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Secțiunea 1. Argumente pentru inițierea propunerii de politică publică 

 

1.1 Metodologia și argumentele pentru inițierea propunerii de politică publică 

Prezenta propunere de politică publică este realizată în cadrul proiectului POCA Consolidarea și 

promovarea poziției României ca actor relevant în cadrul proceselor de luare a deciziilor la nivel 

european cod SIPOCA 400 / cod mySmis 115759, proiect implementat de Ministerul Afacerilor 

Externe în parteneriat cu Secretariatul General al Guvernului, Institutul European din România și 

École Nationale d’Administration. Implementarea proiectului a demarat în iunie 2018, pornind de 

la o analiză preliminară a funcționării Sistemului Național de Gestionare a Afacerilor Europene 

(denumit în continuare SNGAE) realizată în cadrul Ministerului Afacerilor Externe (denumit în 

continuare MAE). 

Pe baza concluziilor analizei preliminare, proiectul a venit în întâmpinarea nevoii de ameliorare a 

capacității României de a-și reprezenta și promova interesele legitime la nivelul tuturor 

instituțiilor Uniunii Europene (denumită în continuare UE) și de optimizare a funcționării SNGAE 

pentru a servi cât mai bine acestui scop. Pentru atingerea acestui scop, a fost dezvoltat un plan de 

activități care urmărea să consolideze rolul pro-activ al României la nivel european prin 

dezvoltarea unei politici publice în domeniul afacerilor europene, care să propună și dezvoltarea 

unor proceduri aplicabile de o manieră orizontală la nivelul tuturor instituțiilor cuprinse în 

SNGAE. Scopul acestui plan era ca modalitatea de gestionare a afacerilor europene, atât în plan 

interinstituțional, cât și din perspectiva reprezentării intereselor României în cadrul proceselor 

decizionale de la nivelul UE, să fie îmbunătățită, având ca rezultat creșterea relevanței și gradului 

de fundamentare a poziției României si promovării la nivel UE. Activitățile proiectului au fost 

dezvoltate pe trei axe, fiecare corespunzând unuia dintre cele trei obiective specifice ale 

proiectului: 

1. îmbunătățirea participării României la procesul de luare a deciziilor la nivelul UE prin 

dezvoltarea unei politici publice în domeniul afacerilor europene  

2. îmbunătățirea comunicării și colaborării în domeniul afacerilor europene 

3. consolidarea capacității personalului implicat în gestionarea afacerilor europene 

Din punct de vedere metodologic, efortul de cercetare pentru fundamentarea politicii publice a 

urmat o abordare de tip process tracingi, definită drept metodă de urmărire a mecanismelor 

cauzale, utilizând o analiză empirică detaliată a modului în care funcționează SNGAE în toate 

etapele procesului decizional la nivel european și național. Analiza s-a bazat pe evaluarea 
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întregului univers de cercetare, respectiv toate instituțiile implicate în funcționarea SNGAE 

(MAE, Reprezentanța Permanentă a României la Uniunea Europeană (denumită în continuare 

RP), ministerele de linie și instituțiile centralizate. De asemenea, au fost realizate interviuri și cu 

reprezentanți ai instituțiilor care interacționează cu SNGAE (Parlamentul României, 

Administrația Prezidențială, Parlamentul European) sau care prezintă relevanță în urmărirea 

problematicii europene (Consiliul Economic și Social European). Echipa însărcinată cu realizarea 

analizelor a procedat într-o primă etapă la evaluarea caracteristicilor formale ale SNGAE, efort în 

cadrul căruia au fost realizate o serie de interviuri cu personalul cu funcții de conducere din cadrul 

MAE și din cadrul Reprezentanței Permanente a României pe lângă UE. După finalizarea primei 

etape a cercetării a fost elaborat raportul A.1.1. Analiza cadrului aplicabil (legislație și proceduri) 

în domeniul gestionării afacerilor europene la nivel național, precum și în planul reprezentării 

României la nivel UE. 

În etapa a doua a fost demarată analiza funcțională a SNGAE. Activitatea desfășurată de către 

experții École Nationale d’Administration și ai MAE a presupus realizarea a peste 130 de 

interviuri cu personalul de conducere din ministerele și instituțiile implicate în funcționarea 

SNGAE, membri ai Administrației Prezidențiale, funcționari ai Parlamentului României, membri 

ai Parlamentului European, membri ai Comitetului Economic și Social European, precum și 

realizarea a două misiuni în cadrul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea 

Europeană (RP). În timp ce ghidul de interviu a fost adaptat în funcție de instituția vizată, acesta 

a avut o serie de tematici comune: rolul și structura departamentului însărcinat cu afacerile 

europene în instituția respectivă, pregătirea Președinției rotative a Consiliului UE, proceduri de 

pregătire a mandatelor și de coordonare interinstituțională, implicarea în procesele de negociere 

la nivelul UE, implicarea în Comitetul de coordonare al Sistemului Național de Gestionare a 

Afacerilor Europene (Comitetul de coordonare), relațiile cu RP , Parlamentul European, Comisia 

Europeană, politica de resurse umane. Rezultatele celei de-a doua etape a cercetării au fost 

sintetizate în A.1.2 Raport privind funcționarea sistemului național de gestionare a afacerilor 

europene. 

În a treia etapă, pe baza rezultatelor din cadrul celor două rapoarte, în cadrul activității A 3.1, a 

fost elaborat documentul intitulat Versiunea preliminară a proiectului de politică publică în 

domeniul afacerilor europene. În cadrul activității A.3.3. Realizarea a cinci analize pe teme din 

domeniul afacerilor europene, cinci echipe de cercetători, selectate de către Institutul European 

din România, au elaborat studii care au urmărit să ajute la ameliorarea fundamentării poziției 

României în planul decizional al Uniunii Europene. În acest fel, instituțiile cu atribuții pe zonele 

acoperite de cele cinci studii au beneficiat de pe urma unor analize menite a puncta diferite 
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poziționări în cadrul instituțiilor europene. Activitatea de realizare a celor cinci analize pe teme 

din domeniul afacerilor europene, este parte din setul de activități destinate atingerii primului 

obiectiv specific al proiectului (Document de fundamentare 4). 

Forma finală a proiectului de politică publică, realizată în cadrul activității A3.5, circumscrie 

concluziile și recomandările reieșite din analiza comparativă a altor SNGAE-uri ale Statelor 

Membre (SM) ale UE și analiza efectelor Președinției României a Consiliului UE (Anexa 3). Au 

fost încorporate și parte din recomandările incluse în cadrul Strategiei de comunicare în domeniul 

afacerilor europene, document aferent obiectivului 2. îmbunătățirea comunicării și colaborării în 

domeniul afacerilor europene.  

În elaborarea acestui proiect de politică publică au fost urmărite Instrucțiunile de completare a 

propunerii de politici publice, document elaborat de Secretariatul General al Guvernului și 

aprobat prin decizia Primului Ministru nr. 297/2016ii și Hotărârea Guvernului nr. 561/10 mai 2009 

Pentru aprobarea regulamentului privind procedurile, la nivel guvernamental, vizând 

elaborarea, aprobarea și prezentarea schițelor de proiect ale documentelor referitoare la 

politicile publice. 

 

1.2 Care este obiectivul politicii publice? 

Proiectul Consolidarea și promovarea poziției României ca actor relevant în cadrul proceselor 

de luare a deciziilor la nivel european urmărește consolidarea rolului pro-activ al României la 

nivel european prin dezvoltarea unei politici publice în domeniul afacerilor europene. Complexul 

de măsuri propuse în cadrul politicii publice urmăresc atingerea acestui obiectiv. Abordarea 

integrată a provocărilor identificate în cadrul analizei preliminare asigură caracterul inovator al 

proiectului.  

 

1.3 Care sunt principalele provocări? 

Analiza premergătoare implementării proiectului, analiză care a fundamentat nevoia de dezvoltare 

și implementare a acestui proiect, a fost realizată în 2017 și a identificat o serie de provocări a 

căror rezolvare se urmărește prin atingerea primului obiectiv specific al proiectului, dezvoltarea 

unei politici publice în domeniul afacerilor europene. 

Prezentăm cele cinci seturi de provocări evidențiate în evaluarea preliminară realizată în 2017 (cu 

italice), principalele constatări rezultate din analiza interviurilor întreprinse în cadrul proiectului, 

precum și tipul de măsuri propuse pentru îmbunătățirea în continuare a procesului. 
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Primul set de provocări (I), identificat la momentul anterior deținerii Președinției Consiliului UE 

de către România, privea procedurile de implicare în stadiul de pregătire a inițiativelor strategice 

și legislative ale Comisiei Europene: (1) lipsa unor evaluări ex-ante a implicațiilor pe care 

respectivele inițiative le-ar putea produce la nivel național; (2) fundamentarea insuficientă a 

unora din propunerile de mandate de negociere prin referire la interesele sectoriale și la 

mijloacele de punere în aplicare; o coordonare instituțională insuficientă în formularea de poziții 

și propuneri care să reflecte interesul național pentru subiectele propuse, în special în cazul 

documentelor strategice ale Uniunii și al actelor legislative complexe; (3) în anumite cazuri, 

capacitate scăzută de a corela pozițiile naționale în raport cu evoluția diferitelor politici europene 

și de a dezvolta propuneri de poziționare care vizează simultan un număr complex de obiective. 

