
întâlniri atât la nivel regional, cât şi naţional pentru stabilirea axelor prioritare.
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Programul are ca specific dimensiunea teritorială şi dă prioritate regiunilor mai slab
dezvoltate pentru a le asigura un minim de precondiţii infrastructurale de bază,
respectiv infrastructură urbană, de transport, pentru afaceri, educaţională şi de
sănătate. De asemenea, domeniile de intervenţie finanţate prin intermediul
Programului Operaţional Regional sunt complementare celorlalte Programe
Operaţionale Sectoriale.
3. Rolul şi atribuţiile Comitetului de Monitorizare al Programului Operaţional
Regional - prezentare
Gabriel FRIPTU, director general al Autorităţii de Management POR a
menţionat că rolul şi atribuţiile Comitetului de Monitorizare POR sunt cele
menţionate în Regulamentele Europene, precum şi cele menţionate în HG 765/2007
pentru aprobarea constituirii Comitetului de Monitorizare al Programului Operaţional
Regional 2007-2013 şi a regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al
acestuia. A fost subliniat faptul că CMPOR este un comitet de management şi
discuţiile se vor axa pe program şi nu pe proiectele ce vor fi implementate prin POR.
De asemenea, vor fi analizate coordonarea şi modul de implementare ale
Programului, membrii putând face propuneri pentru îmbunătăţirea sistemului de
implementare. S-a clarificat faptul că membrii observatori au toate drepturile
membrilor titulari, mai puţin dreptul de vot. În acest context, membrii observatori îşi
pot exprima opiniile în cadrul CMPOR şi primesc aceleaşi informaţii şi documente
ca şi membrii titulari. Toţi membrii CMPOR vor primi periodic informări asupra
stadiului de implementare a Programului Operaţional Regional.
4. Strategia de Asistenţă Tehnică
Valentina Rădoi, director în cadrul Autorităţii de Management, a prezentat
Strategia de Asistenţă Tehnică (SAT) a POR. SAT detaliază axa prioritară 6 a POR,
respectiv prioritatea de asistenţă tehnică şi are ca scop crearea premiselor
necesare asigurării unui grad de absorbţie ridicat a fondurilor alocate POR. SAT se
axează pe două priorităţi, respectiv Sprijinirea implementării, managementului şi
evaluării Programului Operaţional Regional şi Sprijinirea activităţilor de publicitate şi
informare privind POR, acestea fiind complementare priorităţilor din Programul
Operaţional de Asistenţă tehnică. S-a precizat că lista cheltuielilor eligibile din SAT
este doar indicativă, acestea urmând a fi definitivate în actul normativ care va stabili
cheltuielile eligibile.
5. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului de
Monitorizare a Programului Operaţional Regional
S-a aprobat în unanimitate regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului
de Monitorizare cu următoarele modificări:
Art. 1, al.1, lit. f – a fost eliminat cuvântul „poate”. Drept urmare, toate propunerile
membrilor observatori vor fi dezbătute şi supuse la vot de către membrii CMPOR.
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Art. 3, al.3 – a fost adăugată sintagma „primar general al Municipiului Bucureşti”,
pentru a respecta prevederile Legii 315/2004 privind dezvoltarea regională în
România referitoare la componenţa Consiliului pentru Dezvoltare Regională
Art. 4, lit.l – a fost eliminat cuvântul „acestui”
Art. 5, lit. c , Art 6, lit. d şi f – a fost înlocuit cuvântul „web” cu „internet”
Art. 6, al. 2, lit. b – au fost modificate termenele de transmitere a invitaţiilor la
şedinţele CMPOR atât pentru şedinţele ordinare cât şi pentru şedinţele
extraordinare: invitaţiile pentru şedinţele ordinare vor fi transmise cu cel puţin 15
zile lucrătoare înainte, iar pentru şedinţele extraordinare termenul este de minim 10
zile lucrătoare.
Art 6, al. 2, lit d – a fost eliminată propunerea de completare a acestui alineat,
renunţându-se la prevederea potrivit căreia ordinea de zi a şedinţelor CMPOR
precum şi procesele verbale să fie publicate pe pagina de Internet a AMPOR după
aprobarea acestora de către preşedintele CMPOR
Art 6, al. 2, lit e – a fost eliminat cuvântul „poate”. Drept urmare Secretariatul
CMPOR furnizează membrilor CMPOR, dacă este cazul, până în preziua şedinţei,
alte informaţii relevante
Art 6, al. 2, lit g - procesul verbal al şedinţei, întocmit de Secretariatul CMPOR va fi
transmis „spre consultare, tuturor membrilor, precum şi celor interesaţi”. De
asemenea, s-a decis să se renunţe la termenul de transmitere a procesului verbal,
acest lucru fiind la latitudinea Secretariatului CMPOR. În urma discuţiilor s-a mai
hotărât că Secretariatului CMPOR va stabili, de asemenea, termenul de transmitere
a observaţiilor pe marginea procesului verbal.
Art 6, al. 2, lit g – s-au stabilit următoarele termene limită pentru transmiterea
oficială a documentelor membrilor CMPOR după cum urmează: cu cel puţin 10 zile
lucrătoare înainte pentru şedinţele ordinare şi cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte
pentru şedinţele extraordinare.
Art 7, al.3 – în urma discuţiilor s-a decis ca şedinţele extraordinare ale CMPOR să
se poată organiza prin convocarea preşedintelui sau la solicitarea unei treimi din
numărul total al membrilor titulari.
Art. 8, al. 1 – s-a modificat termenul de transmitere a invitaţiilor la şedinţa ordinară a
CMPOR, respectiv de 15 zile lucrătoare, în concordanţă cu modificările Art. 6, al. 2,
lit. b
Art. 8, al. 2 – s-a modificat termenul de transmitere a invitaţiilor la şedinţa ordinară a
CMPOR, respectiv de 10 zile lucrătoare, în concordanţă cu modificările Art. 6, al. 2,
lit. b

