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Euro-mituri
TOP 3 MITURI
Topul celor mai apreciate mituri despre
finanþãrile europene, publicate în ziarul
euROpeanul. Descoperiþi cã ele nu ºi-au
pierdut încã actualitatea, în pagina 12.

Reprezintã procentul maxim de cofinanþare
din fonduri structurale europene pe care îl
pot obþine, pentru anumite categorii de
proiecte, autoritãþile publice locale.
Foto: europa.eu

euROpeanul
Fondurile europene pe înþelesul tãu

Foto: europa.eu

BLOC NOTES
Au fost aprobate
criteriile pentru Axa
1 POR
Criteriile de eligibilitate ºi selecþie pentru Axa Prioritarã 1
– „Sprijinirea dezvoltãrii durabile a oraºelor – poli urbani
de creºtere“ / Domeniul
Major de Intervenþie Planuri
integrate de dezvoltare au
fost aprobate, la 13 decembrie, în cadrul ultimei ºedinþe
din 2007 a Comitetului de
Monitorizare a Programului
Operaþional Regional. Odatã
cu aprobarea acestor criterii,
ce pot fi consultate pe
paginile de Internet
www.mdlpl.ro si www.inforegio.ro, se poate finaliza ºi
Ghidul solicitantului, potrivit
ministrului Dezvoltãrii,
Lucrãrilor Publice ºi
Locuinþelor, László Borbély.

Paºi cãtre „Carta
Verde Europeanã a
Transportului
Urban“
Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice ºi Locuinþelor a
gãzduit seminarul interministerial “Carta Verde Europeanã
de Transport Urban, perspective de dezvoltare a mobilitãþii
urbane în România”. Conferinþa s-a desfãºurat în contextul lansãrii de cãtre Comisia
Europeana a celei de-a doua
etape de consultare publicã
asupra „Cartei Verzi Europene a Transportului Urban”.
Planul de acþiune pentru aplicarea prevederilor acestui
document va fi implementat
în toate statele membre UE,
începând cu anul 2008. La
eveniment au fost dezbãtute
aspecte legate de dezvoltarea
mobilitãþii urbane, implementarea Cartei Verzi ºi dezvoltare instituþionalã.

Danuta Hübner: Mai
multã cooperare
cu vecinii din Est
Comisarul European pentru
Politicã Regionalã, Danuta
Hübner, a lansat un apel la
extinderea reþelelor de
cooperare transfrontalierã
ºi inter-regionalã deja
existente spre statele
vecine UE de la Rãsãrit, pentru a rãspunde, astfel, unor
provocãri ce depãºesc frontierele Uniunii, precum schimbãrile climatice, securitatea
energeticã ºi tendinþele
demografice. Hübner a lansat
acest apel în cadrul unei conferinþe de douã zile dedicate
politicii de coeziune pentru
2007-2013, eveniment
desfãºurat la ¯agañ, Polonia.

Publicaþie bilunarã
editatã de

Se distribuie gratuit

2,5 miliarde de
euro din fonduri
structurale
cheltuite în
2008
Ministrul Economiei ºi Finanþelor, Varujan
Vosganian, explicã pentru euROpeanul
care sunt perspectivele „absorbþiei” în anul
ce urmeazã.
pagina 3

Patru proiecte
de mediu
transmise la
Bruxelles
Attila Korodi, ministrul mediului ºi
dezvoltãrii durabile detaliazã rezultatele
obþinute în derularea programului
operaþional din domeniu.
pagina 7

2008, marea provocare
a cheltuirii fondurilor
structurale
În ce mãsurã întreprinzãtorii
ºi autoritãþile locale vor
derula proiecte ºi vor cheltui
banii optim, dupã regulile
impuse în documentele oficiale, vom afla abia pe la
jumãtatea anului viitor. Între
timp, pregãtirile solicitanþilor de finanþare trebuie
sã intre în linie dreaptã.
Ioana Morovan
În perioada de consultãri publice
asupra documentelor importante
pentru accesarea fondurilor structurale, cei interesaþi au transmis
autoritãþilor de resort diferite nemulþumiri ºi sugestii. O parte din
aceste documente au fost modifi-

cate în urma feedback-ului primit
de la potenþialii beneficiari. Este
numai etapa finalã a pregãtirilor
pentru gestionarea celor 30 de
miliarde de euro care au început
sã soseascã în România. Aceste
pregãtiri au început cu doi-trei ani
în urmã. Cu toate „ajustãrile“ realizate pânã acum, numai în anul
2008, când vor fi lansate toate
programele, când vor fi aprobate
proiecte ºi va începe derularea
activitãþilor, vom putea constata
care din rotiþe funcþioneazã ºi
care mai trebuie „unse“ în acest
mecanism.
Deocamdatã, doar douã autoritãþi de management – pentru
Programul Operaþional Regional
ºi Programul Operaþional Secto-

rial de Mediu – au luat deja startul la licitaþii de proiecte. Alte
cinci autoritãþi de management
ºi peste 20 de organisme intermediare se aflã la linia de start
pentru a selecta proiecte ºi a
acorda finanþãri. Opt miniºtri,
implicaþi alãturi de alþii în acest
proces, explicã în euROpeanul
ce au fãcut ºi ce vor face pentru
a se asigura cã lucrurile vor decurge în condiþii optime.
Cei interesaþi pot face deja demersuri pentru întocmirea documentaþiei necesare la depunerea proiectelor. Ei pot gãsi o sursã consistentã de inspiraþie în
sintezele ºi exemplele de proiecte publicate în cele 14 ediþii ale
euROpeanului.

Leonard Orban:

„Comunicarea privind fondurile structurale trebuie
sã acompanieze permenent utilizarea acestora“
Comisarul European Leonard Orban a
declarat pentru euROpeanul cã sunt
multe dificultãþi de surmontat pentru
asigurarea unei bune rate de absorbþie
a finanþãrilor ºi cã, în acest proces, este
esenþialã comunicarea, în care trebuie
implicaþi toþi actorii publici ºi privaþi.
„Cred cã vestea bunã este aceea cã România a reuºit sa adopte toate programele operaþionale, ultimele, aprobate recent, fiind cele
finanþate de Fondul Social European. Este
rezultatul unei munci intense atât a Româ-

Momente
cruciale pentru
agriculturã

niei, care fost unul
dintre statele ce
s-au mobilizat bine
în acest domeniu,
cât ºi a direcþiilor
generale de resort
ale Comisiei, sub
conducerea colegilor mei Danuta
Hübner ºi Vladimir
Spidla.“
(continuare în pagina 11)

Dacian Cioloº,
ministrul agriculturii ºi dezvoltãrii rurale,
despre cum vor
decurge evenimentele în
domeniul problematic pe
care îl conduce.
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Economia ºi
discursul
politic, vãzute
de la Bruxelles
Cinci români care lucreazã la Bruxelles, în
domeniul comunicãrii, vorbesc despre cum
abordeazã politicienii problemele economice.
pagina 11

Accesul la Internet în noile
state membre UE
Numãrul gospodãriilor cu acces la Internet în noile state
membre UE a crescut considerabil în 2007, comparativ cu
anul precedent, iar unele dintre aceste state au atins deja
media europeanã. România ºi Bulgaria rãmân, însã, codaºe
atât în privinþa accesului la Internet, cât ºi a ratei de penetrare
a Internetului de bandã largã. (Sursa: Eurostat, dec. 2007)
UE27
Bulgaria
Rep. Cehã
Estonia
Ungaria
Polonia
România

Acces la Internet
2006
2007
49
54
17
19
29
35
46
53
32
38
36
41
14
22

Bandã largã
2006
2007
30
42
10
15
17
28
37
48
22
33
22
30
5
8

* cifrele reprezintã procent din total gospodãrii

2

14 zile
În interviuri pentru
euROPeanul, miniºtrii
explicã, într-un mod optimist ºi realist totodatã,
punctele forte, eventualele
dificultãþi ºi soluþiile la acestea. Vã prezentãm pe scurt
o sintezã a principalelor
concluzii.

Manuela Preoteasa

PIN-ul pentru
cardul Platinum
Programele operaþionale au fost aprobate de Comisia Europeanã. Ce veste! Ca tot ce se întâmplã în
Bruxelles, a fost un proces de negociere, care a
consumat timp, întrucât nu este chiar simplu sã stabileºti detaliile alocãrii a sute de milioane de euro.
Prelungirea acestui proces a reprezentat pentru
mulþi potenþiali beneficiari scuza perfectã pentru a
nu se pregãti. Programele (o parte dintre ele) nu fuseserã aprobate, aºa cã de ce sã batã fierul cât era
cald?! De ce? Pentru a nu pierde banii. Pentru prima oarã, fondurile europene vin în alte condiþii decât
cele cu care am fost obiºnuiþi. Nu mã voi referi aici
la gestionarii naþionali de fonduri, care, pentru prima
oarã, vor fi pe cont propriu, lista aprobãrilor finale pe
proiecte va fi la ei, iar nu la Comisia Europeanã, ci
voi enumera schimbãrile care îi privesc direct pe
beneficiari. În primul rând, suma alocatã pentru un
proiect finanþat poate depãºi substanþial nivelul de
pânã acum, implicând responsabilitãþi pe mãsurã.
Sã luãm exemplul întreprinzãtorilor privaþi, care, în
general, puteau accesa, prin programele de preaderare, valori nerambursabile de câteva zeci de
mii de euro, maximum 50.000 de euro. La acestea
se adãugau contribuþiile proprii, rezultând o valoare
a proiectului, de regulã, sub 100.000 de euro. Miza
fondurilor structurale pleacã cel puþin de la aceastã
sumã. De exemplu, microîntreprinderile pot propune proiecte chiar de o jumãtate de milion de euro, în
cadrul programului de creºtere a competitivitãþii economice (potrivit Ghidului solicitantului, lansat spre
consultare). Aceste sume sunt, firesc, extrem de
atractive, când este vorba de banii care vin de la finanþatori (bugetul european ºi cel naþional). Mai
greu este când întreprinzãtorul trebuie „sã dubleze“
suma cu propria sa contribuþie. Mai mult chiar, acesta trebuie sã îºi planifice foarte bine fluxurile financiare, întrucât nevoia de cash-flow va fi mai mare decât în cazul proiectelor finanþate prin PHARE,
de exemplu. Aceasta ar fi a doua schimbare pe care
este necesar sã o anticipeze beneficiarii. Sistemul
avansurilor, practicat în finanþãrile din preaderare,
va fi înlocuit cu cel al decontãrii. Astfel, cel care va
primi bani europeni va trebui sã aibã de unde sã
acopere tranºele necesare investiþiei, dupã care, pe
baza hârtiilor justificative, va reuºi sã „deconteze“
sumele acordate ca ajutor nerambursabil doar în
condiþiile în care operaþiunile au fost executate ca la
carte. Spre comparaþie, în proiectele PHARE destinate microîntreprinderilor, schema de finanþare putea permite un avans de 80%, cu verificãri la sânge,
dar ulterioare, dupã care restul sumei era acordat în
una sau douã tranºe finale. O a treia caracteristicã
a fondurilor structurale derivã din aspectele deja
semnalate. Complexitatea solicitãrilor va creºte.
Studiile de fezabilitate nu vor lipsi (acestea erau necesare ºi în anumite programe de pre-aderare, însã
vor fi obligatorii ºi, cu siguranþã, complexe de acum
înainte). Asocierile între instituþii vor fi, de asemenea, esenþiale, în special în domeniul public, dar ºi
în sistemul privat. O a patra condiþie, existentã ºi
pânã acum, dar care nu trebuie pierdutã din vedere:
plata la zi a tuturor obligaþiilor cãtre stat, precum ºi
existenþa unor situaþii juridice clare cu privire la bunurile mobile sau imobile implicate în proiect, toate
acestea sunt obligatorii.
Cele descrise pot descuraja, însã doar cei care sunt
insuficient pregãtiþi pot reacþiona prin pasivitate. De
altfel, aceasta este ºi teama anumitor ministere,
dupã cum mãrturisesc titularii acestora, în interviurile acordate euROpeanul. „Capacitatea redusã a
potenþialilor beneficiari de a implementa proiecte“
poate reprezenta un obstacol. Mai mult ca oricând,
sursele pertinente de informare ºi puterea exemplului pot debloca situaþii aparent imposibile. Fãrã o comunicare corectã, sutele de milioane de euro de
care auzim peste tot sunt ca un card Platinum, al cãrui PIN este prost tipãrit pe itemul care reprezintã
cheia lui de acces.

euROpeanul

László BORBÉLY,
ministrul dezvoltãrii,
lucrãrilor publice ºi
locuinþelor

Foto: CAPP

Programul Operaþional
Regional
Stadiu: existã un portofoliu important de idei ºi de proiecte
pentru iniþiativa privatã, cum ar
fi: sprijinirea dezvoltãrii microîntreprinderilor ºi crearea, dezvoltarea ºi modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilã a resurselor naturale cu potenþial turistic ºi pentru
creºterea calitãþii serviciilor turistice. Axa prioritarã 3, care vizeazã îmbunãtãþirea infrastructurii
sociale, va consuma de asemenea relativ repede banii.
Dificultãþi potenþiale: trebuie
fãcutã proba funcþionãrii sistemului de implementare.
Posibil element de risc: capacitatea beneficiarilor de a-ºi gestiona resursele financiare pentru
a putea rãspunde exigenþelor
mecanismului financiar al fondurilor structurale – cheltuire ºi
apoi rambursare, cu respectarea regulilor naþionale privind
achiziþiile publice. Potenþiale dificultãþi pot fi considerate ºi evenimentele politice din anul 2008
(alegerile locale ºi generale).
Soluþii: Experienþa acumulatã, în
perioada de implementare a
proiectelor PHARE, de agenþiile
pentru dezvoltare regionalã, or-

Din interviurile cu miniºtrii:
stadiul fondurilor UE, dificultãþi
ºi soluþii
ganisme intermediare. Un factor
de îngrijorare îl poate reprezenta sistemul legislativ ºi administrativ extrem de stufos în toate
domeniile, în România, care ar
putea sã prelungeascã termenul
pentru pregãtirea documentaþiilor în vederea depunerii spre
analizã ºi finanþare.

