Comitetul de Monitorizare a Programului Operaţional Regional 2014-2020
Comitetul de Monitorizare a Programului Operaţional Regional 2014-2020 (CM POR
2014-2020) este structura naţională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol
decizional strategic în procesul de implementare a POR şi se constituie în conformitate cu
prevederile Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului
din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol
pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de
stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul
social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.
CM este alcătuit din preşedinte, membri şi observatori.
CM este condus de un preşedinte cu rang de ministru sau secretar de stat, care coordonează
activitatea Autorităţii de Management a Programului Operaţional Regional (AM POR).
Membrii CM POR, care se pot reuni în ședințe ordinare și extraordinare. Adoptarea deciziilor
se ia cu majoritate simplă, cu condiția ca jumătate plus unu din membrii cu drept de vot să fie
prezenți la sedința CM POR.
Componenta CM POR:
- 1/3 reprezentanți ai autorităților centrale în care au fost stabilite autorități de
management;
- 1/3 reprezentanți ai Consiliilor pentru Dezvoltare Regională;
- 1/3 reprezentanți ai mediului economic, ONG-urilor, societate civilă, etc. selectați la
nivel regional.
Preşedinte – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice – ministru sau
Secretar de Stat coordonator al activităţii Autorităţii de Management pentru Programul
Operaţional Regional 2014-2020
Autorităţile publice, instituţiile şi organismele ale căror reprezentanţi au calitatea de
membri ai CM POR 2014-2020
a) Ministerul Fondurilor Europene - Acord de Parteneriat
b) Ministerul Fondurilor Europene - AM Programul Operațional Competitivitate
c) Ministerul Fondurilor Europene - AM Programul Operațional Capital Uman
d) Ministerul Fondurilor Europene - AM Programul Operațional Infrastructură Mare
e) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – AM Programul
Operațional Capacitate Administrativă
f) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – AM Programul Național pentru
Dezvoltare Rurală
g) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – AM Programul Operațional pentru
Pescuit și Afaceri Maritime
h) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – AM Programul
Operațional Regional
i) Consiliul pentru Dezvoltare Regională Nord-Est - Preşedintele unui Consiliu Judeţean
desemnat prin hotărâre a Consiliului pentru Dezvoltare Regională.
j) Regiunea de Dezvoltare Nord-Est - Reprezentant desemnat prin hotărâre CDR, la
nivelul regiunii din mediul de afaceri, mediul academic, sindicate sau societatea civilă.
k) Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud-Est - Preşedintele unui Consiliu Judeţean
desemnat prin hotărâre a Consiliului pentru Dezvoltare Regională.
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l)

m)
n)

o)
p)

q)
r)
s)
t)

u)
v)
w)

x)

Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - Reprezentant desemnat prin hotărâre CDR, la
nivelul regiunii, din mediul de afaceri, mediul academic, sindicate sau societatea
civilă.
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud - Muntenia - Preşedintele unui Consiliu
Judeţean desemnat prin hotărâre a Consiliului pentru Dezvoltare Regională.
Regiunea de Dezvoltare Sud - Muntenia - Reprezentant desemnat prin hotărâre CDR,
la nivelul regiunii, din mediul de afaceri, mediul academic, sindicate sau societatea
civilă.
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia – Preşedintele unui Consiliu
Judeţean desemnat prin hotărâre a Consiliului pentru Dezvoltare Regională.
Regiunea de Dezvoltare Sud - Vest Oltenia - Reprezentant desemnat prin hotărâre
CDR, la nivelul regiunii, din mediul de afaceri, mediul academic, sindicate sau
societatea civilă.
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest - Preşedintele unui Consiliu Judeţean
desemnat prin hotărâre a Consiliului pentru Dezvoltare Regională.
Regiunea de Dezvoltare Vest - Reprezentant desemnat prin hotărâre CDR, la nivelul
regiunii, din mediul de afaceri, mediul academic, sindicate sau societatea civilă.
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest - Preşedintele unui Consiliu
Judeţean desemnat prin hotărâre a Consiliului pentru Dezvoltare Regională.
Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest - Reprezentant desemnat prin hotărâre CDR, la
nivelul regiunii, din mediul de afaceri, mediul academic, sindicate sau societatea
civilă.
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Centru - Preşedintele unui Consiliu Judeţean
desemnat prin hotărâre a Consiliului pentru Dezvoltare Regională.
Regiunea de Dezvoltare Centru - Reprezentant desemnat prin hotărâre CDR, la nivelul
regiunii, din mediul de afaceri, mediul academic, sindicate sau societatea civilă.
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov - Preşedintele Consiliului
Judeţean Ilfov /Primarul General al Municipiului Bucureşti desemnat prin hotărâre a
Consiliului pentru Dezvoltare Regională.
Regiunea de Dezvoltare Bucureşti-Ilfov - Reprezentant desemnat prin hotărâre CDR,
la nivelul regiunii, din mediul de afaceri, mediul academic, sindicate sau societatea
civilă