Interviurile efectuate în cadrul proiectului au relevat un grad limitat de acces la evaluări ex-ante 

asupra efectului evoluțiilor care au loc la nivelul Uniunii Europene (termen utilizat ca referință 

generică care acoperă toate tipurile de decizii ale UE) cu efecte viitoare importante asupra 

României.  

Al doilea (II) set de provocări se referea la participarea la procesul de negociere a propunerilor 

legislative în cadrul Consiliului UE: (1) în anumite cazuri, capacitate  limitată de fundamentare 

a pozițiilor României față de propunerile dezbătute la nivelul Consiliului UE; (2) subestimarea 

unora dintre nuanțele funcționării instituțiilor UE, a impactului grupurilor de lucru în procesul 

de reglementare al UE; (3) necesitatea unei mai bune corelări, în termeni generali, între 

mandatele prezentate în Consiliu și obiectivele strategice ale României. 

SNGAE funcționa în parametri rezonabili de eficiență administrativă, furnizând la timp 

instrucțiuni pentru diferite niveluri ale formelor de lucru ale Consiliului UE. Instrucțiunile nu erau 

realizate pe baza unor consultări sistematice ale părților interesate, bazându-se pe o consultare 

orizontală restrânsă și numai în unele situații fiind fundamentate pe evaluări ex-ante. Interviurile 

au reliefat faptul că, în cazul majorității ministerelor și instituțiilor participante în SNGAE, sarcina 

formulării mandatelor revine departamentelor tehnice ale ministerului însărcinat. Din cauza 

resurselor limitate, formularea mandatelor se bazează de obicei pe opinia unuia sau a maxim doi 

experți, care au de regulă o bună cunoaștere a subiectului, cunoaștere generată de gestionarea 

acestuia pentru o lungă perioadă de timp. Totuși, întrucât mandatele sunt realizate la nivel de 

experți și nu în grupuri de lucru, acești experți nu au prerogativele instituționale pentru a realiza 

consultări inter-instituționale, dar nici timpul, resursele, determinarea și nici un alt stimulent 

pentru organizarea consultării părților interesate. Mulți dintre acești experți nu au cunoștințe 

aprofundate despre procesul decizional la nivelul UE și despre cum poate fi formulată strategic 

poziția inițială a țării, astfel încât aceasta să poată genera, împreună cu o abordare strategică a 
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negocierilor, cele mai bune rezultate pentru România. De asemenea, cerințele privind 

fundamentarea mandatelor sunt minime, acestea având în majoritatea cazurilor o forță probatorie 

și analitică minimă cu privire la efectele viitoare ale inițiativei legislative. 

Activitățile de formare oferite pentru câteva sute de experți, funcționari publici și demnitari au 

sporit sensibil cunoștințele și experiența celor care lucrează în SNGAE din România. Acest efort 

de formare a condus la ameliorarea funcționării SNGAE. 

Al treilea (III) set de provocări se referea la procedurile de negocieri interinstituționale menite 

să îmbunătățească cadrul strategic și normativ al UE: (1) uneori, un nivel limitat de implicare 

proactivă națională a instituțiilor; capacitate slabă de evaluare și aprofundare a impactului 

orizontal și sectorial, urmată de formularea de propuneri și sprijinul acestora în structuri 

adecvate; (2) diferențe structurale între ministere/autoritățile administrației publice centrale în 

ceea ce privește coordonarea în domeniul afacerilor UE; (3) coordonarea insuficientă între 

instituțiile naționale în promovarea pozițiilor și a intereselor identificate în documentele 

strategice ale Uniunii și în actele legislative complexe; dificultăți în împărțirea competențelor la 

nivelul instituțiilor naționale și în gestionarea integrată a pregătirii pozițiilor naționale. 

În ceea ce privește al treilea punct, interviurile realizate în procesul de elaborare a politicii publice 

au relevat faptul că, în cele mai multe domenii, obiectivele strategice ale României necesită o 

actualizare, astfel încât să țină seama de evoluțiile de la nivel UE.  

Analiza aprofundată a relevat în anumite situații un interes limitat pentru înțelegerea cadrului 

normativ al UE, a strategiilor cele mai eficiente de abordare a negocierilor și de îmbunătățire a 

contactului ministerelor de resort cu instituțiile UE. Provocarea de a stabili o abordare coerentă 

este accentuată și de diferențele semnificative dintre ministere în ceea ce privește resursele umane 

și materiale implicate în gestionarea afacerilor europene, salariile și perspectivele de carieră, 

precum și configurarea diferită a unităților responsabile de afacerile europene. De asemenea, 

cooperarea interministerială/instituțională în vederea promovării pozițiilor naționale trebuie 

îmbunătățită. 

Un al patrulea tip (IV) de provocări se referea la procedurile de adoptare a actelor normative la 

nivelul UE și la aplicarea lor la nivel național (elaborarea și adoptarea de acte normative care 

transpun legislația UE sau creează cadrul legal pentru aplicarea acesteia): (1) analiza ex-ante 

limitată a impactului actelor normative adoptate la nivelul UE; (2) capacitate limitată de 

fundamentare și identificare a tuturor instrumentelor necesare pentru armonizarea corectă și 

consistentă a legislației naționale cu cea a UE; depășirea sistematică a termenelor de 

transpunere de către instituțiile publice; comunicare insuficientă între reprezentanții instituțiilor 
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naționale care participă la negocierea actelor normative europene și reprezentanții responsabili 

de redactarea actelor naționale de transpunere sau care asigură crearea cadrului de aplicare 

directă și a actelor legislative UE; (3) delimitarea neclară a competențelor între instituții, ceea 

ce conduce la o lipsă de angajament pentru punerea în aplicare a măsurilor obligatorii; lipsa 

unui mecanism proactiv pentru evaluarea periodică ex-post a impactului normelor UE la nivel 

intern, urmată de acțiuni corespunzătoare pentru ajustările necesare. 

În ceea ce privește procesul de transpunere a directivelor UE, acesta este planificat: în fiecare an 

MAE realizează un plan de transpunere aprobat de Guvern, pentru directivele cu termen în anul 

următor. Documentul nu se limitează doar la aceste elemente, ci cuprinde informații despre toate 

directivele publicate până la data aprobării sale (cu termen în următorii ani), dar și despre 

directivele care fac obiectul unor acțiuni declanșate pentru necomunicarea măsurilor naționale de 

transpunere.  

Asumarea competențelor și stabilirea măsurilor interne necesare pentru transpunerea directivelor 

și pentru aplicarea regulamentelor și deciziilor UE trebuie realizată de la începutul procesului de 

negociere a actelor legislative UE respective și nu în momentul publicării acestora în JOUE. 

Această amânare face ca termenul de transpunere să se epuizeze pentru demersuri de asumare a 

competențelor, în loc să fie folosit pentru elaborarea și promovarea actelor naționale de 

transpunere. În cazul actelor legislative cu aplicabilitate directă se ajunge la întârzieri nejustificate 

în implementare. 

Al cincilea tip (V) de provocări ale SNGAE este legat de gestionarea procedurilor de 

infringement: (1) fundamentarea incompletă a punctelor de vedere ale instituțiilor competente în 

domeniile vizate de procedurile de infringement; capacitate și viteză redusă a instituțiilor 

competente în domeniile vizate de procedurile de infringement în efectuarea evaluărilor pentru 

pregătirea observațiilor/poziției/apărării României; (2) depășirea termenelor asumate în 

contextul procedurilor de infringement de către instituțiile competente în domeniile vizate de 

respectivele  proceduri. Ca urmare a carențelor de la punctele (1) și (2) se observă (3) numărul 

tot mai mare de proceduri de infringement, cu risc de impunere a sancțiunilor pecuniare. 

Pentru a elimina aceste provocări, cea mai importantă recomandare vizează îmbunătățirea calității 

și vitezei de reacție, în contextul procedurilor de infringement, a instituțiilor administrației publice 

centrale competente în domeniile vizate de respectivele proceduri, inclusiv prin pregătirea de către 

acestea a unor puncte de vedere temeinic justificate, atât prin raportare la dreptul național, dar mai 

ales prin raportare la dreptul UE incident. 

http://www.poca.ro/


 
 
 

 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 
www.poca.ro 

8 

În etapa de cercetare, desfășurată pe parcursul anilor 2018 și 2019, au fost identificate o serie de 

aspecte suplimentare în funcționarea SNGAE care necesită ameliorare. Aceste rezultate au fost 

sintetizate în rapoartele realizate în cadrul activităților A.1.1. Analiza cadrului aplicabil (legislație 

și proceduri) în domeniul gestionării afacerilor europene la nivel național, precum și în planul 

reprezentării României la nivel UE, A.1.2 Raport privind funcționarea sistemului național de 

gestionare a afacerilor europene și A.3.1. Versiunea preliminară a proiectului de politică publică 

în domeniul afacerilor europene. 