Paul Pãcuraru,
ministrul muncii,
familiei ºi egalitãþii
de ºanse

Programul Operaþional
Sectorial „Dezvoltarea
Resurselor Umane” (POS
DRU)
Stadiu: adoptat oficial de cãtre
Comisia Europeanã pe 22

noiembrie 2007.
Dificultãþi potenþiale: fluctuaþia
personalului din structurile care
gestioneazã fondurile europene.
Soluþii: Ministerul Muncii, Familiei ºi Egalitãþii de ªanse a realizat activitãþi de pregãtire a
peste 3.000 de potenþiali beneficiari pentru elaborarea ºi implementarea proiectelor.

Cristian Adomniþei,
ministrul educaþiei ºi
cercetãrii

Educaþie ºi Cercetare:
POS DRU ºi POS Creºterea
Competitivitãþii Economice
Portofoliul de proiecte: peste 28
de proiecte strategice între 0,5 ºi
5 milioane (de pus în practicã în
perioada 2008-2011).

Dificultãþi potenþiale: necesitatea
creºterii capacitãþii unitãþilor din
sistemul de învãþãmânt de a
accesa ºi gestiona proiecte.
Soluþii: Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii intenþioneazã sã lanseze un program de pregãtire a
personalului din sistemul de
învãþãmânt pentru accesarea ºi
gestiunea proiectelor finanþate
din fonduri structurale.
Manuela Preoteasa

NOUTÃÞI
Foto: europa.eu

aceleiaºi întâlniri, ministrul Barnier a exprimat disponibilitatea Franþei de a sprijini
România în problema acreditãrii APIA ºi în
finalizarea Planului Naþional de Dezvoltare
Ruralã.

Noi reglementãri europene
privind TVA, din 2010

Fondurile structurale în
domeniul IT&C, popularizate
la Constanþa
Reprezentanþii Ministerului Comunicaþiilor ºi
Tehnologiei Informaþiei au participat, la începutul lunii decembrie, la Târgul pentru Întreprinderi Mici ºi Mijlocii – TIMM 2007 Constanþa. Cu aceastã ocazie, au fost prezentate
oportunitãþile de finanþare din fonduri structurale din domeniul IT&C, precum ºi ghidurile
solicitantului pentru domeniile „Sprijinirea accesului la broadband ºi la serviciile conexe“,
„Suport pentru implementarea sistemelor
informatice integrate ºi a altor aplicaþii electronice pentru managementul afacerilor“ ºi
„Suport pentru dezvoltarea sistemelor de
comerþ electronic ºi a altor soluþii electronice

pentru afaceri“. Potrivit unui comunicat al instituþiei, MCTI a fost prezent, anul acesta, la
peste 30 de evenimente, în 16 judeþe, pentru
promovarea fondurilor structurale.

Miniºtrii economiei ºi finanþelor din statele
membre UE au ajuns la un compromis legat
de noile reglementãri privind taxa pe valoare
adãugatã aferentã prestãrilor de servicii,
reglementãri reunite sub titulatura „Pachetul
TVA“, informeazã Contabilul.ro. Mãsurile urmãresc sã impunã ca taxele sã fie percepute
în þara clientului – spre deosebire de regula
actualã, ca impozitarea sã se facã în locul în
care este stabilit furnizorul, precum ºi sã se
înfiinþeze un „ghiºeu unic“ pentru plata TVA.
„Pachetul TVA“ va intra în vigoare începând
cu 1 ianuarie 2010.

Dialog româno-francez
privind viitorul Politicii
Agricole Comune
Ministrul agriculturii ºi dezvoltãrii rurale, Dacian Cioloº, a discutat recent cu omologul
sãu francez Michel Barnier despre viitorul
Politicii Agricole Comune (PAC) dupã 2013.
Potrivit celor doi, dezbaterile europene privind viitorul buget PAC trebuie sã fie precedate de discuþii politice prin care sã fie restabilite obiectivele agriculturi europene, discuþii
ce ar urma sã dureze circa doi ani. Cu ocazia

www.mdlpl.ro
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finanþe
Varujan Vosganian:

„2008 va fi anul performanþelor
în absorbþia fondurilor“
România ar trebui sã absoarbã,
în 2008, între 2,5 miliarde euro
ºi 3 miliarde de euro din fondurile Uniunii Europene, adicã
dublul sumei aborbite în 2007.
Cel puþin acestea sunt aºteptãrile ministrului economiei ºi
finanþelor, Varujan Vosganian.
În opinia sa, „aspiratoarele”
fondurilor europene vor fi infrastructura ºi sectorul construcþiilor. Dificultãþile în absorbþia
banilor, spune ministrul
finanþelor, derivã în principal
din incapacitatea firmelor de a
prezenta oferte conforme tehnic
ºi financiar ºi a autoritãþilor
publice locale de a pregãti
proiecte.
Anda Georgescu
euROpeanul: Care este, în
opinia dumneavoastrã, rata
idealã de absorbþie pentru
fondurile alocate în 2007 ºi
2008? Cât estimaþi cã se poate
realiza în termeni reali?
Varujan Vosganian: Niciun stat

nou-intrat în Uniunea Europeanã nu
a avut, în primii ani dupã aderare, o
ratã foarte ridicatã de absorbþie a
fondurilor europene. Pot sã vã spun
cã România va fi în acest an beneficiar net de fonduri europene, în condiþiile în care va primi, pânã la sfârºitul anului, 1,5 miliarde euro reprezentând fonduri structurale, fonduri
de preaderare ºi facilitate Schengen,
urmând sã contribuie la bugetul Uniunii Europene cu 1,1 miliarde de
euro. Pe anumite segmente, se poate vorbi de o capacitate mai slabã de
absorbþie. Avem, totuºi experienþa
programelor preaderare. Consider
cã principala problemã este oferta
limitatã a pieþei, motiv pentru care
invitãm, pe lângã contractori români,
ºi investitori strãini, care sã aplice
pentru proiecte finanþate de UE. Mã
aºtept ca þara noastrã sã absoarbã,
anul viitor, între 2,5 miliarde euro ºi 3

miliarde de euro din fonduri UE,
comparativ cu 1,5 miliarde de euro
în acest an.

Fotografii: ROMPRES

turismului, pregãtirea forþei de muncã, eficientizarea administraþiei publice, IT&C, IMM-uri etc.

euROpeanul: Cu ce
dificultãþi estimaþi cã se va
confrunta sistemul de
gestionare a fondurilor europene
în 2008?
Varujan Vosganian: Dificultãþile

euROpeanul: Cum v-aþi
planificat campania de
comunicare pe fonduri, pentru
o absorbþie cât mai bunã în
2008?
Varujan Vosganian: Pentru ca in-

derivã, în principal, din capacitatea
firmelor de a prezenta oferte conforme tehnic ºi financiar ºi a autoritãþilor
publice locale de a pregãti proiecte.
În perioada 2007-2013, România va
primi fonduri structurale ºi de coeziune în valoare de 20 miliarde de
euro. Se adaugã 5 miliarde contribuþia naþionalã. Lunile viitoare sunt
esenþiale în eforturile noastre de a
absorbi cât mai multe fonduri. Guvernul, administraþiile locale, managerii de companii, firmele de consultanþã ºi bãncile trebuie sã se mobilizeze. Guvernul României poate sã
asigure sumele necesare pentru
cofinanþare. Spre exemplu, în 2008
este asiguratã de la bugetul de stat
cofinanþarea cheltuielilor eligibile în
proporþie de 13% (bugetul local va
suporta numai 2% din valoarea proiectului). Pentru demararea proiectelor aprobate, se asigurã o prefinanþare de maximum 20% din valoarea eligibilã a proiectului, iar TVA
aferentã cheltuielilor eligibile va fi
suportatã tot de la bugetul de stat.
Autoritãþile publice locale, ca principali potenþiali beneficiari ai investiþiilor finanþate din instrumente structurale, trebuie sã-ºi stabileascã prioritãþile ºi sã înceapã pregatirea
proiectelor.

tervenþiile structurale în România sã
fie promovate global, în mod coordonat ºi sinergetic, pentru a se asigura
publicitatea pentru acþiunea globalã a
Uniunii Europene (UE) ºi nu numai
pentru un anumit domeniu, România
a elaborat o Strategie Naþionalã de
Comunicare pentru Instrumentele
Structurale (pentru toate Programele
Operaþionale), aprobatã prin memorandum, pe care se vor baza planurile
de comunicare sectoriale trimise la
Comisia Europeanã. Pe de altã parte,
sunt zeci de site-uri, emisiuni radio ºi
TV, articole ºi analize în presa cotidianã centralã ºi localã. Mingea este în
terenul celor care doresc sã beneficieze de aceste fonduri.

euROpeanul: În opinia dumneavoastrã, ce subsectoare vor fi
„aspiratoare“ de finanþãri?
Varujan Vosganian: În primul

rând, infrastructura ºi sectorul construcþiilor. Trebuie sã ridicãm spitale,
ºcoli, grãdiniþe, sã construim autostrãzi, aeroporturi, sã modernizãm

euROpeanul: Ce vã
îngrijoreazã ºi ce vã mulþumeºte
cel mai mult în acþiunile
întreprinse în 2007? Ce greºeli
veþi avea grijã sã nu se repete în
2008 ?
Varujan Vosganian: Absorbþia

drumuri judeþene ºi naþionale, sã renovãm zeci de mii de blocuri comuniste din cartierele-dormitor etc.
Investiþiile în infrastructura de transport vor îmbunãtãþi reþelele de transport rutier, feroviar, aerian, fluvial ºi
maritim, acordând prioritate proiectelor aflate pe reþeaua transeuropeanã. Se va îmbunãtãþi gradul de conectare a infrastructurii naþionale ºi
regionale la aceastã reþea. Beneficiile sunt evidente: creºterea accesibilitãþii pieþelor regionale, naþionale ºi
internaþionale, reducerea duratelor
de deplasare ºi a costurilor de transport pentru pasageri ºi marfã, pre-

cum ºi îmbunãtãþirea calitãþii serviciilor de transport. Proiectele dedicate
infrastructurii de mediu vizeazã respectarea normelor europene privind
alimentarea cu apã, canalizarea,
managementul deºeurilor, protecþia
mediului. Investiþiile în domeniul
energetic urmãresc creºterea gradului de interconectare cu reþelele
transeuropene de energie, o utilizare
mai eficientã a resurselor ºi vor majora ponderea în consum a energiei
obþinute din surse de energie regenerabile. Vor mai fi investiþii substanþiale care se vor realiza cu ajutorul
fondurilor europene în dezvoltarea
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dezvoltare regionalã

László Borbély:

„La sfârºitul lui 2008,
cheltuielile vor ajunge
la 35%-40% din
sumele contractate“
Ministrul dezvoltãrii, lucrãrilor publice ºi locuinþelor, László Borbély,
a declarat pentru euROpeanul cã, estimativ, la sfârºitul anului 2008,
rata de contractare a sumelor alocate din Fondul European pentru
Dezvoltare Regionalã prin Programul Operaþional Regional va fi de
circa 75%-80% din bugetul alocat anilor 2007-2008. El a mai spus cã
strategia de comunicare va fi orientatã cu precãdere cãtre potenþialii
beneficiari de finanþare.
Anamaria Barbu
euROpeanul: Care este, în
opinia dumneavoastrã, rata idealã de absorbþie pentru fondurile alocate în 2007 ºi 2008?
Cât estimaþi cã se poate realiza,
în termeni reali? Eventual, vã
rugãm sã ne indicaþi un interval,
de la minim la maxim, pentru
aceastã ratã.
László Borbély: Pentru România,