Autorităţile publice, instituţiile şi organismele ai căror reprezentanţi au calitatea de
observatori în CM POR 2014-2020
a) Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord – Est
b) Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est
c) Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
d) Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia
e) Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest
f) Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord – Vest
g) Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru
h) Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti – Ilfov
i) Ministerul Finanţelor Publice - Autoritatea de Certificare şi Plată
j) Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul
Operaţional „Asistenţă Tehnică”
k) Ministerul Fondurilor Europene - Unitatea Centrală de Evaluare
l) Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice
m) Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare
n) Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri
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o) Ministerul Culturii
p) Ministerul Sănătăţii
q) Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
r) Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție
s) Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități
t) Consiliul Concurenţei
u) Agenţia Naţională pentru Rromi
v) Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării
w) Autoritatea de Audit
x) Agenția Naţională pentru Achiziţii Publice
y) Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România
z) Asociaţia Municipiilor din România
aa) Asociaţia Oraşelor din RomâniaAsociaţia Comunelor din România
bb) Camera de Comerț și Industrie a României
Comisia Europeană are rol consultativ.
Principalele atributii ale CM POR:
 examinează implementarea POR și progresele înregistrate în îndeplinirea obiectivelor
acestuia. În acest scop, comitetul ia în considerare datele financiare, indicatorii comuni
și specifici programului, inclusiv modificările valorice cu privire la indicatorii de
rezultat și progresele în vederea atingerii valorilor țintă cuantificate și a obiectivelor de
etapă definite în cadrul de performanță menționat la art. 21 alin. (1) din Regulamentul
(UE) nr. 1303/2013.
 examinează toate aspectele care afectează evoluția programului, inclusiv concluziile
evaluărilor performanței.
 analizează implementarea POR și aprobă diferite rapoarte relevante și poate discuta,
dezbate și face recomandări în legătură cu toate aspectele care țin de performanța
programului;
 aproba alocarea fondurilor programului între Regiunile de Dezvoltare;
 examinează și aprobă: metodologia și criteriile folosite pentru selecția operațiunilor;
rapoartele de implementare anuale și finale; planul de evaluare pentru programul
operațional și orice modificare a planului, inclusiv dacă oricare dintre acestea face
parte dintr-un plan comun de evaluare în temeiul art. 114, alin. (1) din Regulamentul
(UE) nr. 1303/2013; strategia de comunicare a Programului Operațional și orice
modificare a strategiei; orice propunere înaintată de AM pentru orice fel de modificare
a Programului Operațional.
 examinează în special: orice probleme care afectează evoluția programului
operațional; progresele înregistrate în implementarea planului de evaluare și în
transpunerea în practică a constatărilor evaluărilor; implementarea strategiei de
comunicare; implementarea unor planuri de acțiune comune; acțiunile de promovare a
egalității de șanse între femei și bărbați, a șanselor egale și a nediscriminării, inclusiv a
accesibilității pentru persoanele cu handicap; acțiunile menite să promoveze
dezvoltarea durabilă; în cazul în care condiționalitățile ex ante aplicabile nu sunt
îndeplinite la data depunerii acordului de parteneriat și a programului operațional,
progresele realizate în vederea îndeplinirii condiționalităților ex ante aplicabile;
instrumente financiare.
CM POR poate constitui grupuri tehnice de lucru, cu caracter temporar sau permanent.
Acestea sunt formate din reprezentanţi, la nivel de experţi, ai autorităţilor publice, instituţiilor
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sau organizaţiilor din componenţa CM, având rolul de a sprijini activitatea acestuia prin
acordarea de consultanţă de specialitate.
Reprezentanti din partea Regiunii de Dezvoltare Sud-Est in cadrul CM POR 2014-2020

-

-


-

Reprezentanții din partea Consiliului pentru Dezvoltare Regionala:
membru titular - Dl. Marian OPRIȘAN, Președinte al Consiliului pentru Dezvoltare
Regionala al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, Președinte al Consiliului Județean
Vrancea;
membru supleant - Dl. Horia TEODORESCU, Vicepreședinte al Consiliului pentru
Dezvoltare Regionala al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, Președintele Consiliului
Județean Tulcea.
Reprezentanți ai mediul de afaceri, academic sau societatea civilă:
membru titular - Dl Ion Dănuț JUGĂNARU - Președinte, Camera de Comerț
Industrie, Navigație și Agricultură Constanța;
membru supleant - dna Gina ANTON – Președinte Centrul Cultural Comunitar
”Anton Pann” Brăila.

Prin Hotararea CM POR nr. 114/mai 2016 s-a aprobat preluarea atributiilor Comitetului de
Monitorizare a Programului Operational Regional 2007-2013 de catre Comitetul de
Monitorizare al POR 2014-2020.
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