 

Principalele aspecte identificate sunt: 

1. Cu privire la funcționarea SNGAE - au fost identificate o serie de aspecte care ar necesita 

posibile clarificări suplimentare legate de: un rol sporit al Comitetului de Coordonare a Sistemului 

național de gestionare a afacerilor europene (Comitetul de Coordonare) în exercitarea unora din 

atribuțiile prevăzute în mod expres în Hotărârea nr. 34/2017 privind organizarea și funcționarea 

Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la 

procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene; adecvarea resurselor umane alocate pentru 

funcționarea SNGAE raportat la nivelul de ambiție propus; implicarea RP în cadrul SNGAE și 

funcționarea Comitetului de Coordonare, în mod special. 

Legat de acest punct, au fost formulate următoarele recomandări privind procedurile aplicabile de 

o manieră orizontală la nivelul tuturor instituțiilor cuprinse în Sistemul Național de Gestionare a 

Afacerilor Europene: 

- Întărirea rolului Comitetului de coordonare ca for central pentru coordonare inter-

instituțională. Posibila introducere a unor întâlniri săptămânale la nivel de director (axate 

pe rezolvarea problemelor și pregătirea reuniunilor Comitetului de coordonare) și a unor 

întâlniri lunare la nivel de demnitari. Consolidarea dimensiunii politice a Comitetului de 

coordonare în jurul a trei funcții: monitorizare și informare, orientare strategică și 

coordonare interministerială. 

- Implicarea permanentă a RP în desfășurarea activității Comitetului de coordonare, inclusiv 

prin participarea la reuniunile săptămânale. 

- Clarificarea definițiilor mandatelor generale și a nivelului de aprobare în Comitetul de 

coordonare, precum și simplificarea procesului de validare a mandatelor la nivel  

inter-ministerial. 
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2. Legat de etapa de pregătire a inițiativelor strategice și legislative ale Comisiei Europene (CE), 

au fost identificate provocări legate de: adecvarea proceselor de consultare publică și implicarea 

sistematică a parților interesate, lipsa de resurse alocate pentru abordarea proactivă a stadiului 

incipient de formulare a unor inițiative legislative în cadrul CE; evaluarea impactului pe care 

proiectele de acte UE ar putea sa le producă la nivel național; fundamentarea propunerilor; 

necesitatea unei mai bune coordonări între instituții în vederea formulării poziției naționale.  

Legat de acest punct, au fost formulate următoarele recomandări privind procedurile aplicabile de 

o manieră orizontală la nivelul tuturor instituțiilor cuprinse în Sistemul Național de Gestionare a 

Afacerilor Europene: 

- Dezvoltarea și implementarea unor proceduri de monitorizare a evoluției politicilor din 

cele mai timpurii stadii de dezvoltare, realizarea unor evaluări ex-ante și analize de impact, 

cât mai devreme posibil, cel târziu în momentul anunțării inițiativei legislative. 

Prezentarea și discutarea rezultatelor acestor evaluări cu părțile interesate și dezvoltarea 

capacității de a integra implicațiile acestor analize pentru calibrarea pozițiilor naționale și 

abordarea strategică a procesului decizional. 

- Dezvoltarea capacității interne a ministerelor și a altor instituții care fac parte din cadrul 

SNGAE de a efectua evaluări ex-ante și ex-post pentru a informa foarte rapid decidenții 

despre opțiunile fezabile. 

- Implicarea părților interesate într-o etapă timpurie a discuțiilor despre proiectele de 

propuneri ale UE. Analiza posibilității de creare a unei platforme dedicate care să faciliteze 

această cooperare. 

3. Legat de etapa de negociere a propunerilor legislative, au fost identificate provocări legate de: 

capacitatea redusă de fundamentare a pozițiilor României; coordonarea inter-ministerială redusă 

în elaborarea mandatelor; nivelul insuficient de înțelegere a procesului de negociere din partea 

personalului din ministerele de linie și instituțiile implicate în cadrul SNGAE. 

Legat de acest punct, au fost formulate următoarele recomandări privind procedurile aplicabile de 

o manieră orizontală la nivelul tuturor instituțiilor cuprinse în Sistemul Național de Gestionare a 

Afacerilor Europene: 

- Creșterea pro-activității României în cadrul proceselor decizionale ale UE și îmbunătățirea 

capacității României de abordare strategică a procesului de negociere a dosarelor europene 

și de realizare de coaliții ad-hoc pentru promovarea punctelor de vedere convergente. 
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- Dezvoltarea mecanismelor de monitorizare în cadrul ministerelor, capacitatea de culegere 

a informațiilor relevante și definirea strategiilor de dialog informal cu Comisia Europeană 

la toate nivelurile și transmiterea de mesaje cu privire la problemele relevante pentru 

România. 

- Dezvoltarea unei abordări proactive pentru promovarea cetățenilor români în cadrul 

instituțiilor UE. 

- Dezvoltarea unor instruiri specializate permanente cu privire la procesul de luare a 

deciziilor la nivelul UE și abordarea strategică a proceselor de negociere pentru 

funcționarii implicați în dosarele UE din ministerele de resort. 

- Consolidarea sau crearea, atunci când nu există, a unor direcții pentru afaceri europene în 

cadrul fiecărui minister pentru a le permite să îndeplinească o funcție de coordonare intra-

ministerială. 

- Clarificarea, în cadrul fiecărui minister, relațiilor și rolurilor direcțiilor tehnice și a 

Direcțiilor responsabile de  afaceri europene. 

- Asigurarea resurselor umane necesare pentru Direcțiile afaceri europene din cadrul 

ministerelor. 

-  Analiza posibilității simplificării procesului de aprobare și ajustare a mandatelor printr-o 

procedură de delegare la un nivel adecvat. 

- Realizarea unei proceduri pentru realizarea unor detașări pe perioade scurte în cadrul RP 

a  experților din direcțiile de afaceri ale UE din ministerele de resort. 

- Oferirea directorilor direcțiilor tehnice, în relație cu Direcțiile afaceri europene și RP, a 

ocaziei de a-și cunoaște omologii din serviciile Comisiei Europene prin vizite de lucru la 

Bruxelles, atunci când sunt discutate noi provocări. 

4. Legat de etapa de adoptare a actelor normative la nivelul UE și de aplicarea lor la nivel național, 

au fost identificate provocări legate de: profunzimea analizelor ex-ante cu privire la impactul 

actelor normative adoptate la nivelul UE; limitări legate de fundamentarea și identificarea tuturor 

instrumentelor necesare în vederea armonizării corecte și coerente a legislației naționale cu dreptul 

UE; insuficienta comunicare între reprezentanții/ experții instituțiilor naționale care participă la 

negocierea actului normativ european și cei care participă la elaborarea actului național de 

transpunere; lipsa unui mecanism pro-activ de evaluare regulată a impactului normelor UE la nivel 

intern. 

Legat de acest punct, au fost formulate următoarele recomandări privind procedurile aplicabile de 

o manieră orizontală la nivelul tuturor instituțiilor cuprinse in Sistemul Național de Gestionare a 

Afacerilor Europene: 

http://www.poca.ro/
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- Delimitarea și asumarea clară a competențelor instituțiilor naționale participante la 

negocieri în ceea ce privește transpunerea/ crearea cadrului de aplicare directă, dar și 

implementarea concretă a respectivelor acte legislative în România, încă de la debutul 

fazei de negociere a actelor legislative ale UE.  

- Ameliorarea mecanismului de coordonare în procesul de transpunere a directivelor și de 

creare a cadrului de aplicare directă a regulamentelor și deciziilor UE, inclusiv prin crearea 

și utilizarea unei platforme electronice online care să permită flexibilizarea și dinamizarea 

dialogului interinstituțional în această materie. 

- Dezvoltarea și reglementarea unui mecanism proactiv de evaluare sistematică a impactului 

normelor UE la nivel intern. 

De asemenea, în cadrul proiectului, pentru atingerea celui de-al doilea obiectiv specific, 

îmbunătățirea comunicării și colaborării în domeniul afacerilor europene, a fost realizată o 

strategie. Una dintre principalele concluzii ale Strategiei de comunicare în domeniul afacerilor 

europene este că ”segmentul comunicării în domeniul afacerilor europene nu este în prezent 

acoperit în instituțiile publice din România, nu există un proces standard la nivelul instituțiilor de 

gestionare a temelor europene și nu există structuri responsabile pentru acest demers. Exercițiul 

realizat cu prilejul președinției României la Consiliul Uniunii Europene a dovedit, cu atât mai 

mult, necesitatea reglementării comunicării pe teme europene prin realizarea și promovarea unei 

Strategii de comunicare în domeniul afacerilor europene”. 