2007 a reprezentat primul an ca stat
membru al Uniunii Europene ºi, în
acelaºi timp, primul an al perioadei
de programare 2007-2013 pentru instrumentele structurale. În acest
context, prioritãþile Ministerului Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice ºi Locuinþelor au constat în transmiterea
Programului Operaþional Regional
2007-2013 la Comisia Europeanã
spre aprobare, pregãtirea mecanismelor de implementare ºi lansarea
cererilor deschise de proiecte. Pentru douã domenii de intervenþie, au
fost lansate cererile deschise de proiecte: este vorba de domeniul „Reabilitarea ºi modernizarea reþelei de
drumuri judeþene, strãzi urbane, inclusiv construcþia ºi reabilitarea ºoselelor de centurã“ al Axei 2, ºi domeniul „Îmbunãtãþirea dotãrii cu
echipamente a bazelor operaþionale
de intervenþie în situaþii de urgenþã“
al Axei 3. Pentru celelalte domenii
majore de intervenþie care nu intrã
sub incidenþa ajutorului de stat cererile de depunere a proiectelor vor fi
lansate pânã la sfârºitul anului. Revenind la întrebare, estimãm cã, la
sfârºitul lui 2008, rata de contractare
a sumelor alocate din Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã
prin Programul Operaþional Regional
va fi de circa 75%-80% din bugetul
alocat anilor 2007-2008, iar nivelul
cheltuielilor va fi de circa 35% - 40%
din sumele contractate. Considerãm
cã aceste estimãri sunt în egalã
mãsurã realiste ºi acoperitoare pentru atingerea obiectivelor programului în termeni de consumare a fondurilor.

beneficiari. Astfel, în privinþa Programului Operaþional Regional, 2008 va
reprezenta anul în care va trebui sã
facem proba funcþionãrii sistemului
de implementare. Ne bazãm aici pe
experienþa acumulatã, în perioada de
implementare a proiectelor PHARE,
de agenþiile pentru dezvoltare regionalã, organisme intermediare pentru
programul nostru.
Un factor de îngrijorare îl poate constitui sistemul legislativ ºi administrativ extrem de stufos în toate
domeniile în România; acesta ar putea sã prelungeascã termenul pentru
pregãtirea documentaþiilor în vederea
depunerii spre analizã ºi finanþare.
Trebuie sã avem în vedere, ca element de risc, capacitatea beneficiarilor de a-ºi gestiona resursele financiare pentru a putea rãspunde exigenþelor mecanismului financiar al
fondurilor structurale: cheltuire ºi
apoi rambursare, cu respectarea re-

Din mesajele primite în perioada de
consultãri privind ghidurile solicitantului, am dedus cã existã un portofoliu important de idei ºi proiecte în
diferite etape de pregãtire pentru domeniile majore de intervenþie deschise iniþiativei private: sprijinirea dezvoltãrii microîntreprinderilor ºi crearea, dezvoltarea ºi modernizarea
infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilã a resurselor naturale cu potenþial turistic ºi pentru
Foto: ROMPRES

gulilor naþionale privind achiziþiile publice. Potenþiale dificultãþi pot fi
considerate ºi evenimentele politice
din anul 2008, care pot influenþa
derularea utilizãrii fondurilor. Mã
refer la alegerile locale ºi generale.

euROpeanul: Cu ce dificultãþi
estimaþi cã se va confrunta sistemul de gestionare a fondurilor
europene în 2008?
László Borbély: Dupã cum ºtiþi,

euROpeanul: Numiþi
sub-sectoarele care, în opinia
dumneavoastrã, vor fi „aspiratoare“ de finanþãri.
László Borbély: În ceea ce priveº-

MDLPL gestioneazã mai multe programe operaþionale în perioada de
programare 2007 - 2013, finanþate
din fonduri structurale: POR ºi programele de cooperare teritorialã
europeanã. Cu toate acestea, o sã
fac referire mai mult la POR, întrucât
absorbþia fondurilor prevãzute depinde în primul rând de noi. Când
spun noi, mã refer atât la reprezentanþii ministerului, cât ºi la organismele intermediare sau potenþialii

te Programul Operaþional Regional,
bazându-ne pe analiza nevoilor imediate, cu siguranþã, primul domeniu
care va contracta fondurile disponibile îl reprezintã infrastructura de
transport. Este ºi primul domeniu
major de intervenþie pentru care cererea deschisã de proiecte a fost
lansatã în 10 septembrie, iar pânã în
prezent au fost depuse 42 de proiecte, în valoare totalã de peste 500 de
milioane de euro.

euROpeanul

Foto: ROMPRES

creºterea calitãþii serviciilor turistice.
Axa prioritarã 3, care vizeazã îmbunãtãþirea infrastructurii sociale, va
consuma, de asemenea, relativ repede banii, deoarece ºi aici nevoile
de finanþare la nivel naþional în domeniul sãnãtãþii, educaþiei, serviciilor
sociale sunt mult mai mari decât fondurile care au putut fi alocate prin
POR.
euROpeanul: Cum aþi comunicat pânã acum despre fonduri
europene? Cum v-aþi planificat
campania de comunicare pe fonduri, pentru o absorbþie cât mai
bunã în 2008?
László Borbély: Comunicarea

este componenta esenþialã în creºterea gradului de absorbþie al fondurilor. Nu este suficient sã avem
aceºti bani, este important ca oamenii sã ºtie de ei, sã ºtie cum pot avea
acces la ei ºi cum pot face proiecte

solide, care sã beneficieze de finanþare. Prin urmare, în 2007 am dus o
campanie intensã de informare a potenþialilor beneficiari asupra întregului sistem de funcþionare a POR. Prin
intermediul proiectului „Campanie
de conºtientizare pentru POR“, finanþat prin programul PHARE 2004,
am realizat o serie de materiale care
sã vinã în sprijinul celor ce doresc sã
acceseze aceste fonduri: „Programul Operaþional Regional – Scurt
ghid practic“, broºuri pentru categoriile de aplicanþi eligibili în cadrul POR.
Am creat un site dedicat POR
(www.inforegio.ro), unde se gãsesc
toate informaþiile necesare realizãrii
unui proiect. De asemenea, am editat, la sfârºitul lui noiembrie, o nouã
broºurã „Programul Operaþional
Regional: fonduri pentru regiuni“ cu
informaþii utile pentru cei care doresc
sã pregãteascã proiecte. Începând
din septembrie, am organizat mai
multe conferinþe regionale care au
avut ca scop informarea potenþialilor
beneficiari. Nu am neglijat nici rolul
mass-media în popularizarea acestei surse de finanþare. Astfel, am
avut întâlniri cu jurnaliºti din toatã
þara, în cadrul cãrora experþii Autoritãþii de Management pentru POR au
explicat mecanismul de funcþionare
al programului, pentru ca aceste
informaþii sã ajungã într-un mod clar
ºi accesibil la cei interesaþi. De asemenea, vom organiza o caravanã de
promovare a programelor, caravanã
care va ajunge în toate judeþele.
Pentru anul 2008, acþiunile de comunicare vor fi direcþionate, cu precãdere, cãtre potenþialii beneficiari.
Vom continua sã organizãm sesiuni
de informare la nivel local, la care
vor fi invitaþi reprezentanþi ai autoritãþilor publice locale, ai IMM-urilor ºi ai
ONG-urilor.
Contribuþia regionalã este deosebit
de importantã în facilitarea accesului
la informaþie a celor interesaþi. Astfel,
am inclus printre acþiunile noastre de
comunicare crearea, la nivelul întregii þãri, a unei reþele de comunicatori,
care sã asigure o informare unitarã
ºi sã poatã veni în sprijinul celor interesaþi sã acceseze fondurile alocate
prin POR.
De asemenea, vom publica mai multe materiale adresate grupurilor-þintã
identificate prin Planul de Comuni-

care pentru POR. În ceea ce priveºte mass-media, vom continua seria
întâlnirilor cu jurnaliºtii din presa
localã, întrucât considerãm cã popularizarea proiectelor implementate
cu succes poate fi un factor motivant
pentru alþi posibili aplicanþi.
La sediului MDLPL, funcþioneazã un
punct de informare unde oricine este
interesat de realizarea unui proiect
poate solicita informaþii sau ajutorul
experþilor din minister.
euROpeanul: Ce vã
îngrijoreazã ºi ce vã mulþumeºte
cel mai mult din acþiunile
întreprinse de dv. în 2007?
Ce greºeli veþi avea grijã sã nu
se repete în 2008?
László Borbély: Sunt mulþumit

pentru cã am reuºit sã pregãtim, într-un timp relativ scurt de la aprobarea Programului Operaþional Regional, documentele necesare Comitetului de Monitorizare al POR în vederea aprobãrii criteriilor de selecþie a
proiectelor pentru toate domeniile
majore de intervenþie. Am reuºit, de
asemenea, sã publicãm foarte repede, pentru consultare, ghidurile solicitantului, comentariile ºi observaþiile
primite fiind extrem de importante
pentru finalizarea documentelor în
perspectiva lansãrii cererilor deschise de proiecte. Am finalizat o etapã
a pregãtirii unui portofoliu de proiecte care pot fi depuse în vederea
evaluãrii, respectiv 97 de proiecte, în
valoare de peste un miliard de euro,
pregãtite prin HG nr. 811/ 2006. Din
cele 97 de proiecte, 54 vizeazã infrastructura de transport regionalã ºi
localã, 14 sunt pentru dezvoltarea
mediului de afaceri regional ºi local,
iar alte 29 de proiecte vizeazã domeniul dezvoltãrii durabile ºi al promovãrii turismului.
De asemenea, am iniþiat ºi a fost
aprobatã o nouã hotãrâre de Guvern
prin care au fost alocate fonduri pentru pregãtirea a 221 proiecte. Programul este multianual ºi are o valoare de 110.075.000 lei din care în
2007 a fost alocatã suma de
34.560.000 lei, iar în anul 2008 vor fi
alocate 75.515.000 lei. Nu ºtiu dacã
se poate vorbi de greºeli care sã nu
se repete. Nu consider cã am fãcut
greºeli. Este o experienþã nouã, din
care toþi avem de învãþat.
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social
Paul Pãcuraru:

„Programul destinat resurselor
umane va schimba mentalitãþile ºi
comportamentul tuturor românilor“
Paul Pãcuraru, ministrul muncii,
familiei ºi egalitãþii de ºanse a
vorbit euROpeanului despre
provocãrile ºi ºansele
Programului Operaþional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane, pentru care ministerul
pe care îl conduce este
Autoritate de Management ºi
care a fost adoptat de Comisia
Europeanã pe 22 noiembrie.
Ministrul apreciazã cã, în cadrul
POS DRU, educaþia, formarea ºi
incluziunea vor absorbi cei mai
mulþi bani în primii ani.
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Adrian Lungu
euROpeanul: Care este, în
opinia dumneavoastrã, rata
idealã de absorbþie pentru
fondurile alocate în 2007 ºi
2008? Cât estimaþi cã se poate
realiza, în termeni reali?
Paul Pãcuraru: Rata de absorbþie a

fondurilor structurale este unul dintre
criteriile frecvent utilizate de cãtre statele membre ale Uniunii Europene
pentru a monitoriza ºi evalua succesul sau insuccesul implementãrii Instrumentelor Structurale. În acest
context, din punctul nostru de vedere,
este important impactul pe care îl au
fondurile structurale destinate dezvoltãrii resurselor umane, în special
modul în care aceste fonduri contribuie la creºterea nivelului nostru de
competitivitate, de eficienþã ºi la creºterea adaptabilitãþii pe o piaþã europeanã concurenþialã a forþei de muncã. Pentru atingerea acestui obiectiv,
Ministerul Muncii, Familiei ºi Egalitãþii
de ªanse, în calitate de Autoritate de
Management pentru Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), întreprinde
toate demersurile necesare atingerii
unei rate cât mai mari de absorbþie
pentru fondurile alocate întregii perioade de programare.
euROpeanul: Care sunt dificultãþile cu care estimaþi cã se
va confrunta sistemul de
gestionare a fondurilor europene
în 2008?
Paul Pãcuraru: Principalele difi-

cultãþi cu care estimãm cã ne vom
confrunta în perioada imediat urmãtoare, având în vedere ºi experienþa
similarã a noilor state membre ale
UE în gestionarea Fondului Social
European, sunt fluctuaþia personalului din structurile care gestioneazã
Fondul Social European ºi capacitatea redusã a potenþialilor beneficiari nu numai de a elabora, ci în
special de a implementa proiecte în
acest domeniu. În vederea sprijinirii
celor care doresc sã solicite finanþare prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, am derulat activitãþi de pregãtire
a peste 3.000 de potenþiali beneficiari pentru elaborarea ºi implementarea proiectelor.
euROpeanul: Cum s-a desfãºurat, în 2007, implementarea Pro-

Studii ºi
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 1975 – Universitatea

Bucureºti – Licenþiat al
Facultãþii de Sociologie
 1981 – Academia de
Studii Economice –
Licenþiat al Facultãþii de
Economie Industrialã

Specializãri:
 Managementul

gramului Operaþional Sectorial
pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane, pentru care ministerul
dumneavoastrã este Autoritate
de Management, ºi cum vedeþi
evoluþiile din 2008?
Paul Pãcuraru: La 22 noiembrie

2007, Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
a fost adoptat oficial de cãtre Comisia Europeanã prin Decizia C(2007)
5811. În perioada imediat urmãtoare,
Autoritatea de Management va lansa apeluri de propuneri de proiecte
pentru toate domeniile de intervenþie
ale POS DRU. În anul 2008 vor fi
implementate cu prioritate proiectele
destinate dezvoltãrii cadrului instituþional în domeniul educaþional, al
formãrii profesionale, ocupãrii forþei
de muncã ºi incluziunii sociale ºi care vor asigura suportul necesar pentru implementarea proiectelor regionale ºi locale cu valoare mai micã.
euROpeanul: În opinia
dumneavoastrã, ce subsectoare
vor fi „aspiratoare“
de finanþãri?
Paul Pãcuraru: Proiectele care

vor absorbi cea mai mare parte a sumelor alocate primilor doi ani de programare sunt cele din domeniul educaþiei, formãrii profesionale ºi incluziunii sociale.
euROpeanul: Cum aþi comunicat pânã acum despre fonduri
europene? Cum v-aþi planificat
campania de comunicare pe fonduri, pentru o absorbþie cât mai
bunã în 2008?
Paul Pãcuraru: Programul Opera-

