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Doamnei Roxana Mînzatu – Ministrul Fondurilor Europene 

 

Scrisoare de susținere față de inițiativa de descentralizare a managementului fondurilor 

europene în România  

 

 

Stimată Doamnă Ministru Roxana MÎNZATU, 

 

În perioada 17-18 octombrie 2021 vor avea loc întâlnirile referitoare la aprobarea bugetului 

Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027. În cadrul acestui buget, ne așteptăm la 

păstrarea propunerilor de alocare la nivelul politicii de coeziune și politicii agricole comune 

pentru România.   

În același timp, la nivel național în calitate de coordonator național, Ministerul Fondurilor 

Europene pe care îl coordonați, a inițiat discuțiile referitoare la perioada de programare 2021-

2027.  

În momentul de față, în activitatea de consultanță în acest domeniu constatăm concentrarea la 

nivel central a tuturor deciziilor, chiar și la nivel de proiecte individuale, deși la nivel local și 

regional colaborăm foarte bine cu instituțiile implicate în managementul fondurilor europene, 

indiferent că este vorba de POR, POCU, POIM sau PNDR.   

Astfel, putem remarca o încetinire a deciziilor în ceea ce privește ciclul de viață al unui 

proiect, în special în ceea ce privește proiectele private, datorită birocrației și al nevoii de a 

valida o serie de etape de către autorități naționale, asta în contextulîn care multe dintre 

acestea se pot asuma la nivel local și regional. 

Pentru că ne dorim să utilizăm cât mai bine experiența perioadelor trecute, acum la începutul 

noii perioade de programare, ne dorim să vă semnalăm nevoia de a apropia decizia cât mai 

aproape de locul în care proiectul se implementează, printr-o delegare mai mare a 

responsabilităților vis a vis de managementului programelor cofinanțate din fonduri europene. 

Pe această cale, ne exprimăm susținerea față de deschiderea pe care public o manifestați față 

de acest subiect. 

Apreciem în mod deosebit ideea de a avea 8 Programe Operaționale Regionale, aceste 

programe fiind foarte ofertante pentru zona de consultanță și susținem cu tărie acest demers al 

dumneavoastră în ideea de a valoriza atât expertiza locală, dar și de a adapta cât mai bine și de 

a flexibiliza mecanismele de implementare adaptate la strategiile de dezvoltare și specializare 

inteligentă elaborate la nivel local și regional. 

Considerăm că existența unor Autorități de Management la nivel regional poate facilita 

implementarea de proiecte prin scurtarea perioadelor în care sunt necesare decizii punctuale, 
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notificări, acte adiționale, cereri de rambursare, cereri de plată, alte acte administrative din 

ciclul de viață al unui proiect.  

AMCOR, în calitate de asociație profesională cu o experiență de aproximativ 20 de ani în 

domeniul fondurilor europene, dorim să vă asigurăm de suportul asociației noastre în 

inițiativele demarate la nivelul Ministerului Fondurilor Europene de simplificare și 

descentralizare, pentru ca România să beneficieze în mod real de oportunitatea numită fonduri 

europene. 

 

Cu stimă, 

AMCOR - Asociația Consultanților în Management din România 

Președinte  

LUICAN PETRE LUIGI  

 

 

 