În cadrul acestui document, propunerile generale sunt operaționalizate în funcție de măsurile care 

trebuie luate la nivelul tuturor instituțiilor care participă la funcționarea SNGAE. 
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Secțiunea 2. Scopul, obiectivele și recomandările propunerii de politică publică 

 

2.1 Scopul propunerii de politică publică 

Propunerea de politică publică vizează consolidarea capacității României de a-și reprezenta și 

promova interesele legitime la nivelul tuturor instituțiilor Uniunii Europene și optimizarea 

funcționării Sistemului National de Gestionare a Afacerilor Europene prin promovarea unui set 

de minimum cinci proceduri aplicabile de o manieră orizontală la nivelul tuturor instituțiilor 

cuprinse în SNGAE. Procedurile se vor aplica în cadrul tuturor etapelor premergătoare (anterioare 

lansării inițiativelor europene) propriu-zise (etapa de negociere la nivelul structurilor UE) și 

ulterioare procesului decizional al UE (etapa de transpunere și implementare a acquis-ului UE). 

 

2.2 Obiectivele specifice  

Obiectivele specifice urmăresc ameliorarea funcționării SNGAE cu efect de ameliorare a tuturor 

celor cinci seturi de provocări evidențiate în evaluarea preliminară 2017: 

• Ameliorarea funcționării SNGAE ce ține de (I) implicarea în pregătirea inițiativelor 

strategice și legislative ale Comisiei; 

• Ameliorarea funcționării SNGAE ce ține de (II) negocierea propunerilor legislative; 

• Ameliorarea funcționării SNGAE ce ține de (III) negocieri interinstituționale menite să 

îmbunătățească cadrul strategic și normativ al UE; 

• Ameliorarea funcționării SNGAE ce ține de (IV) participarea autorităților române la 

procesul de adoptare de acte normative la nivelul UE și – ulterior – în ceea ce privește 

elaborarea și adoptarea de acte normative care transpun legislația UE sau creează 

cadrul legal pentru aplicarea acesteia; 

• Ameliorarea funcționării SNGAE referitor la (V) gestionarea procedurilor de 

infringement. 

 

2.3 Recomandări privind obiectivele operaționale 

Filozofia generală care ghidează propunerile din această politică publică se bazează pe ideea că 

Sistemul National de Gestionare a Afacerilor Europene (SNGAE)iii este funcțional, dar că poate 
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fi optimizat. Optimizarea va permite României să-și crească influența în cadrul proceselor 

decizionale la nivelul UE și să-și maximizeze beneficiile care derivă din calitatea de stat membru 

al UE. Propunerile de ameliorare a funcționării SNGAE se bazează pe două tipuri de principii. Pe 

de o parte, pentru a fi un actor influent în instituțiile UE, relevanța, unitatea, coerența și 

continuitatea pozițiilor naționale sunt elemente cheie. Pe de altă parte, creșterea influenței la 

nivelul UE necesită o prezență activă în toate etapele procesului decizional european, începând 

din momentul în care Comisia Europeană începe să lucreze la un proiect de propunere legislativă, 

pe tot parcursul procesului de negociere și până la urmărirea implementării actelor legislative.  

Recomandările propuse sunt elaborate ținând cont că implementarea ar contribui direct la 

obiectivul principal al proiectului, și anume la îmbunătățirea capacității României de a reprezenta 

și promova interesele sale legitime la nivelul tuturor instituțiilor UE și de a optimiza funcționarea 

SNGAE. Astfel, recomandările sunt axate pe acele măsuri care pot fi traduse în mod realist într-

un plan de acțiune implementabil într-un interval de 1 - 2 ani. 

 

2.3.1 Recomandări pentru instituțiile care participă la SNGAE 

Recomandări generale privind Sistemul Național de Gestionare a Afacerilor Europene 

(SNGAE) 

SNGAE ar putea deveni mai influent în momentul în care capacitatea de coordonare între capitală 

și RP ar crește, în special în ceea ce privește elaborarea, comunicarea și coerența pozițiilor 

naționale. SNGAE ar trebui să se îndrepte către o coordonare proactivă, asigurându-se că dezvoltă 

poziții naționale cât mai devreme posibil, anticipează dezvoltarea politicii și generează evaluări 

ex-ante care stau la baza pozițiilor naționale. Mecanismele de consultare cu părțile interesate ar 

trebui să se bazeze pe propuneri substanțiale de poziție națională.  

Mecanismul de coordonare eficient nu poate funcționa de sine stătător. In condițiile în care acest 

mecanism există, funcționează şi dă rezultate, recomandările prezentului document vizează şi 

necesitatea creșterii capacității pe afaceri europene din cadrul tuturor instituțiilor administrației 

centrale. Ambele dimensiuni – mecanism de coordonare eficient şi capacitate reală de gestionare 

a afacerilor europene la nivelul instituțiilor de resort - sunt interconectate. 

SNGAE trebuie să dezvolte o activitate susținută pentru a promova accesul unor experți cheie la 

pozițiile relevante din instituțiile UE și totodată o politică activă pentru dezvoltarea diferitelor 

rețele la Bruxelles: 
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• Extinderea implicării instituțiilor care dispun de o competență corespunzătoare pentru a 

întreprinde studii strategice menite să sprijine procesul de formulare a poziției României 

cu privire la diverse probleme europene. Dezvoltarea capacității interne a ministerelor și 

a altor instituții care fac parte din cadrul SNGAE de a efectua evaluări ex-ante și ex post 

pentru a informa cât mai rapid decidenții despre opțiunile fezabile. 

• Plasarea evaluărilor de impact în centrul deciziilor guvernamentale. 

• Îmbunătățirea capacității instituțiilor SNGAE de a colabora cu alte instituții, inclusiv 

instituții de învățământ superior și de cercetare, în vederea realizării unor evaluări ex-ante 

și a unor studii de impact pentru a justifica mai eficient mandatele de negociere în 

procesele decizionale de la nivelul Uniunii Europene. 

• Creionarea unor proceduri de monitorizare a evoluției politicilor din cel mai timpuriu 

stadiu și inițierea evaluărilor ex-ante cât mai curând posibil. Prezentarea și discutarea 

rezultatelor evaluărilor cu părțile interesate și dezvoltarea unor proceduri pentru integrarea 

rezultatelor evaluărilor și consultărilor în abordarea strategică a negocierilor. 

• Consolidarea capacității SNGAE de a aborda strategic negocierile la nivelul UE. Cele mai 

importante măsuri în această direcție privesc monitorizarea evoluției politicilor din etapele 

lor anterioare, efectuarea de evaluări ex-ante, consultarea imediată cu părțile interesate, 

asigurarea unor mijloace de formare profesională și a unor resurse adecvate personalului 

implicat la toate nivelurile (ministere de resort, Ministerul Afacerilor Externe și RP) și 

dezvoltarea liniilor directoare în vederea asigurării coerenței poziției României la nivelul 

politicilor și în timp. 

• Introducerea recomandării, pentru instituțiile din SNGAE, de a institui Grupuri de Dialog 

Civil (GDC), care să le asiste și să le susțină în toate aspectele legate de formularea și 

promovarea pozițiilor naționale, în toate etapele, așa cum sunt definite în Propunerea de 

politică publică. 

• Dezvoltarea unei platforme electronice destinate gestionării documentelor de lucru 

utilizate în cadrul SNGAE. Platforma ar urma să fie utilizabilă și în cadrul cooperării 

interinstituționale, stimularea interesului public și o comunicare mai eficientă cu publicul 

în domeniul afacerilor europene. 

• Crearea unei platforme electronice speciale destinate SNGAE, care să aibă o serie de 

funcționalități specifice, astfel încât aceasta să faciliteze exercitarea de către MAE a 

atribuțiilor de: coordonare a transpunerii directivelor UE; coordonare a creării cadrului de 
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aplicare directă a regulamentelor și deciziilor UE; coordonare a fundamentării și 

transmiterii răspunsurilor instituțiilor de linie la solicitările de informații ale Comisiei 

Europene (în situații de presupuse încălcări ale obligațiilor de stat membru), semnalate de 

către instituția UE prin EU Pilot (eventual și în afara EU Pilot). După o perioadă de 3 ani 

de la darea în funcțiune a acestei platforme, va fi analizată oportunitatea extinderii sale și 

asupra derulării dialogului interinstituțional, în faza pre-contencioasă a procedurilor de 

infringement. 

• Îmbunătățirea percepției și a nivelului de conștientizare a publicului cu privire la procesul 

decizional în cadrul Uniunii Europene, impactul și beneficiile politicilor europene asupra 

cetățenilor României prin îmbunătățirea capacității instituțiilor implicate în SNGAE de a 

comunica în domeniul afacerilor europene. Dezvoltarea unor planuri de comunicare 

publică pe tematica europeană la nivelul tuturor instituțiilor implicate în SNGAE. 

• Îmbunătățirea consultării publice și dezvoltarea unor proceduri pentru a asigura un proces 

mai cuprinzător de colectare și validare a dovezilor și pentru a stimula creșterea calității 

analizelor și scenariilor propuse factorilor de decizie politică la nivelul instituțiilor cu 

atribuții în realizarea mandatelor. 

• Instituționalizarea capacității de a instrui permanent personalul din Ministerele și celelalte 

instituții implicate în SNGAE cu privire la metodele și cele mai bune practici în domeniu. 