þional Sectorial Dezvoltarea Resur-

selor Umane, prin mãsurile propuse,
anticipeazã schimbarea mentalitãþilor ºi comportamentelor noastre,
ale tuturor românilor. Formarea profesionalã continuã, adaptabilitatea
lucrãtorilor ºi a întreprinderilor ºi spiritul antreprenorial reprezintã schimbarea pe care o propunem astãzi,
prin proiectele pe care dorim sã le
finanþãm mâine. Comunicarea ºi
construirea acestei realitãþi este
obiectivul Autoritãþii de Management
pentru urmãtorii ºapte ani.
Un prim pas a fost fãcut în 2007
când eforturile de informare ºi
comunicare s-au concentrat asupra
pregãtirii potenþialilor beneficiari. În
anul 2008, aceste iniþiative vor fi
continuate ºi intensificate, pe baza
unui Plan de Comunicare, prin lansarea unei largi campanii de informare ºi de pregãtire a potenþialilor
beneficiari în ceea ce priveºte elaborarea ºi implementarea unor proiecte de succes. În acelaºi timp, se
va urmãri ºi informarea publicului
larg ºi a grupurilor-þintã cãrora li se
adreseazã intervenþiile finanþate din
Fondul Social European. Este vorba despre elevi, studenþi, doctoranzi, angajatori, persoane angajate, ºomeri ºi persoane în cãutarea
unui loc de muncã, persoane inactive din mediul rural, persoane ocupate în agricultura de subzistenþã,
persoane expuse riscului de excluziune socialã.
În noiembrie, a fost lansatã pagina de
Internet a Autoritãþii de Management
pentru Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, www.fseromania.ro. Portalul
conþine informaþii utile pentru potenþiali beneficiari ºi publicul larg, cu

Fondurile europene pe înþelesul tãu

privire la oportunitãþile de finanþare
existente în domeniul dezvoltãrii
resurselor umane, exemple de bune
practici, idei de proiecte, dezvoltarea
parteneriatelor ºi un forum de dezbateri.
euROpeanul: Ce vã îngrijoreazã ºi ce vã mulþumeºte cel mai
mult în acþiunile întreprinse de
dumneavoastrã în 2007? Ce
greºeli veþi avea grijã sã nu se
repete în 2008 ?
Paul Pãcuraru: Pe parcursul anului

2007, au fost continuate pregãtirile
iniþiate în anii anteriori pentru implementarea Fondului Social European.
Personalul responsabil pentru gestionarea fondurilor structurale a beneficiat de pregãtire specializatã ºi
au fost iniþiate acþiuni de dezvoltare a
parteneriatelor ºi acordurilor de colaborare cu instituþii importante, atât
din þarã, cât ºi din Uniunea Europeanã. În anul 2008, începe implementarea efectivã a proiectelor finanþate
din Fondul Social European, iar
obiectivul nostru este sã sprijinim
structurile implicate în gestionarea
asistenþei financiare nerambursabile, astfel încât ele sã rãspundã cât
mai bine nevoilor beneficiarilor programului.
Nu cred cã putem vorbi, deocamdatã, despre greºeli, deoarece acest
exerciþiu este la început, ºi orice
început presupune tatonãri, reluãri,
ajustãri. Desigur cã atât capacitatea
administrativã, cât ºi activitãþile
desfãºurate pot fi ºi vor fi, cu siguranþã, îmbunãtãþite. Avem în vedere
valorificarea experienþei celorlalte
state membre ºi beneficiem de asistenþã tehnicã prin programe PHARE,

resurselor
umane
 Evaluarea politicilor
publice. Politici sociale.

Activitate
profesionalã:
 1975 – 1990 – ºef birou

învãþãmânt, ºef birou
retribuire la Centrala
Industrialã Navalã- Galaþi
 1990 – 1996 – director
general SC Eurocom SA;
 1996 - prezent – senator
PNL.

Funcþii, activitãþi
într-un partid
politic:
 1989

decembrie – fondator PNL
 2001 – 2004 – membru
al Biroului Permanent
PNL
 2002 – 2004 vicepreºedinte PNL.

Funcþii, activitãþi
parlamentare
anterioare:
 1996 – 2000 – lider al

Grupului Liberal din
Senat, membru al
comisiei pentru buget,
finanþe ºi bãnci
 2000 – 2004 –
vicepreºedinte ºi secretar
al Senatului
 2004 – 2007 – secretar al
comisiei pentru muncã ºi
protecþie socialã
 2006 – 2007 – chestor al
Senatului României.
prin care vor fi sprijinite atât structurile de implementare, cât ºi beneficiarii acestui program.
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transporturi

Ludovic Orban:

Fondurile alocate pentru
2007 vor fi absorbite 100%
pânã în 2010
Ministrul Transporturilor,
Ludovic Orban, apreciaza cã
fondurile alocate pentru 2007 ºi
2008 vor fi cheltuite în proporþie de 100%. Principala
problemã a sistemului de gestionare a fondurilor europene
este lipsa personalului necesar
în ceea ce priveºte atât
numãrul, cât ºi calificarea ºi
experienþa acestuia, considerã
Orban. Potrivit acestuia, construcþia ºi modernizarea infrastructurii de transport rutier ºi
feroviar reprezintã destinaþia
principalã a fondurilor
europene. Sectorul transporturilor este unul dintre marii
beneficiari ai fondurilor
europene: 5,7 miliarde de euro
în perioada 2007-2013.
Claudia Pîrvoiu
euROpeanul: Care este, în
opinia dumneavoastrã, rata idealã de absorbþie pentru fondurile alocate în 2007 ºi 2008?
Cât estimaþi cã se poate realiza,
în termeni reali? Eventual, vã
rugãm sã ne indicaþi un interval,
de la minim la maxim, pentru
aceastã ratã.
Ludovic Orban: Direcþia Generalã

Relaþii Financiare Externe din cadrul
Ministerului Transporturilor îndeplineºte rolul de Autoritate de Management pentru Programul Operaþional Sectorial „Transport“ (POS-T)
2007-2013. Aceasta are responsabilitatea managementului, implementãrii ºi gestionãrii asistenþei financiare alocate acestui program de cãtre

Uniunea Europeanã, prin Fondul de
Coeziune ºi Fondul European de
Dezvoltare Regionalã. Valoarea totalã a bugetului POS-T pentru perioada de programare 2007-2013
este de aproximativ 5,7 miliarde
euro, ceea ce reprezintã aproximativ
23% din bugetul global al operaþiunilor structurale aferente României
pentru perioada menþionatã. Din
aceastã sumã, aproximativ 1,09 miliarde euro reprezintã finanþarea naþionalã, în timp ce cofinanþarea din
partea Uniunii Europene va fi de circa 4,57 miliarde euro. Rata idealã de
absorbþie a fondurilor comunitare nerambursabile alocate pentru întreaga perioadã de programare este de
100%. În anul 2007, suma alocatã
de Comisia Europeanã pentru POST este de 251.957.363 euro. Aceasta trebuie cheltuitã pânã la sfârºitul
anului 2010. Estimãm cã, pânã la
aceastã datã, fondurile alocate pentru anul 2007 se vor cheltui în totalitate. Pentru anul 2008, suma alocatã
de Comisia Europeanã pentru POST este de 441.348.942 euro, sumã
care trebuie cheltuitã pânã la sfârºitul anului 2011. ªi fondurile alocate
pentru anul 2008 vor avea o ratã de
absorbþie de 100%.
euROpeanul: Cu ce dificultãþi
estimaþi cã se va confrunta sistemul de gestionare a fondurilor
europene în 2008?
Ludovic Orban: Având în vedere

faptul cã Ministerul Transporturilor,
prin aceeaºi structurã organizatoricã, respectiv Direcþia Generalã Relaþii Financiare Externe, are ºi atribuþii referitoare la gestionarea fondu-

Data naºterii:
25 mai 1963

Educaþie:
 SNSPA

- studii postuniversitare la Facultatea de ªtiinþe Politice (1993)

 Facultatea Tehnologia Construcþiilor de Maºini din cadrul Universitãþii

Braºov (1988)
„Andrei ªaguna“, Braºov (1982)

 Liceul

Activitate profesionalã:
 viceprimar General al Municipiului Bucureºti (iulie 2004 – aprilie 2007)
 consultant, S.C. ECOMASTER S.A. (1 august 2001 - 1 decembrie 2002)
 director

de program, Fundaþia „Copiii Speranþa Lumii“ din iunie 2001
de Stat, Preºedinte al Agenþiei Naþionale a Funcþionarilor
Publici (martie 2000 - mai 2001) secretar de Stat
 ºef al Departamentului Informaþiilor Publice al Guvernului (1999 2000)
 secretar General la Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu
Handicap (1998 - 1999)
 inginer tehnolog la „Tractorul Braºov“ ( 1990 - 1991)
 secretar

Activitate politicã:
 Preºedinte
 Preºedinte

PNL Bucuresti din 15 noiembrie 2002
Comisia de Administraþie Publicã a PNL din 15 noiembrie

2002
 Membru

al Biroului permanent Central al PNL 15 feb. 2001 - 25 aug.
2002
 Membru în Consiliul Naþional al PNL aprilie 1998

Experienþa în administraþie:
 viceprimar General al Municipiului Bucureºti (iulie 2004 – aprilie 2007)
 preºedintele Comisiei de Administraþie Publicã a PNL din 15 octombrie

2002
 director

Relaþii Publice în cadrul Agenþiei de Politici Energetice din
România (1997 - 1998)
 ales consilier local Sector 1, Bucureºti (demisionat) (1996)
 consilier local sector 3 Bucure’ºti (1992 - 1996)

euROpeanul

rilor europene preaderare PHARE ºi
ISPA, precum ºi a Fondurilor Structurale ºi de Coeziune, principala dificultate referitoare la implementarea
POS-T se referã la lipsa personalului
necesar, în ceea ce priveºte atât numãrul, cât ºi calificarea ºi experienþa
acestuia.
euROpeanul: În opinia dumneavoastrã, care subsectoare
vor fi „aspiratoare“ de finanþãri?
Ludovic Orban: POS-T are ca

obiectiv general promovarea unui
sistem de transport durabil, care sã
permitã deplasarea rapidã, eficientã
ºi în condiþii de siguranþã a persoanelor ºi bunurilor, accesul la servicii
de un nivel corespunzãtor standardelor europene, atât la nivel naþional,
între ºi în cadrul regiunilor României,
cât ºi la nivel european. Conform
structurii de finanþare a POS-T, construcþia ºi modernizarea infrastructurii de transport rutier ºi feroviar reprezintã destinaþia principalã a fondurilor europene. De asemenea, în
vederea atingerii obiectivului global
al POS-T, vor fi finanþate ºi proiecte
referitoare la transportul intermodal,
naval, aerian, precum ºi proiecte
privind reducerea impactului negativ
al transporturilor asupra mediului ºi
creºterea siguranþei în transporturi.
euROpeanul: Cum aþi comunicat pânã acum despre fonduri
europene? Cum v-aþi planificat
campania de comunicare pe fonduri, pentru o absorbþie cât mai
bunã în 2008?
Ludovic Orban: Ministerul Trans-

porturilor, în calitate de Autoritate de
Management pentru Programul
Operaþional Sectorial „Transport“, a
desfãºurat numeroase activitãþi de
informare ºi publicitate, care au avut
ca scop promovarea POS-T 20072013 atât în rândul potenþialilor beneficiari, cât ºi în faþa publicului larg.
Astfel, primele acþiuni de informare
publicã au fost întreprinse în decembrie 2005, când s-a desfãºurat
primul forum informativ organizat la
sediul ministerului, a cãrui temã a
fost prezentarea Programului Operaþional Sectorial de Transport 2007
-2013. În cursul anului 2006, s-au
realizat numeroase campanii de informare publicã, desfãºurate la niveFoto: ROMPRES

Foto: ROMPRES

lul întregii þãri, ca de exemplu organizarea de caravane informative în
ºapte regiuni de dezvoltare (în oraºele Piatra-Neamþ, Timiºoara, Cluj,
Constanþa, Cãlãraºi, Craiova, Alba
Iulia) ºi organizarea unui forum informativ la sediul ministerului, pentru
cea de a opta regiune de dezvoltare.
De asemenea, au fost editate materiale informative despre POS-T, atât
pentru distribuirea cãtre participanþii
la forumul organizat în 12 mai 2006
la sediul ministerului, cât ºi pentru
distribuirea în þarã, cãtre centrele de
informare europeanã EUROPA ºi
cãtre agenþiile de dezvoltare regionalã, cu scopul diseminãrii informaþiei
cãtre publicul larg. În prima jumãtate
a anului 2007, reprezentanþii Ministerului Transporturilor au participat
activ la campania de informare publicã „Fondurile Structurale ºi de Coeziune“, campanie iniþiatã de Ministerul Economiei ºi Finanþelor ºi organizatã în nouã oraºe ale þãrii (Iaºi, Braºov, Baia Mare, Amara, Arad, Craiova, Buftea, Galaþi, Bucureºti). Totodatã, reprezentanþii Ministerului
Transporturilor au participat ºi la alte
evenimente, organizate de diverse
instituþii, în oraºele Cãlãraºi, ClujNapoca, Braºov, Bucureºti, ocazie
cu care au prezentat Programul