5

Art. 10 - a fost eliminat din Regulamentul de organizare şi funcţionare a CMPOR ca
urmare a dezbaterilor care au avut loc pe marginea acestuia. S-a agreat că nu este
nevoie de un cod de conduită şi de o declaraţie de imparţialitate şi confidenţialitate
din partea membrilor, dar este necesară o conduită morală din partea acestora.
6. Aprobarea criteriilor de selecţie a proiectelor finanţabile prin Programul
Operaţional Regional pentru:
Axa Prioritară 2: Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale
Axa Prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale – Domeniul major de
intervenţie: Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale
pentru intervenţii în situaţii de urgenţă
Au fost aprobate, în unanimitate de membrii CMPOR, criteriile de selecţie aferente
acestor axe. Atât membrii cât şi observatorii au făcut comentarii pe marginea grilelor
de evaluare şi a punctajelor aferente. Preşedintele CMPOR a subliniat că aprobarea
grilelor de evaluare şi a punctajelor aferente nu intră în atribuţiile CMPOR, dar a
menţionat că se pot transmite comentarii şi propuneri Autorităţii de Management, în
termen de două săptămâni. De asemenea, preşedintele CM POR a solicitat ca până
la data următoarei reuniuni a CM POR (18 septembrie a.c.), membrii CM POR să
prezinte propuneri pentru clarificarea aspectelor legale referitoare la eligibilitatea
parteneriatelor între organizaţii non-guvernamentale şi a asociaţiilor intercomunitare, aşa cum sunt acestea definite prin legislaţia în vigoare.
7. Aprobarea Strategiei de Asistenţă Tehnică
Ştefan Ciobanu, director în cadrul Autorităţii pentru Coordonarea
Instrumentelor Structurale a menţionat că lista cheltuielilor eligibile pe Axa
Prioritară de Asistenţă Tehnică nu poate fi aprobată de CM POR, ci prin ordin
comun MEF-MDLPL (conform HG 759/2007). Există riscul ca lista cheltuielilor să se
modifice după reuniunea CM POR, în urma discuţiilor pentru elaborarea ordinului
comun. În acest sens, se recomandă precizarea în textul Strategiei a următoarei
menţiuni: „Prezentarea cheltuielilor eligibile din Strategia de Asistenţă Tehnică are
caracter orientativ, lista finală urmând să fie aprobată prin ordin comun MEF –
MDLPL”. De asemenea, în Strategia de Asistenţă se prezintă inclusiv modalitatea
de depunere, evaluare, aprobare şi implementare a proiectelor de asistenţă tehnică;
aceste aspecte fac obiectul procedurilor interne de implementare a POR şi nu
trebuie supuse aprobării CM POR.
Strategia de Asistenţă Tehnică a fost aprobată.
8. Aprobarea alocărilor financiare pe Regiuni de Dezvoltare
Preşedintele CMPOR a subliniat importanţa aprobării alocării financiare a POR pe
regiuni de dezvoltare pentru a se putea depune deja proiecte spre finanţare în
momentul lansării apelului pentru propuneri de proiecte. A subliniat de asemenea că
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CMPOR poate să modifice această alocare, in cazul în care se votează in favoarea
unei astfel de decizii, pe baza propunerii membrilor CM POR. Pentru o mai bună
înţelegere a alocărilor, dna Lokodi, reprezentant CDR Centru, a solicitat detalierea
formulei care a stat la baza alocării financiare. S-a agreat solicitarea, Secretariatul
CMPOR urmând a transmite aceste informaţii membrilor.
Alocarea financiară a POR pe regiuni de dezvoltare s-a aprobat cu o abţinere.
9. Stabilirea datei următoarei şedinţe a CM POR
Preşedintele CM POR a informat participanţii că următoarea şedinţă va avea loc pe
18 septembrie a.c.
10. Diverse

Dl. Ştefan D. Popa, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului
Bucureşti, a propus ca şi Poliţia Română să fie invitată ca membru CMPOR.
Preşedintele CMPOR a precizat ca această propunere să fie făcută în scris,
transmisă Secretariatului CM POR, urmând a se lua ulterior o decizie.
D-na Gâju, reprezentant al Asociaţiei Comunelor din România a solicitat
alocarea de fonduri din POR comunelor pentru a le sprijini pentru elaborarea
proiectelor tehnice. Preşedintele a afirmat că acest lucru nu este posibil, dar
această solicitare poate fi direcţionată către Autoritatea de Management a
Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală, finanţat din Fondul European pentru
Dezvoltare Rurală, program ce dispune de un buget mult mai mare ca POR şi este
dedicat special zonei rurale.
Concluziile şedinţei CMPOR:
 Documentele supuse dezbaterii membrilor Comitetului de Monitorizare au
fost aprobate.
 Data următoarei şedinţe a CMPOR a fost stabilită pentru data de 18
septembrie 2007.

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