• Stabilirea unei liste de experți independenți care pot contribuii la realizarea evaluărilor  

ex-ante și a studiilor de impact. 

• Pregătirea unor linii directoare pentru finalizarea evaluărilor ex-ante în ceea ce privește 

metodele, conținutul și procesul de consultare a părților interesate. 

 

Instituții Aparținătoare SNGAE 

a. Instituția prim-ministrului 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 34/2017 cu privire la organizarea și funcționarea 

sistemului SNGAE și participarea României la procesul de luare a deciziilor la nivelul Uniunii 

Europene, premierul trebuie să acționeze în mod eficient ca arbitru în cazul unor diferende care 

nu pot fi soluționate la nivelul Comitetului de coordonare.  

Recomandări: clarificarea mecanismului de soluționare a litigiilor în cadrul SNGAE. 
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b. Ministerul Afacerilor Externe și comitetul de coordonare 

Ministerul Afacerilor Externe joacă un rol central în SNGAE prin Comitetul de coordonare. 

Comitetul de coordonare 

Rolul Comitetului de coordonare, care este bine perceput de toate ministerele, este unul deosebit 

de important. Deși sunt luate decizii cu privire la pregătirea mandatelor generale, desemnarea 

ministerelor responsabile de dosare și crearea grupurilor de lucru interministeriale, rolul de 

integrator de dosar este de cele mai multe ori transferat ministerului responsabil de dosar. Cu toate 

acestea, Comitetul de coordonare îndeplinește o funcție esențială de schimb de informații cu 

ministerele, permițându-le să aibă o viziune de ansamblu comună asupra problemelor europene și 

a situației României în contextul european. În acest sens, Comitetul de coordonare a jucat un rol 

esențial în timpul pregătirii Președinției României a Consiliului. Aceste aspecte justifică 

menținerea și consolidarea Comitetului de coordonare într-un triplu rol de monitorizare și 

informare, orientare strategică și coordonare interministerială în conformitate cu misiunea care  

i-a fost conferită. 

Comitetul de coordonare trebuie să continue să aibă un rol important și în schimbul permanent de 

informații cu privire la evoluțiile la nivelul UE cu ministerele, în special în ceea ce privește 

deciziile strategice formulate la nivelul Consiliului European, programul și inițiativele Comisiei 

Europene, prioritățile președințiilor succesive ale Consiliului, activitatea Parlamentului European, 

precum și evoluțiile în dosarele importante pentru România. 

În ceea ce privește orientările strategice, Comitetul de coordonare trebuie să adopte o abordare 

pro-activă, de comun acord cu strategiile și planurile de acțiune vis-à-vis de instituțiile UE, astfel 

încât să permită identificarea foarte rapidă a evoluțiilor relevante. În sfârșit, această structură 

trebuie să își consolideze funcția de analiză a mandatelor pregătite de ministere. Nu în ultimul 

rând, participarea RP la ședințele Comitetului de coordonare este foarte utilă, favorizând 

abordarea strategică și proactivă pentru România. 

Recomandări 

• Eliminarea diferențelor dintre prevederile legale din Hotărârea Guvernului nr. 34/2017 

cu privire la organizarea și funcționarea sistemului SNGAE și participarea României la 

procesul de luare a deciziilor la nivelul Uniunii Europene și modul în care funcționează 

efectiv Comitetul de coordonare. Este obligatoriu ca regulamentele interne ale ministerelor 

cu privire la departamentele care se ocupă de afacerile europene să fie pe deplin în 

concordanță cu HG-ul care reglementează funcționarea SNGAE. 
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• Analiza posibilității folosirii cadrului legislativ în direcția organizării a două tipuri de 

întâlniri ale Comitetului de coordonare: nivelul politic și nivelul de conducere 

administrativă. Reuniunile politice pot fi organizate cu o frecvență lunară. În aceste 

întâlniri se recomandă un format similar cu cel definit prin Hotărârea Guvernului nr. 

34/2017 (reunirea secretarilor de stat și a directorilor ministerelor de afaceri UE sub 

președinția secretarului de stat responsabil pentru afaceri europene din MAE). 

• Analiza posibilității creării unei reuniuni a ‘adjuncților’ Comitetului de coordonare la nivel 

tehnic, axată pe rezolvarea problemelor și pregătirea reuniunilor Comitetului de 

coordonare. Reuniunile Comitetului de coordonare la nivel de conducere executivă vor 

reuni directorii de afaceri europene ai ministerelor și în funcție de subiect, dacă este 

necesar, directorii direcțiilor tehnice ale ministerelor în cauză. Aceste reuniuni ar trebuie 

să aibă loc cel puțin o dată pe lună, sau chiar mai des, fiind prezidate de Ministerul 

Afacerilor Externe. Întâlnirea la nivel administrativ (adjuncți) ar avea o dimensiune 

operațională, de „rezolvare a problemelor”. Existența sa în sine ar face ca agenda ședinței 

prezidată de secretarul de stat responsabil să fie mai puțin încărcată, pentru a conferi 

acestei întâlniri un caracter mai politic. 

• Clarificarea procedurilor de adaptare a mandatelor, astfel încât să permită adoptarea unor 

mecanisme suple de adaptare a modificărilor mandatelor de negociere în mod rapid, în 

raport cu evoluțiile din cadrul negocierilor. 

• Creșterea implicării RP în reuniunile Comitetului de coordonare la nivel politic. 

 

c. Ministere de resort 

Structuri: Direcții tehnice și Direcția afaceri europene și internaționale 

Una dintre cele mai importante probleme ridicate în timpul interviurilor la București a vizat 

distribuirea coordonării afacerilor UE între așa-numitele departamente tehnice și o direcție 

responsabilă vizând afacerile europene și internaționale. În unele cazuri, pe lângă direcțiile 

tehnice, ministerele supervizează instituțiile publice care preiau o parte din activitățile legate de 

afacerile europene. Direcțiile afaceri europene sunt percepute diferit în funcție de minister. În 

unele cazuri, e considerat un nivel administrativ suplimentar, fără nicio reală valoare adăugată, în 

timp ce în altele e considerat un nivel de sinteză sau chiar o coordonare intra-ministerială care 

completează competența direcției tehnice analizând contextul politic necesar formulării 

mandatului.  

http://www.poca.ro/


 
 
 

 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 
www.poca.ro 

18 

Coordonare la București 

Una din recomandările propuse în cadrul politicii publice privește organizarea funcționării 

Comitetului de Coordonare pe două nivele, unul politic și unul operațional. Întrucât reuniunile 

periodice ale Comitetului de coordonare reprezintă un element central al funcționării SNGAE, 

misiunea principală a Direcțiilor afaceri europene ar fi de a participa în mod regulat, împreună cu 

secretarul de stat desemnat în întâlnirile la nivel politic și coordonarea directă a întâlnirilor la nivel 

operațional. Implicarea permanentă ar ajuta, întrunire după întrunire, la construirea unei viziuni 

coerente a politicii UE a României pentru a ghida coordonarea afacerilor UE în cadrul 

ministerelor.  

Recomandări 

• Consolidarea sau crearea, atunci când acestea nu există, a Direcțiilor afaceri europene în 

cadrul fiecărui minister, pentru a le permite să îndeplinească o funcție de coordonare și 

sinteză intra-ministerială. 

• Clarificarea, în cadrul fiecărui minister, a relațiilor și rolurilor respective dintre direcțiile 

tehnice și Direcția afaceri europene. 

• Asigurarea resurselor umane necesare pentru funcționarea optimă a Direcțiilor afaceri 

europene: 

- Consolidarea, în ceea ce privește responsabilitățile și resursele umane, prin personal 

calificat, și crearea respectivelor direcții acolo unde nu există, ca prim grad de 

coordonare în cadrul ministerelor de resort. 

- Verificarea, dacă este necesar, a organizării ministerelor, punând Direcția afaceri 

europene cel puțin la egalitate cu Direcțiile tehnice, având autoritate ierarhică similară  

cu aceste direcții, astfel încât să confirme aportul de plus valoare a contribuției lor. 

- Precizarea pentru fiecare minister, a rolului direcțiilor tehnice însărcinate să-și aducă 

aportul, prin competențele lor, la pregătirea mandatelor și a Direcțiilor afaceri 

europene, cu o imagine de ansamblu asupra dosarelor UE și în strânsă cooperare cu 

Ministerul Afacerilor Externe, asigurând astfel coerența și continuitatea pozițiilor. 

- Organizarea regulată a unor programe de formare dedicate afacerilor europene și 

procedurilor de la Bruxelles. RP va fi implicat și consultat de echipele de formatori. 

Prioritate în accesul la aceste sesiuni de formare se va acorda experților Direcțiilor 

afaceri europene, însă obiectivul trebuie să fie asigurarea unei formări în sfera 
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politicilor și procedurilor europene pentru toți experții responsabili de formulare 

politici și reglementare. 