Operaþional Sectorial „Transport“
2007-2013. Pentru anul 2008, Autoritatea de Management pentru POST îºi propune, între altele, sã implementeze mai multe activitãþi de informare ºi publicitate, printre care organizarea de conferinþe de presã ºi
interviuri, elaborarea materialelor
informaþionale privind POS-T ºi distribuirea acestora la nivel naþional,
precum ºi înfiinþarea ºi întreþinerea
unui website pentru prezentarea
POS-T.
euROpeanul: Ce vã îngrijoreazã ºi ce vã mulþumeºte cel mai
mult în acþiunile întreprinse de
dumneavoastrã în 2007? Ce
greºeli veþi avea grijã sã nu se
repete în 2008?
Ludovic Orban: Ca reacþie la acþi-

unile de informare ºi publicitate întreprinse de Autoritatea de Management pentru POS-T în cursul anului
2007, am constatat existenþa unei
nevoi permanente de informare, în
rândul publicului larg, asupra aspectelor privind semnificaþia ºi importanþa implementãrii Fondurilor Structurale ºi de Coeziune în România, dar
mai ales în rândul publicului specializat. În acest sens, considerãm necesar sã ne intensificãm eforturile ºi sã
continuãm demersurile la nivel naþional ºi regional, pentru a informa
populaþia despre fondurile europene. De aceea, pentru informarea
marelui public, dorim sã acþionãm pe
cât mai multe cãi, astfel cã, pentru
anul viitor, avem în vedere lansarea
unei campanii de conºtientizare la
nivel naþional, prin utilizarea unui
numãr variat de canale de comunicare ºi organizarea de evenimente
în toate cele opt regiuni de dezvoltare, în locaþii moderne, altele decât
cele în care s-au desfãºurat deja
evenimente de informare publicã.
Totodatã, ne îngrijoreazã publicitatea negativã, bazatã pe surse neautorizate de informaþii ºi, prin urmare,
rãmânem deschiºi în ceea ce priveºte oferirea unor informaþii reale la solicitarea oricãrui reprezentant massmedia.
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mediu
Attila Korodi:

Putem vorbi de o absorbþie
idealã a aproximativ 600 de
milioane de euro anual
Patru proiecte mari de infrastructurã vizând sectorul de apã
trimise la Bruxelles spre aprobare, cu o valoare de investiþii
de aproximativ 470 milioane
euro, alte ºase proiecte care vor
urma acelaºi traseu pânã la
sfârºitul acestui an, o bunã
informare asupra Programului
Operaþional Sectorial de Mediu
ºi mult optimism în privinþa
ratei de absorbþie a banilor
europeni. Sunt câteva dintre
lucrurile cu care se mândreºte,
la acest sfârºit de an, Attila
Korodi, ministrul mediului ºi
dezvoltãrii durabile, într-un
interviu acordat ziarului
euRopeanul.

înfiinþarea asociaþiilor intercomunitare din aria de acoperire a proiectului, în identificarea terenurilor în
proprietate publicã necesare obiectivelor de investiþii din cadrul proiectelor, precum ºi în privinþa resurselor
umane, nepregãtite ºi nemotivate,
iar de aici necesitatea angajãrii unor
experþi, dedicaþi exclusiv gestionãrii
proiectelor. Nu în ultimul rând, a fost
nevoie ºi de armonizarea procedurilor naþionale cu cele europene de
aprobare a proiectelor.

Adrian Vasilache

faptul cã POS Mediu a fost aprobat
în luna iulie a acestui an ºi cã, pânã
în prezent, au fost transmise la Bruxelles spre aprobare patru proiecte
mari de infrastructurã, suntem optimiºti în ceea ce priveºte capacitatea
de absorbþie pentru acest program.
Deoarece pregãtirea proiectelor a
început încã din anul 2004 ºi existã
un portofoliu de aproximativ 60 de
proiecte majore (aflate în diverse
stadii de pregãtire). Un factor care
influenþeazã semnificativ rata de
absorbþie constã în capacitatea beneficiarilor de a implementa proiectele. Având în vedere alocarea
financiarã a POS Mediu ºi faptul cã
se pot face plãþi pe proiecte pânã la
data de 31 decembrie 2015, putem
vorbi de o ratã medie idealã de absorbþie de aproximativ 600 milioane
euro anual.

euROpeanul: Domnule Korodi,
ministerul pe care îl conduceþi
este Autoritate de Management
(AM) pentru Programul
Operaþional Sectorial de Mediu
(POS Mediu), unul dintre cele
mai importante programe operaþionale finanþate prin Cadrul
Naþional Strategic de Referinþã.
Sprijinul financiar comunitar
acordat României prin acest program depãºeºte 4,5 miliarde
euro. Cu ce realizãri încheiaþi
acest an?
Attila Korodi: POS Mediu a fost

apreciat pozitiv de reprezentanþii Comisiei Europene ºi s-a numãrat printre primele programe operaþionale
aprobate pentru România. Totodatã,
existenþa unui portofoliu consistent,
de aproximativ 60 proiecte, în special pentru sectoarele de apã/apã
uzatã ºi deºeuri, reprezintã o realizare deosebitã, care a permis transmiterea la Bruxelles a patru proiecte
majore în sectorul de apã/ apã uzatã, cu o valoare de investiþii de aproximativ 470 milioane euro. Au fost
publicate ghiduri pentru beneficiari în
scopul pregãtirii ºi implementãrii
proiectelor, precum ºi ghiduri pentru
solicitanþi. Pânã la sfârºitul acestui
an, se vor mai transmite la Bruxelles
alte ºase proiecte vizând sectorul
apã/apã uzatã. Pentru sectorul protecþia naturii, s-a lansat prima sesiune de propuneri de proiecte, iar termenul-limitã de depunere a acestora
este 15 decembrie 2007.

euROpeanul: Cum v-aþi planificat campania de comunicare
privind fondurile, pentru o
absorbþie cât mai bunã în 2008?
Attila Korodi: În 2008, vom pro-

euROpeanul: Care credeþi cã
este rata idealã de absorbþie
pentru fondurile alocate în 2007
ºi 2008? Cât estimaþi cã se
poate realiza în termeni reali?
Attila Korodi: Având în vedere

euROpeanul: Cum aþi fãcut
pânã acum informarea asupra
fondurilor europene?
Attila Korodi: La sfârºitul anului
trecut, ofiþerii de comunicare de la
nivelul Autoritãþii de Management ºi
ai Organismelor Intermediare au iniþiat o serie de acþiuni de promovare,
primul pas constând în elaborarea

unei broºuri de informare privind
Programul Operaþional Sectorial de
Mediu. Aceastã broºurã a fost destinatã informãrii potenþialilor beneficiari ºi a publicului larg asupra oportunitãþilor de finanþare pentru proiecte
de infrastructurã de mediu, din fonduri comunitare, ºi a fost tipãritã în
douã ediþii, în total 7.000 de exemplare. În plus, Organismele Intermediare pentru POS Mediu de la nivelul
regiunilor de dezvoltare au tipãrit, la
rândul lor, pliante de promovare a
programului. În ce priveºte mãsurile
de informare ºi publicitate realizate
de Organismele Intermediare, s-au
organizat reuniuni lunare, la care au
participat autoritãþile locale (primãrii,

euROpeanul: Ce probleme aþi
întâmpinat pânã acum?
Attila Korodi: Problemele sunt le-

gate de activitatea de pregãtire a
proiectelor majore. Este vorba despre lipsa de coordonare ºi comunicarea defectuoasã între autoritãþile
judeþene, regionale ºi locale, precum
ºi de absenþa unui parteneriat între
autoritãþile publice locale, care ar putea reprezenta un avantaj în efortul
de a atrage fonduri externe. Dificultãþi au existat ºi în ceea ce priveºte

timp ce Organismele Intermediare
au organizat, în fiecare regiune, un
eveniment de lansare a Ghidului solicitantului pentru aceastã axã, pentru care s-au elaborat ºi tipãrit pliante
ºi afiºe. În plus, atât AM POS Mediu,
cât ºi Organismele Intermediare
au participat, în parteneriat cu alte
instituþii, la reuniuni ºi seminarii în
regiuni.

Foto: ROMPRES

prefecturi, consilii locale ºi judeþene,
direcþii de gospodãrire a apelor),
ONG-uri active în domeniul mediului
la nivel regional, Agenþiile de Dezvoltare Regionalã ºi Agenþii Locale de
Protecþia Mediului. Pe 16 iulie 2007,
a fost organizatã o conferinþã de presã la care s-a anunþat aprobarea oficialã de cãtre Comisia Europeanã a
POS Mediu.
Recent, Autoritatea de Management
a POS Mediu a achiziþionat spaþii publicitare în cotidiene naþionale ºi regionale/locale, în vederea publicãrii
anunþului de solicitare de proiecte
pentru Axa prioritarã 4 – „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecþia Naturii“, în

mova acest program prin campanii
audio ºi TV, în Bucureºti ºi cele opt
regiuni, ºi prin materiale de informare ºi publicitate. Vom organiza seminarii pe teme specifice, cu participarea specialiºtilor în domeniu. Oportunitãþile de finanþare oferite de instrumentele structurale vor fi promovate
ºi cu ajutorul conferinþelor de presã
ºi al documentelor puse la dispoziþia
mass-media. Ne-am propus sã acordãm beneficiarilor sprijin în vederea
creºterii gradului de conºtientizare
cu privire la oportunitãþile de finanþare, prin organizarea de sesiuni de
instruire. Nu în ultimul rând, vor fi
organizate conferinþe ºi seminarii în
parteneriat cu alte instituþii. Toate
aceste activitãþi se vor desfãºura în
conformitate cu Planul de Comunicare POS Mediu, transmis Comisiei
Europene în data de 5 noiembrie
2007.
euROpeanul: Cu ce dificultãþi
estimaþi cã se va confrunta sistemul de gestionare a fondurilor
europene anul viitor?
Attila Korodi: Cred cã ar putea

exista dificultãþi în ceea ce priveºte
lansarea procedurilor de achiziþie
publicã pentru contractarea de servicii ºi lucrãri la nivelul beneficiarilor,
precum ºi în privinþa asigurãrii cofinanþãrii de la bugetul de stat ºi bugetele locale. Totodatã, procedurile la
nivel naþional pentru aprobarea proiectelor majore sunt laborioase ºi
consumatoare de timp, chiar dacã
sunt iniþiate în paralel cu procedura
de aprobare a proiectelor de cãtre
Comisia Europeanã. În prezent, au
loc discuþii, la nivel tehnic, între toate
instituþiile relevante pentru simplificarea acestora.
euROpeanul: În opinia dumneavoastrã, care vor fi subsectoarele ce vor atrage cele mai
multe finanþãri?
Attila Korodi: Cele mai multe fon-

Foto: ROMPRES

Fondurile europene pe înþelesul tãu

duri se vor cheltui pentru sectoarele
de apã/apã uzatã ºi deºeuri, sectoare în care necesarul de investiþii
pentru realizarea angajamentelor de
aderare este foarte ridicat, având în
vedere obligativitatea conformãrii cu
obligaþiile asumate prin Tratatul de
Aderare.
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educaþie

Cristian Adomniþei:

„15 proiecte sunt pregãtite
pentru lansarea licitaþiilor“
Foto: ROMPRES

implementarea efectivã a programului va începe în ianuarie 2008. În
acest moment, OI POS DRU, împreunã cu Autoritatea de Management
POS DRU, finalizeazã Planul de
comunicare POS DRU, Planul de
lucru POS DRU pentru anul 2008 ºi
Ghidurile solicitantului.
euROpeanul: În opinia dumneavoastrã, care subsectoare
vor fi „aspiratoare“ de finanþãri?
Cristian Adomniþei: Sperãm cã

sistemul de învãþãmânt, în ansamblul sãu, va fi un aspirator de astfel
de finanþãri.
euROpeanul: Cum aþi comunicat pânã acum despre fonduri
europene? Cum v-aþi planificat
campania de comunicare pe fonduri, pentru o absorbþie cât mai
bunã în 2008?
Cristian Adomniþei: Acþiunile de

Studii ºi specializãri:
 2005 - Universitatea Tehnicã

Iaºi, Facultatea de
Construcþii, doctorand
 2005 - Universitatea
Naþionalã de Apãrare Colegiul Naþional de
Apãrare
 2004 - UTI - master în elemente de construcþie noi
 2004 - UTI - Facultatea de
Construcþii - inginer cãi ferate, drumuri ºi poduri
 2003 - MLPTL - inspector de
ºantier CCIA
 1999 - UTI - Facultatea de
Construcþii - inginer construcþii civile, industriale ºi
agricole
 1997 - City University Londra,
Bursã TEMPUS.

