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N O T A
Referitor : Reuniunea grupului de lucru dedicat formulării
poziţiei României privind politica de coeziune post 2013.

primaria@saliste-sibiu.ro

În ziua de 29.10.2010 la Ministerul Finanţelor, în organizarea
Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, a avut loc
reuniunea grupului de lucru, din care face parte şi un
Birou AOR
reprezentant al Asociaţiei Oraşelor din România, dedicat
Bucureşti
formulării poziţiei României privind viitorul politicii de coeziune
Piata Walter Mărăcineanu, post 2013.
Dezbaterile s-au referit, în principal, la următoarele
nr.1-3, etaj 2, camera 180,
aspecte:
intrarea 2, Sector 1
Tel./fax: 021.311.71.97
e-mail: aor@aor.ro
www.aor.ro

Birou AOR
Hârşova
Tel./fax: 0241.872.241

e-mail:
aor_presedinte@yahoo

1. Aspecte cheie conţinute de poziţia României
- la nivel european
- la nivel naţional
2. Rolul, obiectivele şi priorităţile politicii de coeziune,
respectiv arhitectura de ansamblu a politicii de
coeziune:
- obiectivul global şi obiective de intervenţie
- legătura cu Strategia Europe 2020 – documentul cadru
al Uniunii Europene
- ponderea politicii de coeziune în bugetul comunitar
cadrul strategic de programare; corelarea cu celelalte
politici.
principii ( concentrare/flexibilitate, proporţionalitate,
complementaritate, adiţionalitate )
- întărirea dimensiunii teritoriale; strategii macro-regionale.
3. Domeniile generale prioritare de intervenţie pentru
România
competitivitate economică( susţinerea mediului de
afaceri,cercetare-dezvoltare şi inovare, societatea informaţională)
- transport
- mediu
- energie
- infrastructură regională şi locală
- dezvoltarea capitalului uman
- capacitatea administrativă
- globalizare
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4. Criterii de alocare a fondurilor
- utilizarea PIB/locuitor, ca principal criteriu
- utilizarea altor indicatori,referitori la nevoile de dezvoltare
- program special pentru regiunile capitală.
5. Implementarea şi guvernanţa politicii de coeziune
- abordare bazată pe rezultate şi impact
- simplificarea
sistemului
de
management
şi
control;proprţionalitate şi flexibilitate
- declaraţie anuală de management eficientizarea
activităţii de audit
- reguli comune de eligibilitate pentru toate domeniile
6. Condiţionalităţi specifice politicii de coeziune
- sancţiuni financiare şi nefinanciare
- stimulente

Birou AOR
Hârşova
Tel./fax: 0241.872.241

e-mail:
aor_presedinte@yahoo

Date bancare: Cont bancar: RO07RZBR0000060005696786; Banca: RAIFFEISEN BANK
Sălişte
Cod fiscal: 13810572