 

Mandate 

A doua misiune a Direcțiilor afacerilor europene din cadrul ministerelor implicate în SNGAE este 

de a asigura coordonarea în pregătirea mandatelor: (1) coordonarea intra-ministerială în cazurile 

în care sunt implicate mai multe direcții tehnice; (2) coordonarea interministerială cu alte 

ministere relevante, dacă există sau nu un grup de lucru interministerial pentru pregătirea 

mandatului general.  

Direcția afaceri europene care joacă doar un rol de coordonare, deoarece lucrează asupra 

mandatelor, ținând cont de competența direcțiilor tehnice ale ministerului, este responsabilă 

pentru: (1) asigurarea luării în considerare corecte a pozițiilor diferitelor ministere/ servicii/ 

instituții care pot fi consultate; (2) asigurarea coerenței pozițiilor apărate de minister de la un dosar 

la altul și în timp. 

În cazul menținerii elaborării mandatelor la nivelul ministerelor de resort, finalizarea proiectelor-

schiță de mandate de către Direcția Afaceri Europene, în strânsul dialog cu responsabilul din 

partea Ministerului Afacerilor Externe (vezi mai sus), trebuie să fie primul pas în procesul de 

validare, inițial la nivel intra-ministerial, apoi la nivel interministerial cu implicarea Ministerului 

Afacerilor Externe. Validarea intra-ministerială necesită uneori o anumită perioadă de timp, care 

nu este întotdeauna adaptată lucrărilor Consiliului. Facilitarea procesului de validare ar putea fi 

conceput mai articulat față de termenele limită impuse. 

Direcțiile tehnice responsabile de asigurarea expertizei trebuie să trimită în mod regulat experți 

pentru a participa la grupuri de lucru sau comitetele Comisiei Europene și, atunci când este cazul, 

să ofere expertiza necesară pentru a susține implicarea în negociere a RP la reuniuni ale grupurilor 

de lucru ale Consiliului. Cu toate acestea, direcțiile tehnice ale ministerelor au menționat 

proceduri interne greoaie de autorizare pentru deplasările la Bruxelles. 

Recomandări 

• Clarificarea în cadrul ministerelor a procesului de pregătire a mandatului, inclusiv 

responsabilitatea consultării altor ministere competente; 

• Simplificarea procesului de validare a mandatului intra-ministerial; 

• Clarificarea definițiilor și a procesului de pregătire, aprobare și avizare a mandatelor:  

http://www.poca.ro/
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- În cazul menținerii elaborării mandatelor la nivelul ministerelor de resort, proiectele 

de mandate generale trebuie elaborate după desemnarea instituțiilor care vor fi 

responsabile pe parcursul perioadei de negociere, dar și de implementarea și 

monitorizarea implementării. 

- Proiectele de mandate generale pentru fiecare nou regulament/directivă trebuie 

supuse evaluării interministeriale spre aprobare ca poziție guvernamentală, luând în 

considerare punctele de vedere ale fiecărui minister implicat – și nu numai din 

ministerul de resort desemnat ca responsabil - și obiectivul României în cauză alături 

de posibilele sale „puncte  sensibile”. 

- Adaptările succesive și, de cele mai multe ori, limitate la mandatul general inițial, pe 

baza discuțiilor în curs în Consiliul UE, trebuie supuse unei proceduri rapide de 

avizare în timp real, astfel încât să fie eliminate decalajele și să ofere reprezentanților 

României implicați în negocieri cele mai bune condiții de negociere. Eficiența 

impune modularea procedurilor de consultare și avizare în funcție de nivelul de 

importanță al mandatului. 

 

Structuri: Direcția de comunicare și Direcția afaceri europene și internaționale 

Recomandări preluate din Strategia de comunicare în domeniul afacerilor europene: 

Recomandări 

• Dezvoltarea unor planuri de comunicare în domeniul afacerilor europene, personalizate în 

funcție de specificul fiecărei instituții. 

• Revizuirea procedurilor operaționale în domeniul comunicării interne și externe privind 

afacerile europene, în sensul armonizării perspectivelor manageriale cu privire la 

activitatea de comunicare. MAE ar urma să aibă atribuții de suport, pentru asigurarea unei 

abordări integrate a mesajelor, iar ministerele de resort atribuții de implementare. 

• Pregătirea, la nivelul instituțiilor, a unor echipe responsabile de gestionarea comunicării 

de criză în domeniul afacerilor europene, cu elaborarea de proceduri minime de prevenire/ 

stingere a crizelor de comunicare. 
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d. Părți interesate la nivel național 

Consultarea timpurie a părților interesate este un instrument important pentru strângerea 

informațiilor relevante necesare procesului de evaluare ex-ante și definirii elementelor majore în 

pozițiile naționale. Această cooperare, bazată pe un schimb de informații și opinii între părțile 

interesate și autoritățile naționale cu privire la afacerile europene, poate să aducă beneficii de 

ambele părți și, în consecință, și României. Aceste schimburi ar putea fi organizate prin crearea 

unei platforme dedicate problemelor UE. 

Recomandări 

• Implicarea experților din mediul privat în planificarea, implementarea, monitorizarea și 

evaluarea politicilor publice, pentru a îmbunătăți fundamentarea inițiativelor 

guvernamentale la nivel național și formularea pozițiilor susținute în plan european. 

• Crearea unei platforme electronice dedicate (cu un suport online) pentru a facilita 

cooperarea: 

- identificarea tipurilor de părți interesate care trebuie implicate și consultarea 

acestora pe dosarele UE; 

- pregătirea unui manual de procedură care va fi consultat de către părțile interesate; 

- definirea obiectivelor și modalităților de implementare a platformei dedicate. 

 

e. Reprezentanța permanentă (RP) 

Recomandări 

• Consolidarea RP în ce privește numărul de experți, în conformitate cu rolul acordat 

consilierilor săi în grupurile de lucru ale Consiliului. 

• Consolidarea rolului cheie al RP în asigurarea legăturii dintre instituțiile UE și SNGAE și 

responsabilitatea privind contactele zilnice cu instituțiile UE, în special cu Comisia, prin 

întâlniri și schimburi formale și informale de informații. 

• Clarificarea faptului că RP se vrea o componentă proactivă a SNGAE atât în relație cu nivelul 

național, cât și la nivelul UE. Implicarea mai activă a RP în activitatea Comitetului de coordonare, 

cu scopul dinamizării și creșterii utilității participării în cadrul reuniunilor pentru toți participanții. 
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f. Resurse umane și aptitudini asociate UE 

Oficialii implicați în domeniul afacerilor europene din România dispun de o vastă experiență și 

competență, precum și de un simț puternic al angajamentului european. În unele ministere, există 

o echipă, adeseori având un număr restrâns, dar foarte importantă, de oameni care au urmărit 

afacerile europene încă de la începutul anilor 2000 sau chiar de la sfârșitul anilor '90. Este un 

capital uman prețios care trebuie sporit și luat drept model. 

Interviurile desfășurate în diferite ministere au reliefat variații semnificative în ceea ce privește 

remunerația experților lor, aceleași facilități financiare pentru „repatrierea” agenților lor la 

București la finalul șederii lor la Bruxelles. A fi responsabil de afacerile europene, la Bruxelles ca 

și în capitalele europene, este un loc de muncă special care necesită o ucenicie îndelungată. 

„Randamentul investițiilor” poate dura. Pentru a fi pe deplin operaționale este nevoie de răbdare 

și vechime în aceste funcții. Nu este doar o problemă lingvistică chiar dacă stăpânirea temeinică 

a limbii engleze este absolut esențială. Capacitatea de a convinge reprezentanții celorlalte state 

membre este strâns corelată cu efortul de a-i cunoaște și de a-i înțelege. Prin urmare, este de dorit 

ca rotirea în aceste poziții și în special în RP la Bruxelles să nu fie prea rapidă și să se ia în 

considerare specificul acestor misiuni, specific care justifică o ședere mai lungă în poziție. Dacă 

personalul RP este familiarizat cu situația din capitală și a instituției din care provin, același lucru 

nu este neapărat valabil pentru reprezentanții ministerelor care urmăresc dosarele europene la 

București, atunci când vine vorba de Bruxelles și RP. Șefii direcțiilor afaceri europene din 

București ar putea fi invitați să participe la „perioade scurte de stagiu”, atunci când preiau funcția, 

în Reprezentanța Permanentă din Bruxelles și în contact cu Comisia Europeană și Consiliul UE 

în domeniile lor de competență. 

Recomandări 

• Stabilirea unor perioade de stagiu (pe termen scurt) în cadrul RP la Bruxelles pentru experții 

direcțiilor afacerilor europene din ministerele de resort; 

• Dezvoltarea unor instruiri specializate privind procesul de luare a deciziilor la nivelul UE 

pentru funcționarii implicați în dosarele UE din ministerele de resort. 