Activitate
profesionalã:
 2003 - 2004 - director gene-

ral SC CONSTRUCT CONSULT SRL; activitate de consultanþã în construcþii
 2002 - 2003 - Mivan-Kier
România SA - ºef ºantier FA1
 2001 - 2002 - CNCF „CFR“ SA
- ºef district Clãdiri 1 Iaºi
 1999 - 2000 - Iulius Grup Iaºi
- coordonator construcþie.

Funcþii, activitãþi
într-un partid politic:
 2005 - prezent - Preºedinte al

Tineretului Naþional Liberal
 2004 - consilier judeþean Iaºi
 1994 - prezent - membru

PNL.

Alte funcþii ºi
activitãþi:
 2004 - consilier judeþean Iaºi
 1998 - 1999 - membru în

Biroul Senatului Universitãþii
Tehnice „Gh. Asachi“ Iaºi.

euROpeanul

Ministrul educaþiei, Cristian
Adomniþei, a declarat pentru
euROpeanul cã instituþia pe
care o conduce are un portofoliu de peste 28 de proiecte
strategice ce urmeazã a fi
finanþate prin Programul
Oparaþional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane
(POS DRU), în perioada 2008 2011. Printre prioritãþile anului
viitor, Adomniþei menþioneazã
descentralizarea învãþãmântului
preuniversitar, precum ºi iniþiative care sã faciliteze educaþia
timpurie ºi cea continuã.
euROpeanul: Care este, în
opinia dumneavoastrã, rata idealã de absorbþie pentru fondurile alocate în 2007 ºi 2008?
Cât estimaþi cã se poate realiza,
în termeni reali? Eventual, va
rugãm sã ne indicaþi un interval,
de la minim la maxim, pentru
aceastã ratã.
Cristian Adomniþei: Dacã ne re-

ferim la fondurile alocate reabilitãrilor
ºi construcþiei de unitãþi ºcolare, pot
sã vã rãspund cã rata idealã de absorbþie ar trebui sã fie integralã. Bani
existã, vor exista ºi în 2008. Trebuie
sã fie folosiþi. Atât. În 2007, din pãcate, nu a fost aºa. Dar vã asigur cã în
2008 voi face tot ce îmi stã în putinþã
sã fie absorbite toate fondurile, pentru cã, dacã nu se va întâmpla acest
lucru, banii vor fi retraºi – ºi e logic
sã fie aºa când nu sunt folosiþi –, iar
perdanþii vor fi copiii noºtri. E adevãrat, însã, cã dacã ar fi sã luãm ca
exemplu anul 2007, mobilitatea
greoaie pe absorbþia banilor a fost
cauzatã de lipsa de implicare ºi interes sau, pe alocuri, chiar de ignoranþa anumitor primari. Aceºtia trebuie sã înþeleagã cã, în virtutea rolului lor, trebuie sã fie direct interesaþi

de utilizarea corectã a fondurilor
destinate infrastructurii ºcolare.
euROpeanul: Cu ce dificultãþi
estimaþi cã se va confrunta sistemul de gestionare a fondurilor
europene în 2008?
Cristian Adomniþei: Nu cred cã

vor fi dificultãþi pe domeniul educaþiei, cel puþin deoarece MECT are
programe educaþionale pregãtite pe
fondurile europene. MECT a cuprins
în portofoliul de proiecte POS DRU
un numãr de peste 28 de proiecte
strategice, între 0,5 ºi 5 milioane
euro, pentru a fi implementate în
perioada 2008-2011. Dintre acestea,
un numãr de 15 proiecte se aflã
într-o fazã avansatã de pregãtire,
urmând a fi depuse la primul Apel
POS DRU care va fi lansat.
Principalele dificultãþi identificate în
implementarea POS DRU sunt legate de capacitatea unitãþilor din sistemul de învãþãmânt de a accesa ºi
gestiona proiecte finanþate din fonduri structurale, în condiþiile unor reglementãri financiare complexe. În
scopul de a depãºi aceastã dificultate, MECT intenþioneazã sã lanseze un program de pregãtire a personalului din sistemul de învãþãmânt
pentru accesarea ºi gestiunea
proiectelor finanþate din fonduri
structurale.
euROpeanul: Cum s-a
desfãºurat, în 2007, implementarea Programului
Operaþional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane,
pentru care ministerul dvs. este
Organism Intermediar (pentru
A.P 1 ºi 2), ºi cum vedeþi
evoluþiile din 2008?
Cristian Adomniþei: POS DRU a

fost aprobat de cãtre Comisia Europeanã la 22 noiembrie 2007, iar

informare POS DRU derulate în anul
2007 au constat în reuniuni de informare, workshopuri, conferinþe naþionale ºi regionale care au vizat urmãtoarele grupuri-þintã: personal implicat/responsabil de managementul
proiectelor din unitãþile de învãþãmânt preuniversitar; personal implicat/responsabil de managementul
proiectelor din universitãþi; informarea factorilor de decizie din ISJ, universitãþi, CCD; utilizarea multiplicatorilor de informaþie. Au fost abordate
peste 9.000 de persoane.
În 2007 s-au desfãºurat mai multe
acþiuni de informare, de instruire, de
dezvoltare de proiecte POS DRU,
de asistenþã generalã ºi help desk,

publicarea documentelor de programare ºi implementare POS DRU.
Planul de Acþiuni de Comunicare
pentru 2008 al OI POS DRU este în
faza de finalizare. Abordarea strategicã din Planul de Acþiuni de Comunicare pentru 2008 cuprinde: valorificarea multiplicatorilor de informaþie
identificaþi de OI POS DRU, îmbunãtãþirea acþiunilor de tip help desk la
nivelul unitãþilor regionale POS DRU
ºi identificarea posibilitãþilor de extindere a acestui tip de asistenþã la nivel judeþean, în vederea generãrii de
proiecte. De asemenea, cuprinde
adaptarea informaþiei, elaborarea de
materiale de informare specifice, pe
tipicul grupurilor-þintã abordate, în
vederea susþinerii eforturilor acesto-

ra de dezvoltare de proiecte eligibile.
La nivel de acþiuni, avem în vedere
organizarea de seminarii, conferinþe
naþionale ºi regionale legate de lansarea apelurilor la propuneri de proiecte. Ele vor avea ca principale
obiective: promovarea apelurilor ºi
furnizarea informaþiilor referitoare la
obiectivele, prioritãþile, activitãþile eligibile pentru realizarea proiectelor
care sã fie finanþate în cadrul POS
DRU. Aceste acþiuni vor fi susþinute
prin campanii naþionale derulate cu
sprijinul mass-media. Totodatã, vor fi
acþiuni de promovare destinate publicului larg, în vederea conºtientizãrii oportunitãþilor de dezvoltare a
sistemului de învãþãmânt oferite de
fondurile structurale, dar ºi elaborarea ºi distribuirea de materiale informative, ghiduri de bune practici FSE
etc., în sprijinul beneficiarilor, inclusiv
prin postarea acestora pe web site-ul
POS DRU, www.posdru.edu.ro.
euROpeanul: Ce vã îngrijoreazã ºi ce vã mulþumeºte cel mai
mult în acþiunile întreprinse de
dumneavoastrã în 2007? Ce
greºeli veþi avea grijã sã nu se
repete în 2008?
Cristian Adomniþei: Sunt mai de-

grabã lucruri care mã nemulþumesc ºi
pe care le-am constatat în acest an.
De departe, cea mai mare nemulþumire este legatã de absorbþia fondurilor pentru reabilitarea ºi construcþia
unitãþilor de învãþãmânt ºi mã refer
din nou la cauza principalã: lipsa de
mobilitate a unor primãrii ºi consilii
locale. Dar, aºa cum am mai spus,
din 2008, modul în care vor fi folosite
fondurile pentru crearea de obiective
noi va fi în responsabilitatea inspectoratelor, iar pentru reparaþii, în responsabilitatea primãriiilor ºi a consiliilor locale. Atunci se va vedea clar
cine se mobilizeazã, cine face treabã
ºi cine nu.
Cred cã în ce priveºte mulþumirile am
mai multe sã vã împãrtãºesc, mai ales
cã ele se vor continua în 2008. Mã gândesc aici la întãrirea infrastructurii
ºcolare, dotarea cu laboratoare, dotarea cu calculatoare, susþinerea prin
programe finanþate a copiilor defavorizaþi, prevenþia abandonului ºcolar.
Mã gândesc, mai ales, la alocarea a
6% din PIB pentru educaþie în 2008,
pentru prima oarã în istoria postrevoluþionarã a României, mã gândesc la
noul cadru legal în care se va manifesta educaþia româneascã. Pe 17
decembrie, lansãm proiectul de legi ale
educaþiei, prin care propunem schimbãri importante ºi necesare, pornind de
la principii precum descentralizarea învãþãmântului preuniversitar, finanþarea
pe elev, educaþia timpurie, educaþia
continuã etc. Sunt foarte multe lucruri
care urmeazã a fi implementate din
2008, lucruri despre care veþi auzi pe
tot parcursul urmãtorului an. Aº spune
cã obiectivele anului 2008 plaseazã în
centru reconsiderarea educaþiei ca prioritate naþionalã. De data aceasta, prin
aplicarea soluþiilor corecte ºi concrete.
Interviu realizat de
Camelia Moga
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agriculturã
Foto: ROMPRES

Dacian Cioloº:

„Utilizarea terenului agricol
drept garanþie pentru
atragerea de fonduri este
prea riscantã“
 Fondul de Garantare a Creditului
Rural (FGCR) – IFN S.A., înfiinþat în
cadrul Programului PHARE RO
9203 derulat de MADR, prin care a
primit o finanþare nerambursabilã
iniþialã de 9 milioane de euro ºi care
funcþioneazã ca societate comercialã în baza Legii nr. 31/1990 a societãþilor comerciale
 Fondul Naþional de Garantare a
Creditelor pentru IMM (FNGCIMM) –
IFN S.A., înfiinþat de Agenþia Naþionalã pentru IMM ºi Cooperaþie (ANIMMC) ca societate comercialã cu
capital de stat
 Fondul Român de Garantare a
Creditelor pentru IMM (FRGCIMM) –
IFN S.A., o societate comercialã privatã, care funcþioneazã pe baza surselor proprii.

Agricultura este unul dintre
domeniile „fierbinþi” în problema atragerii fondurilor
europene. Dacian Cioloº, ministrul agriculturii ºi dezvoltãrii
rurale, considerã cã dezvoltarea
politicilor financiare trebuie sã
conducã la constituirea unor
exploataþii agricole comerciale,
competitive în contextul
pieþei unice, concurenþiale, a
Uniunii Europene. În acest context, în perioada urmãtoare,
utilizarea eficientã a fondurilor
acordate de UE constituie o
prioritate a ministerului.
Laurenþiu Gheorghe
euROpeanul: Ce demersuri se
fac în prezent pentru a asigura
absorbþia fondurilor europene?
Dacian Cioloº: Începând cu anul

2005, în domeniul dezvoltãrii rurale
au fost promovate politici financiare
care sã permitã exploataþiilor agricole familiale ºi comunitãþilor rurale accesul la programele cu finanþare internaþionalã, în vederea absorbþiei
integrale a fondurilor destinate acestui domeniu. Efortul bugetar a fost
orientat cãtre susþinerea investiþiilor
în mediul rural, stimularea participãrii
bãncilor ºi dezvoltarea competenþelor acestora pentru creditarea agriculturii ºi a afacerilor rurale. Toate
acestea în scopul de a stimula transformarea gospodãriilor þãrãneºti în
ferme agricole familiale cu caracter
comercial ºi a forma ºi consolida clasa de mijloc în spaþiul rural. Problema accesului fermierilor la resurse
financiare este recunoscutã de toþi
actorii implicaþi, inclusiv de cãtre furnizorii de resurse – bãncile. Aceºtia
admit faptul cã agricultura nu este un
domeniu în care sunt dispuºi sã
investeascã, percepându-l ca având
un grad de risc ridicat comparativ cu
alte domenii cãtre care bãncile îºi
orienteazã resursele financiare.
Acest fenomen este determinat atât
de factori ce þin de mediul ºi stabilitatea economicã, cât ºi de factori
specifici, ce influenþeazã cererea ºi

oferta de credite pentru agriculturã
(profitabilitatea activitãþii agricole,
lipsa sau insuficienþa garanþiilor,
riscul calamitãþilor etc.). Dar fermierii
se confruntã ºi cu o nesiguranþã ºi o
profitabilitate scãzutã a activitãþii lor,
fapt care îi descurajeazã sã apeleze
la credite.
euROpeanul: Cu ce dificultãþi
estimaþi cã se va confrunta sistemul de gestionare a fondurilor
europene în 2008?
Dacian Cioloº: Funcþionarea ne-

corespunzãtoare a pieþei pãmântului, combinatã cu caracteristicile proprietãþii (restituirea incompletã a titlurilor de proprietate, înregistrarea lor
necorespunzãtoare) fac ca folosirea
pãmântului drept garanþie sã fie prea
riscantã. Lipsa sau insuficienþa altor
garanþii afecteazã, de asemenea,
negativ cererea ºi oferta de credite
agricole. În acest sens, un studiu al
Bãncii Naþionale precizeazã cã pãmântul oferit drept garanþie este acceptat de bãnci, dar la o valoare
micã, iar inventarul agricol este în
mare parte depreciat, avand o valoare scãzutã.
euROpeanul: Ce mãsuri s-au
luat pentru facilitarea accesului
fermierilor la fondurile
europene?
Dacian Cioloº: Pentru garantarea

instrumentelor financiare pe care
instituþiile de credit le-au pus la dispoziþia producãtorilor agricoli, procesatorilor de produse agricole ºi, dupã
caz, autoritãþilor publice locale, pentru asigurarea cofinanþãrii proiectelor
realizate din fonduri comunitare,
MADR a constituit ºi un „Fond de garantare a creditelor“ (conform Legii
nr. 218/2005, privind stimularea absorbþiei fondurilor SAPARD, Fondului european agricol pentru dezvoltare ruralã, Fondului european pentru
pescuit, Fondului european pentru
garantarea agriculturii, prin preluarea riscului de cãtre fondurile de garantare, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare). În România existã trei
fonduri de garantare de tip nebancar:

euROpeanul: Cum vedeþi derularea în continuare a finanþãrilor
europene, din persepectiva
experienþei acumulate prin derularea programului SAPARD?
Dacian Cioloº: Pentru Programul

SAPARD, cel mai activ fond de garantare a fost FGCR – IFN S.A. S-au
acordat garanþii în valoare totalã de
202,86 milioane euro, din care
157,57 milioane euro sunt în sold ºi
se urmãresc în continuare. Pachetul
de acte normative pentru creditarea
ºi garantarea investiþiilor, în vigoare
pânã în anul 2009, în special pentru
asigurarea cofinanþãrii proiectelor
realizate din fondul SAPARD, s-a intitulat Programul „Fermierul“ ºi a
constituit principalul instrument pentru creºterea absorbþiei fondurilor de
preaderare. Începând cu anul 2010,
se intenþioneazã ca „Fondul de garantare a creditelor“ sã se capitalizeze ºi din Fondul european agricol
pentru dezvoltare ruralã. „Fondul de
garantare a creditelor“ va fi operaþional pânã la sfârºitul anului 2009,
dupã care se propune majorarea capitalului de lucru a fondurilor de garantare din FEADR.

Experienþa
profesionalã
 Mai

2007 – prezent: Ministrul Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale, Subsecretar de Stat – Afaceri
Europene
 Ian 2005 – Mai 2007: MAPDR – Consilier al Ministrului, Reprezentant în Comitetul Special Agricol la
Consiliul European
 2002 – 2003: Comisia Europeanã, Delegaþia CERomânia – Task Manager Agriculturã ºi Dezvoltare
Ruralã, SAPARD
 nov. 1999–dec 2001: Asociaþia Naþionalã
de Dezvoltare Agricolã – ANDA, Franþa; Centrul
Internaþional de Cooperare pentru Dezvoltare
Agricolã – CICDA; Coordonator al programelor
de cooperare franco-române – dezvoltare agricolã ºi ruralã
 martie 1998 – oct 1999: Program de dezvoltare
ruralã localã – Argeº
 mar – iul 1997, apr 1999: Comisia Europeanã, DG
Agriculturã, Divizia Dezvoltare ruralã – Agroeconomist stagiar, Bruxelles Pregãtirea Programului
SAPARD – elaborarea cadrului de reglementare ºi a
dispozitivului administrativ de implementare în
statele eligibile

Fondurile europene pe înþelesul tãu

Foto: ROMPRES

Activitãþi extra-profesionale
 2000-prezent:

Membru al „Grupului din Bruges“,
grup european independent de analize ºi propuneri privind Politica Agricolã Comunã ºi Uniunea
Europeanã
 1992-1995: Coordonator al Programului de stagii
pentru studenþii USAMV Cluj Napoca în ferme agricole din Franta
 1995: Iniþiator ºi membru fondator al asociaþiei profesionale Agroecologia
 1990-1995: Reprezentant al studentilor în Senatul
Universitãþii de ªtiinte Agricole ºi Medicinã Veterinarã ºi în Consiliul de Administraþie al Facultãþii de
Horticulturã Cluj-Napoca.

Studii
 2000-2006:

Ecole Nationale Superieure Agronomique – INRA Montpellier: Doctorand în economia
dezvoltãrii agricole, agroalimentare ºi ruralã
 1996-1997: Ecole Nationale Superieure Agronomique, Montpellier, masterat „Economia dezvoltãrii
agricole, agroalimentare ºi rurale“
 1989-1994: Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi
Medicinã Veterinarã Cluj-Napoca, Facultatea de
Horticulturã
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Experienþa profesionalã:

Educaþie:

 august

 1983

- decembrie 2007 - ministrul comunicaþiilor ºi tehnologiei informaþiei
 aprilie – iulie 2007 - secretar de stat pentru comerþ în cadrul Ministerului pentru IMM, Comerþ,
Turism ºi Profesii Liberale
 ianuarie 2005 – iulie 2007 - vicepreºedinte
Eximbank România, Comitetul Interministerial de
Finanþãri, Garanþii ºi Asigurãri
 decembrie 2004 – aprilie 2007 - ministru delegat
pentru comerþ în cadrul Ministerului Economiei
ºi Comerþului
 2000 – 2004 - deputat în Parlamentul României,
 1999 – 2000 - subprefect în cadrul Prefecturii
Judeþului Hunedoara
 1996 – 1999 - consilier la Consiliul Judeþean
Hunedoara
 1996 – 1999 - director de dezvoltare la compania Remontim Construcþii-Montaj Hunedoara
 1993 – 1998 - reprezentantul unor societati din
judetul Hunedoara în CA ºi AGA al Fondului
Proprietãþii Private I „Banat-Criºana”
 1992 – 1996 - electronist la Cooperativa
„Prestarea” Hunedoara
 1988 – 1992 - inginer la IAMSAT Bucureºti, Filiala
Hunedoara

– 1988 Institutului Politehnic „Traian Vuia”
Timiºoara, Facultatea de Electrotehnicã.
Diplomat în electronicã ºi telecomunicaþii.
 1998 – 2001 Universitatea Petroºani, Facultatea
de ªtiinþe. Licentiat în finanþe ºi asigurãri.

Specializãri ºi cursuri
postuniversitare
 2003

– Ministerul Apãrãrii Naþionale, Colegiul
Naþional de Apãrare, absolvent al seriei a XII-a al
Colegiului
 1998 – Adunarea Regiunilor Europei (Erfurt –
Germania), ªcoala de Varã
 1998 – Centrul de Afaceri Szombathely (Vas –
Ungaria), Curs Postuniversitar de Marketing
Regional
 1997 – Conservatoire des Arts et Metiers Belfort
(Jura – Franþa), Program de Perfecþionare în
Antreprenoriat
 1997 – Universitatea Ecologicã Deva, Curs
Postuniversitar de Management ºi Marketing în
Afaceri Economice Internaþionale
 1995 – International Republican Institute
USA (Timiºoara), Program de Acþiune Civicã ºi
Politicã

Rata de absorbþie a României
ar trebui sã fie cel puþin la nivelul
noilor state membre
Iuliu Winkler, fostul ministru al
comunicaþiilor ºi tehnologiei informaþiei,
a declarat pentru euROpeanul cã se
aºteaptã ca rata de absorbþie pentru
fondurile europene în România sã fie
cel puþin egalã cu cea realizatã de statele
care au aderat la Uniunea Europeanã
în anul 2004. În ceea ce priveºte
numãrul companiilor din domeniul
IT&C care vor accesa fonduri structurale,
Winkler apreciazã cã acesta va fi
peste media celorlalte sectoare.

absorbþie. Sperãm sã reducem la maximum
aceste dificultãþi, printr-o bunã informare asupra modalitãþilor de accesare a fondurilor structurale, printr-un permanent sprijin acordat
potenþialilor beneficiari finali ºi prin creºterea
capacitãþii administrative a Organismului
Intermediar pentru Promovarea Societãþii
Informaþionale (OIPSI).

Dragoº Comache

de activitate al companiilor care pot accesa
fonduri structurale din domeniul IT&C, menþionez cã nu existã restricþii, cu excepþia celor
impuse de regulamentele privind ajutorul de
stat. Dintre operaþiunile finanþate de MCTI
(OIPSI), o parte stimuleazã cererea, iar celelalte, oferta. În ceea ce priveºte operaþiunile
care stimuleazã oferta, pentru operaþiunea
referitoare la realizarea reþelelor de broadband pot aplica doar furnizorii de reþele de
comunicaþii electronice, iar pentru aplicaþii de
e-commerce, este necesar ca aplicantul sã
aibã un asemenea tip de activitate. Pentru
operaþiunile care stimuleazã cererea, este de
aºteptat ca aplicanþii sã fie din toate sectoarele de activitate, având în vedere cã
IT&C contribuie la eficientizarea activitãþii
companiilor ºi la accesul pe alte pieþe. Din
considerentele enunþate mai sus, este de aºteptat ca, în ceea ce priveºte mediul de afaceri, procentajul companiilor care activeazã
în domeniul IT&C sã fie peste medie. Subliniem faptul cã aproximativ 50% din suma alocatã domeniului IT&C este destinatã sectorului public, ceea ce va contribui la îmbunãtãþirea serviciilor publice electronice pentru cetãþeni ºi companii.

euROpeanul: Domnule Winkler, care
credeþi cã va fi rata de absorbþie pentru
fondurile structurale alocate în 2007 ºi
2008?
Iuliu Winkler: Având în vedere faptul cã

România este la început de drum în ceea ce
priveºte gestionarea fondurilor structurale, este
de aºteptat ca rata de absorbþie în primii ani sã
nu se ridice la nivelul înregistrat în vechile state
membre, care au beneficiat deja de mai multe
perioade de programare. Este greu de prevãzut, la ora actualã, un procentaj al ratei de
absorbþie, dar sperãm ca acesta sã fie cel puþin
egal cu cel realizat de noile state membre.
Dupã un an de la aderarea noilor state membre ºi accesarea fondurilor structurale, ratele
de absorbþie au variat între 10%, în Cehia,
Lituania, Slovenia, ºi 15 % în Ungaria, în timp
ce, în aprilie 2007, rata medie de absorbþie a
fost 46,7% cu valori cuprinse între 38,6% în
Cipru ºi 64,7% în Slovenia. Însã, încercãm sã
învãþãm din experienþa vechilor state membre,
pentru a preîntâmpina anumite situaþii ce pot
apãrea în procesul de absorbþie a fondurilor
structurale.
euROpeanul: Cu ce dificultãþi estimaþi
cã se va confrunta sistemul de gestionare
a fondurilor europene în 2008?
Iuliu Winkler: Pentru primul exerciþiu finan-

ciar, anticipãm probleme cauzate de lipsa de
experienþã în gestionarea fondurilor structurale
ºi de faptul cã întregul sistem este nou, diferit
de mecanismul care a stat la baza finanþãrilor
din fondurile de preaderare. De asemenea,
pregãtirea insuficientã a proiectelor poate constitui un element-cheie în valoarea ratei de

euROpeanul

Foto: ROMPRES

euROpeanul: În opinia dumneavoastrã,
care sunt subsectoarele ce vor fi „aspiratoare“ de finanþãri?
Iuliu Winkler: În ceea ce priveºte profilul

euROpeanul: Cum aþi comunicat pânã în
prezent despre fonduri europene?
Iuliu Winkler: Am participat personal la o

serie de acþiuni de diseminare a informaþiei
referitoare la fondurile structurale atât în
Bucureºti, cât ºi în diferite localitãþi din þarã.
Reprezentanþii Organismului Intermediar au
participat în acest an la peste 25 de evenimente, conferinþe, seminarii, târguri, la acestea
adãugându-se apariþia în mass-media ºi postarea pe pagina de internet a MCTI dedicatã

fondurilor structurale a ultimelor informaþii
legate de posibilitatea accesãrii acestora. Participarea la evenimente a fost însoþitã de transmiterea unor materiale informative despre fondurile structurale din domeniul IT&C.
euROpeanul: Cum ºi-a planificat
Ministerul Comunicaþiilor ºi Tehnologiei
Informaþiei campania de comunicare în
2008, pentru o absorbþie cât mai bunã a

fondurilor structurale?
Iuliu Winkler: În anul 2008, Ministerul

Comunicaþiilor îºi va intensifica în mod special
campania media – o condiþie esenþialã pentru
asigurarea unei rate mari de absorbþie. Astfel,
existã fonduri destinate acestui scop din Axa
de Asistenþã Tehnicã, fonduri care vor fi utilizate pentru a anunþa în presã cererile de
propuneri de proiecte, organizarea de evenimente, realizarea de materiale publicitare.
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la sfat cu cititorii