 

2.3.2 Recomandări privind relațiile cu instituțiile UE și cu alte state membre ale UE 

SNGAE trebuie să depășească nivelul de reactivitate pentru a deveni pro-activ față de instituțiile 

europene (Comisia Europeană, inclusiv Consiliul, în special, Președinția, Parlamentul European) 

în toate etapele procesului de luare a deciziilor și a punerii în aplicare a legislației UE. 
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a. Relațiile cu Comisia Europeană 

În general, ministerele mențin relații cu Comisia Europeană prin răspunsuri la consultările sale 

scrise, prin participarea experților în comitetele tehnice, sau prin participarea în grupurile de 

experți (comitologie). Aceste relații sunt de obicei stabilite într-un cadru formal inițiat chiar de 

Comisia Europeană. Pentru a obține influență, autoritățile române ar trebui să devină mai 

proactive și să acționeze în momentele cheie, de la redactarea unui text până la punerea în aplicare 

a acestuia. Pentru ministere (în relație cu RP), succesul presupune activități de monitorizare și 

contacte informale cu personalul Comisiei, în scopul de a atrage atenția asupra problemelor 

relevante pentru România. 

Recomandări 

• Dezvoltarea mecanismelor de monitorizare și definirea strategiilor de promovare a 

intereselor României prin contacte informale la toate nivelurile și transmiterea de mesaje 

referitoare la problemele relevante pentru România: 

- înființarea în cadrul Direcțiilor de afaceri europene din fiecare minister a unui 

sistem de monitorizare permanentă a activității Comisiei (program anual, cărți 

verzi, cărți albe, comunicări, consultare...) și planificarea acțiunilor care trebuie 

angajate;  

- pregătirea orientărilor vizând acțiunile care trebuie întreprinse de către 

autoritățile române la nivelul instituțiilor europene, în funcție de stadiul de 

avansare a textelor europene (pregătirea proiectelor în cadrul Comisiei, 

negocierea în cadrul Consiliului și între Parlament și Consiliu, pregătirea 

legislației de punere în aplicare de către Comisie, transpunerea, punerea în 

aplicare și, după caz, urmărirea procedurilor prealabile și litigiilor); 

- la reînnoirea instituțiilor (Comisie, Parlament), demersuri susținute de informare 

a noilor decidenți europeni asupra obiectivelor majore pentru România la nivelul 

Uniunii Europene în respectiva perioadă. 

• Dezvoltarea capacității ministerelor de linie de a efectua analize ex-ante și de impact și de 

a discuta rezultatele cu părțile interesate afectate: 

- pregătirea unor linii directoare având ca scop realizarea studiilor de impact 

(calendar, probleme care trebuie abordate, instituții și parteneri care trebuie 

implicați). 
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• Crearea pentru conducerea direcțiilor tehnice din ministerele de resort, în relație cu MAE 

și cu RP, a unor mecanisme pentru a-și cunoaște omologii în serviciile Comisiei Europene 

prin misiuni ad-hoc la Bruxelles/ consultări atunci când sunt discutate noi provocări: 

- organizarea, o dată pe an, la Bruxelles, la inițiativa RP, a unei sesiuni pentru noii 

directori din ministere, care să le permită acestora să se întâlnească cu 

interlocutorii relevanți din Comisie. 

• Dezvoltarea unei abordări proactive în vederea promovării și menținerii contactului cu 

cetățenii români care lucrează în instituțiile UE: 

- definirea anuală a priorităților pentru furnizarea de experți naționali detașați la 

nivelul Comisiei Europene și a altor instituții europene relevante. 

 

b. Relațiile cu Parlamentul European 

Parlamentul European a devenit un jucător cheie în procesul de luare a deciziilor fiind pe aceeași 

poziție de co-legislator cu Consiliul Uniunii Europene pe dosarele în co-decizie. Cu toate acestea, 

cercetarea de fundamentare a politicii publice a reliefat faptul că ministerele declară că nu sunt 

familiarizate cu funcționarea Parlamentului European și nu au niciun contact cu membrii săi, 

lăsând instituției RP responsabilitatea pentru astfel de contacte. În schimb, datele ne arată că 

membrii români ai Parlamentului European nu sunt întotdeauna conștienți de pozițiile naționale. 

Experiența altor state membre arată că autoritățile naționale, pe lângă promovarea pozițiilor în 

Consiliu, au un dialog consolidat cu membrii Parlamentului European care provin din statele 

respective și alți membri cheie pentru dosarele relevante (președinți, raportori și coordonatori ai 

grupurilor politice).  

Recomandări 

• Dezvoltarea unei abordări strategice sistematice pentru informarea membrilor relevanți ai 

Parlamentului European și asigurarea coordonării cu membrii români din Comitetul 

Economic și Social și din Comitetul Regiunilor. Rolul central va aparține în continuare 

RP, dar ministerele de linie trebuie să sprijine activitatea de informare prin pregătirea de 

argumente care să fundamenteze pozițiile naţionale. 

• Structurarea unei rețele de corespondenți ai Parlamentului European la nivelul 

ministerelor de resort: 
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- numirea în fiecare minister, în cadrul direcției afaceri europene, a unui 

corespondent responsabil pentru monitorizarea activităților Parlamentului 

European în domeniul de competență al ministerului. 

 

c. Relații cu alte state membre 

Unele ministere au raportat că au stabilit relații cu alte state membre pentru a construi alianțe, care 

pot fi de natură generală sau particulară pe anumite probleme.  

Recomandări 

• Dezvoltarea unei strategii de creștere a receptivității și a numărului de contacte cu alte 

state membre ale UE ca mijloc de a spori interesul în colaborarea cu România. 

• Structurarea unei abordări strategice în vederea construirii unor alianțe axate pe probleme 

de interes comun în procesul de negociere. 

• Menținerea unor relații cât mai strânse cu viitoarele președinții ale Consiliului UE pentru 

a discuta prioritățile lor și a prezenta problemele și pozițiile naționale ale României. 

 

2.3.3 Recomandări privind transpunerea directivelor UE și gestionarea procedurilor de 

infringement (faza pre-contencioasă și faza contencioasă) 

Transpunerea corectă și la timp a normelor UE în legislația română și gestionarea adecvată a 

procedurilor de infringement în faza pre-contencioasă și faza contencioasă sunt deosebit de 

importante. 

Recomandări 

• Impunerea unor cerințe obligatorii pentru evaluarea ex-ante a efectelor transpunerii, de la 

debutul procesului decizional asupra actelor legislative UE care se transpun; aceeași 

recomandare ar putea fi relevantă și pentru celelalte acte legislative UE (ex. regulamente). 

• Actualizarea metodologiei pentru planificarea procesului de transpunere a directivelor UE. 

• Introducerea de norme obligatorii privind asumarea competențelor instituțiilor 

responsabile pentru transpunerea directivelor și pentru crearea cadrului de aplicare directă 

a regulamentelor și deciziilor UE, de la debutul procesului decizional UE. 

• Consolidarea capacității de coordonare a MAE (inclusiv pentru coordonarea procesului de 

transpunere și a celui de creare a cadrului de aplicare directă a actelor legislative UE, dar 
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fără a se limita la acestea) prin dezvoltarea unei platforme electronice web, structurată pe 

piloni. 

• Îmbunătățirea calității și vitezei de reacție, în contextul procedurilor de infringement, a 

instituțiilor administrației publice centrale competente în domeniile vizate de respectivele 

proceduri, inclusiv prin pregătirea de către acestea a unor puncte de vedere temeinic 

justificate atât prin raportare la dreptul național, dar mai ales prin raportare la dreptul UE 

incident. 
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Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 
www.poca.ro 

27 

Secțiunea 3. Descrierea opțiunilor de soluționare a aspectelor problematice identificate 

 

 SCENARIU 1 SCENARIU 2 SCENARIU 3 

Prim-ministrul 

• Ultimă instanță în caz de divergențe 

persistente între ministere 

• Rol care trebuie reafirmat 

• Ultimă instanță în caz de divergențe 

persistente între ministere 

• Creșterea rolului în procesul de 

coordonare 

• Se va pune la dispoziția primului 

ministru un serviciu responsabil cu 

schimburile interministeriale pentru 

pregătirea mandatelor  

Ministerul 

Afacerilor 

Externe 

• Element principal al sistemului la 

București  

• Intermediar între ministerele de resort 

și RP 

• Element principal al sistemului la 

București 

• Organ interministerial de coordonare 

care leagă ministerele și RP  

Creșterea rolului prin avizarea 

coordonării interministeriale pe baza 

proiectului de mandat de la ministerul de 

resort  

• Element important al sistemului  
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Comitet 

Coordonator 
 

• Informații și schimb de idei la nivel 

politic și tehnic  

• De menținut și structurat între aspecte 

politice și tehnice 

• Locul informațiilor și al schimbului de 

idei atât la nivel politic cât și tehnic 

• De menținut și structurat între aspecte 

politice și tehnice 

• Informații și schimb de idei sub 

autoritatea primului ministru prin 

intermediul delegatului ministrului 

responsabil cu problemele politice 

Ministere de 

resort 

• Responsabile de pregătirea și 

adaptarea mandatelor pentru 

consultare interministerială, în special 

prin grupuri de lucru 

• Direcția pentru afacerile europene 

trebuie creată sau consolidată pentru a 

juca un rol activ în pregătirea 

mandatelor 

Opțiunea 1: conducerea ministerului de 

resort responsabil cu pregătirea 

proiectelor de mandat și organizarea 

consultării interministeriale pentru 

finalizarea mandatului 

 

Opțiunea 2: ministere de resort 

consultate în domeniul competenței lor în 

cadrul coordonării interministeriale 

organizată de Ministerul Afacerilor 

Externe 

• Direcția afaceri UE trebuie creată sau 

consolidată pentru a juca un rol activ în 

• Responsabile de pregătirea proiectelor 

de mandat circumscrise competenței lor 

Direcția afaceri UE va fi creată sau 

consolidată pentru a juca un rol activ 

aproape de organismul de coordonare  
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strâns contact cu Departamentul UE a 

ministerului afacerilor externe 

Permanent 

Reprezentare 

• Nucleul sistemului la Bruxelles 

• Relațiile dintre RP, Ministerul 

Afacerilor Externe și ministerele de 

resort trebuie clarificate și reafirmate  

• Consolidare RP 

• Relațiile dintre RP și Ministerul 

Afacerilor Externe trebuie reafirmate  

• Consolidare RP 

• Nucleul sistemului la Bruxelles 

• Trebuie stabilite relațiile dintre RP și 

eventuale Servicii ale premierului 

• Consolidare RP 

Mandate 

• Pregătirea mandatelor inițiale și a 

adaptărilor succesive de către 

ministerul de resort responsabil 

• Validare internă și transmitere către 

Direcția UE a Ministerului Afacerilor 

Externe 

• Transmitere către RP 

Mandate întocmite de către ministerul de 

resort responsabil în colaborare strânsă 

cu Departamentul UE din MAE 

• Transmitere către RP 

• Pregătirea mandatelor de către 

ministerul de resort responsabil 

• Consultarea și adoptarea 

interministerială de către organismul de 

coordonare  

• Transmitere către RP 

http://www.poca.ro/
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Secțiunea 4. Identificarea și evaluarea impactului 

 

Prin natura problemei abordate în cadrul acestei politici publice, cuantificarea directă a efectelor 

parametrilor de funcționare a SNGAE asupra domeniilor economic, bugetar, social și a mediului 

încunjurător este dificilă. Ameliorarea funcționării SNGAE va genera o capacitate crescută a 

României de a negocia rezultate pozitive în dosarele europene relevante pentru toate aceste 

domenii. 

1. Impactul economic și asupra mediului de afaceri 

Nu există un impact direct. 

2. Impactul bugetar și financiar 

Nu există un impact bugetar direct.  

3. Impact social 

Nu există un impact social direct 

 

Secțiunea 5. Selectarea opțiunii 

 

Selectarea opțiunii de politică publică va fi realizată la finalul procesului de consultare publică și 

a procesului de consultare interinstituțională. 

 

Secțiunea 6. Procesul de consultare publică 

 

Ca urmare a finalizării etapelor de elaborare, prezentare și consultare internă, în concordanță cu 

obligațiile asumate de Ministerul Afacerilor Externe în Cererea de finanțare, politica publică în 

domeniul afacerilor europene a fost aprobată intern și a fost introdusă în procesul de 

consultare preliminară interinstituțională și consultare publică. În această etapă, politica 

publică a fost postată pe site-ul MAE la pagina dedicată Transparenței decizionale 

(http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2021/2021_pdf/propunere_politic%C4%83_publ

ic%C4%83_10.08.2021.pdf), au fost înștiințate de organizarea procesului de consultare toate 

instituțiile parte a SNGAE, a fost solicitat un punct de vedere din partea departamentului 

http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2021/2021_pdf/propunere_politic%C4%83_public%C4%83_10.08.2021.pdf
http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2021/2021_pdf/propunere_politic%C4%83_public%C4%83_10.08.2021.pdf
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specializat în avizarea politicilor publice din cadrul Secretariatului General al Guvernului. 

Procesul de consultare publică s-a desfășurat și prin intermediul unei sesiuni de consultare publică 

care s-a desfășurat pe 5 noiembrie 2021. 
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Secțiunea 7. Măsuri post-adoptare 

 

 

7.1 Actele normative subsecvente ce urmează a fi elaborate după adoptarea propunerii de 

politică publică și termenele estimate pentru aprobarea acestora de către Guvern sau 

Parlament 

În funcție de opțiunea de politică publică, dar și de setul detaliat de recomandări care va fi selectat 

pentru implementare, se va putea modifica Hotărârea nr. 34 din 27 ianuarie 2017 privind 

organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea 

participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene.  

 

7.2 Planul de acțiune și măsurile necesare ca urmare a adoptării propunerii de politică 

publică și termenele aferente realizării lor 

Acest Plan de acțiune se bazează pe principalele constatări ale evaluării SNGAE: 

• În România există un sistem național de coordonare a afacerilor UE (SNGAE), în 

conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 34/2017 – acesta funcționează, dar poate fi 

optimizat pentru a face România mai influentă în Uniunea Europeană; sunt necesare 

diferite actualizări și nu o reînnoire completă.  

• O apreciere pozitivă împărtășită a Președinției de șase luni considerată un succes pentru 

România, care a condus-o spre o nouă etapă în poziționarea sa în Uniunea Europeană și 

pe care trebuie să o poată dezvolta în viitor.  

• Îmbunătățirile preconizată a SNGAE se referă în special la o mai bună identificare a 

interesului național al României, o mai bună coordonare, clarificare și simplificare a 

procedurilor în afacerile europene și creșterea proactivității în procesul decizional la 

nivelul UE. 

Prin urmare, acest plan de acțiune se bazează pe ideea că SNGAE, prin intermediul ministerului 

afacerilor externe și comitetului de coordonare trebuie consolidat pentru a asigura unitatea și 

coerența pozițiilor naționale, având în vedere următoarele opțiuni: 

- Prima menține actualul sistem descentralizat prin consolidarea legăturilor dintre 

Ministerul Afacerilor Externe și ministerele de resort, lăsându-le acestora 

responsabilitatea pregătirii pozițiilor naționale după consultarea interministerială.  
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- Cea de-a doua se îndreaptă către un sistem mai centralizat responsabil cu pregătirea 

pozițiilor naționale, cu stabilirea rolului pe care urmează să îl aibă diferitele instituții, 

inclusiv Ministerul Afacerilor Externe. 

Principalele măsuri care vor fi adoptate post-adoptare sunt următoarele: 

1. În funcție de opțiunea de politică publică aleasă, modificările necesare care vor afecta 

funcționarea SNGAE vor necesita la început o revizuire a Hotărârii nr. 34/2017 privind 

organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea 

participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene, luând în 

considerare eventuale noi roluri ale diverșilor actori, în special în cazul MAE, comitetului de 

coordonare și al ministerelor de resort. Modificarea va demara prin crearea unui grup de lucru 

sub coordonarea MAE și din care vor face parte reprezentanți din toate instituțiile care 

participă în SNGAE. Se va analiza dacă este oportun ca modificările cu privire la rolul RP în 

SNGAE să fie precizate în cadrul noului act normativ, sau într-o hotărâre separată. Se va 

analiza dacă este oportun ca modificările cu privire la funcționarea direcțiilor afaceri europene 

să fie precizate în cadrul noului act normativ, sau prin hotărârile de organizare și funcționare 

ale diferitelor ministere.  

2. Se vor iniția demersurile pentru obținerea finanțării pentru realizarea platformelor prevăzute 

în cadrul recomandărilor. Finanțarea poate fi realizată prin fonduri de la bugetul de stat sau 

prin intermediul unor finanțări europene. 

3. În funcție de opțiunea de politică publică și forma finală a noii Hotărâri care să reglementeze 

funcționarea SNGAE, se vor finaliza documentele procedurale privind cele cinci proceduri 

aplicabile de o manieră orizontală la nivelul tuturor instituțiilor cuprinse în SNGAE. 

4. În funcție de opțiunea de politică publică aleasă și de nivelul de ambiție stabilit pentru 

SNGAE, se va proceda la o evaluare a resurselor umane aflate la dispoziția SNGAE, atât în 

cadrul MAE, RP cât și în celelalte instituții. Evaluarea va fundamenta propunerea pentru 

ajustarea resurselor umane aflate la dispoziția SNGAE, astfel încât acestea să fie 

corespunzătoare noului nivel de ambiție stabilit. 

5. Pentru a operaționaliza creșterea capacității de realizare a unor evaluări ex-ante se va proceda 

la realizarea unui set de proceduri aplicabile de o manieră orizontală la nivelul tuturor 

instituțiilor cuprinse în SNGAE pentru realizarea acestor studii. Se va evalua posibilitatea de 

introducere a Institutul European din România în cadrul unui mecanism flexibil și rapid care 

să asigure resursele umane necesare pentru a realiza aceste studii în mod rapid, astfel încât să 

poată fi ușor accesibile factorilor decizionali, la începutul perioadei de negociere. 
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6. Pentru ameliorarea procesului de formare a resurselor umane, se va analiza alocarea unor 

resurse corespunzătoare pentru ca Institutul European din România și Institutul Diplomatic 

Român să poată realiza o serie de programe de formare continuă. 
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