Purtãtorii de cuvânt
din Bruxelles, despre
prezenþa economicului
în discursul politic
Problemele economice au efecte imediate asupra fiecãruia dintre noi, indiferent dacã suntem angajaþi în sectorul
privat, funcþionari bugetari sau, de ce
nu, întreprinzãtori care se gândesc la o
finanþare europeanã. Pe de altã parte,
economicul este abordat rar ºi „cu
mãnuºi“ de politicieni, fie ei reprezentanþi la Bruxelles, fie la Bucureºti.
Experþii în relaþia cu presa din capitala
Europei, de la Cabinetul comisarului
Orban, de la Parlamentul European ºi
de la grupurile politice au dialogat cu
euROpeanul despre absenþa din comunicarea politicã, a subiectelor economice concrete.
Dan LUCA, Bruxelles
Experþii români în relaþia cu presa stabiliþi în
capitala Europei, ofiþerii de presã pentru comisarul european Leonard Orban (Ioana
GLIGOR), pentru Parlamentul European
(Miruna MATEI) sau pentru Grupurile Politice din Parlamentul European (Delia VLASE
– EPP-ED, Radu MAGDIN – PES ºi Mihaela
MILITARU – ALDE) încearcã sã explice de
ce nu vorbesc politicienii români despre
implicaþiile mobilitãþii, ale liberei circulaþii a
bunurilor ºi a capitalurilor, despre oscilaþiile
leu-euro, despre problemele economice ale
sistemului de sãnãtate etc.
Ioana GLIGOR, de la
Cabinetul comisarului european Leonard Orban
spune cã nu ar dori sã
dea rãspunsuri în locul
politicienilor. Pe de altã
parte, crede cã explicaþia
pentru apariþia sporadicã a economicului
concret în discursul politic „ar consta în faptul cã aceste subiecte sunt percepute ca fiind
prea tehnice, prea dificile. Poate cã nici sistemul de învãþãmânt nu oferã o bazã solidã
în acest domeniu, în invãþãmântul obligatoriu, care sã ajute la înþelegerea acestor concepte. Un prieten care începuse niºte cursuri
de economie îmi spunea cã abia atunci
fãcea o corelaþie între creºterea salariilor ºi

inflaþie, despre care se vorbea în presã fãrã
a se explica ce presupune, în ce condiþii are
loc ºi cu ce efecte“.
Miruna MATEI, purtãtoarea de cuvânt a Parlamentului European care
þine legãtura cu presa din
România, spune cã vede
o diferenþã între politicienii europeni ºi cei naþionali. „La Bruxelles, existã politicieni europeni, care lucreazã pentru toþi cetãþenii Uniunii, iar reprezentanþii României în Parlamentul European au fost, sunt ºi vor fi implicaþi în
stabilirea unor noi legi, directive, regulamente europene de maximã importanþã pentru toþi cetãþenii, care includ aspectele economice, sociale, bugetare etc.“ Cu alte cuvinte, Miruna Matei atrage atenþia cã, dincolo de eventualele probleme de comunicare,
deciziile luate în Parlamentul European sunt
extrem de importante pentru fiecare cetãþean.
Mihaela MILITARU, de
la Alianþa Liberalilor ºi
Democraþilor Europeni
(ALDE) din Parlamentul
European, spune cã astfel de subiecte, dacã nu
sunt explicate pe înþelesul tuturor, riscã sã rãmânã extrem de
tehnice ºi sã nu suscite interesul cuvenit.
„Politicienii nu ºtiu încã sã le facã accesibile
ºi atractive; nu poþi cointeresa cetãþeanul
dacã nu îi explici cum îl afecteazã o anumitã
reglementare, cum îi poate ameliora viaþa ºi
activitatea. Genul acesta de subiecte trebuie
sã fie din ce în ce mai dezbãtut pentru a
facilita înþelegerea lor de cãtre cetãþeni ºi
pentru a-i asocia la dezbaterile publice.“
Delia VLASE, care se
ocupã de relaþia cu presa
pentru grupul europarlamentar al Popularilor Europeni (EPP-ED), îºi explicã viziunea: „Parlamentarii europeni îºi desfãºoarã activitatea în diferite comisii din
diferite domenii, în care fiecare are o exper-

tizã profesionalã. Niciunul dintre membrii pe
care îi reprezint nu se fereºte sã abordeze
un anumit tip de subiecte, dar, pe de altã
parte, nu se pot amesteca în domenii în care
nu sunt experþi.“ Ea crede cã un comentariu
pur politic asupra unui subiect atât de important cum ar fi fluctuaþiile cursului de schimb
leu-euro nu ar avea nici o valoare, dupã cum
niciun articol de presã legat de o noutate pur
economicã nu ar avea prea mare valoare.
Radu MAGDIN, purtãtorul de cuvânt al socialiºtilor din Parlamentul
European (PES), nu simte
cã este persoana potrivitã
sã vorbeascã despre atitudinile ºi deciziile de comunicare ale politicienilor. Dar, „rãspunsul, la
primul impuls, s-ar îndrepta fie spre lipsa de
expertizã în domeniu (altfel spus, se feresc
pentru cã nu ºtiu mai nimic despre asemenea
subiecte – prima ipotezã), fie spre faptul cã înþeleg bine fenomenele, dar nu au un rãspuns
viabil la ele ºi preferã sã nu intre pe un teren
minat – a douã variantã. Sper sã existe ºi o a
treia posibilitate, mai onorantã pentru clasa
politicã româneascã,“ spune Radu Magdin.

ANALIZÃ DE OPINIE
Leonard Orban:

„Comunicarea
privind fondurile
structurale trebuie
sã acompanieze
permanent
utilizarea acestora“
(urmare din pagina 1)
„Nu trebuie sã uitãm cã negocierile, destul de
îndelungate, vizând bugetul Uniunii pentru
perioada 2007-2013, au fãcut ca aceste proceduri sã fie finalizate mai târziu, pentru toate
statele membre.
Potrivit competenþelor sale, Comisia va sprijini
în continuare România pentru o cât mai bunã
absorbþie a fondurilor comunitare. Existã un
parteneriat ºi un sprijin permanent din partea
Comisiei Europene în acest domeniu atât pentru România, cât ºi pentru celelalte state membre.
Pentru statele nou-intrate în Uniunea Europeanã,
dificultãþile asigurãrii unei bune rate de absorbþie
sunt foarte mari. Existã dificultãþi legate de gestionarea unor programe sensibil diferite faþã de
cele de preaderare, de gestionarea unor fonduri
semnificativ mai mari comparativ cu perioada de
dinaintea aderãrii, dificultãþi legate de implicarea
tuturor actorilor de care este nevoie în acest proces, dificultãþi de asigurare a unei comunicãri cât
mai extinse. În mãsura în care la aceste obstacole se gãsesc soluþii rapide, se va putea asigura, într-o perioadã relativ limitatã, o utilizare eficientã a fondurilor comunitare ºi, finalmente, o
apropiere a nivelului de dezvoltare a României de
media UE.
În ceea ce priveºte comunicarea privind fondurile
structurale, consider cã acesta este un proces ce
trebuie sã acompanieze permanent utilizarea
fondurilor, însã care are relevanþã maximã la
lansarea utilizãrii acestora, astfel încât toþi factorii
interesaþi la nivel central ºi local – politici,
autoritãþi, beneficiari, sector privat ºi cetãþeni – sã
fie bine informaþi asupra obiectivelor ºi procedurilor, pentru a fi astfel atraºi ºi angrenaþi în
îndeplinirea programelor.
Este un efort important ºi complex, la care trebuie
sã participe în parteneriat autoritãþile centrale,
regionale ºi locale, societatea civilã, sindicatele,
patronatele, camerele de comerþ ºi, bineînþeles,
mass-media, pentru a difuza ºi a explica informaþia legatã de fondurile structurale.
Politica de coeziune comunitarã ºi fondurile
structurale aferente acesteia oferã României o
ºansã istoricã de a-ºi accelera dezvoltarea economicã în convergenþã cu statele avansate ale
Uniunii. Aceastã ºansã trebuie valorificatã pe
deplin.“

Beneficiarii de fonduri structurale au nevoie
de informaþii exacte
Despre accesarea fondurilor
structurale în România, se
vorbeºte încã din anul 2005. Cu
timpul, volumul de informaþii
despre acest subiect a crescut
tot mai mult, ajungând în
prezent la dimensiuni foarte
mari ºi, de aceea, dificil de
digerat de cãtre majoritatea
potenþialilor beneficiari de
finanþare. Aceºtia au nevoie de
rãspunsuri exacte, la obiect,
care sã corespundã situaþiilor
concrete din activitatea cotidianã. euROpeanul a încercat, pe
parcursul celor 14 ediþii publicate în ultimele patru luni, sã
ofere cât mai multe astfel de
rãspunsuri în pagina dedicatã
dialogului cu cititorii.

Ciprian Nicolae
Site-urile specializate în furnizarea
de informaþii privind fondurile structurale, dar ºi firmele de consultanþã,
primesc tot mai multe întrebãri legate de realizarea proiectelor ºi obþinerea finanþãrilor. Majoritatea întrebãrilor se referã la elemente concrete,
cum ar fi eligibilitatea beneficiarilor ºi
a proiectelor sau cât dintr-o anumitã
cheltuialã este eligibilã.
Existã însã ºi multe întrebãri legate
de ce anume se finanþeazã dintr-un
program operaþional sau în ce program se încadreazã un anumit proiect. Aceasta denotã faptul cã existã,
încã, o nevoie de informaþii generale,
dar structurate. Astfel de informaþii
pot fi consultate fie pe site-urile mi-

nisterelor responsabile de gestionarea fondurilor structurale, fie pe
site-ul www.fonduri-ue.ro, gestionat
de Autoritatea pentru Coordonarea
Instrumentelor Structurale.
În ceea ce priveºte categoria persoanelor/organizaþiilor interesate de informaþii exacte privind accesarea fondurilor structurale, le recomandãm sã
verifice ghidurile solicitanþilor de finanþare, disponibile pentru fiecare
domeniu de intervenþie ºi axã prioritarã ale fiecãrui program operaþional.
Aceste ghiduri se aflã deja în variantã
oficialã sau variantã de consultare
publicã pe site-urile ministerelor sau
pe site-ul menþionat mai sus. Astfel,
existã ghiduri pentru Programul
Operaþional Regional, Programul
Operaþional Sectorial Creºterea

Fondurile europene pe înþelesul tãu

Competitivitãþii Economice, Programul Operaþional Sectorial de Mediu ºi
Programul Operaþional Asistenþã

Tehnicã. În perioada imediat urmãtoare vor fi publicate ghiduri ºi pentru
celelalte programe operaþionale.
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fãrã glumã :-)

De-a lungul timpului, unele mituri
despre finanþãrile europene au început
sã se estompeze în conºtiinþa publicului
ºi sperãm cã euROpeanul a avut o contribuþie semnificativã pentru aceasta.
Publicãm în acest numãr un top al
miturilor care nu ºi-au pierdut încã
actualitatea.
Mitul 1: Birocraþia face ca fondurile UE sã
nu merite a fi contractate.
Realitate: Desigur, formalitãþile ce trebuie
îndeplinite pentru obþinerea de bani din fondurile Uniunii Europene presupun eforturi
deosebite. De exemplu, resursele umane
pentru a întocmi o cerere de finanþare, knowhow-ul necesar, sunt mult superioare necesitãþilor pe care o entitate le-ar avea dacã ar
solicita un credit unei bãnci comerciale. Pe
de altã parte, odatã ce procedurile au fost
învãþate, ele devin mai uºor de respectat ºi
aplicat. Existã, de asemenea, posibilitatea
apelãrii la un consultant care are experienþã
în întocmirea ºi derularea de proiecte. Nu
putem neglija faptul cã, la urma urmelor, fondurile europene sunt nerambursabile, în timp
ce o bancã va dori banii înapoi... cu dobândã.
Dacã privim volumul finanþãrilor nerambursabile disponibile, UE nu are concurent, în
acest moment. Dar depinde de fiecare potenþial beneficiar în parte sã hotãrascã dacã
soluþia unei finanþãri europene este cea mai
bunã soluþie pentru situaþia particularã în care
se aflã. (publicat în nr. 2)
Mitul 2: Dacã anumite cheltuieli prevãzute a
fi necesare pentru ducerea la bun sfârºit a
unui proiect sunt neeligibile, atunci tot proiectul este neeligibil.
Realitate: Fals! Proiectul este eligibil dacã
se încadreazã în obiectivele axei prioritare.
Faptul cã anumite cheltuieli sunt neeligibile
nu îl descalificã. Trebuie însã reþinut cã beneficiarul va fi responsabil atât de cofinanþare, cât ºi de acoperirea exclusivã a cheltuielilor neeligibile. Eligibilitatea unei cheltuieli
poate fi determinatã consultând Ghidul solicitantului corespunzãtor fiecãrui Program Operaþional. Cofinanþarea poate fi acoperitã prin
contribuþia în naturã a beneficiarului. (publicat în nr. 5)
Mitul 3: Nu pot fi accesate fonduri structurale fãrã ajutorul unui consultant.
Realitate: Rãspunsul la întrebarea „pot sã
mã descurc fãrã consultanþã plãtitã?“ poate
avea douã rãspunsuri valabile, chiar dacã
opuse. Pe de o parte, cele mai multe recomandãri merg în direcþia alegerii unei variante care sã implice ºi un consultant. Aceasta este varianta cea mai logicã, mai ales din
punctul de vedere al unei companii cu manageri foarte ocupaþi, în cazul unei ONG fãrã
resurse pentru a angaja permanent o persoanã care sã se ocupe de pregãtirea unui
proiect, în cazul unei autoritãþi publice fãrã
experienþã ºi resurse umane suficiente. De
partea cealaltã, în nici un ghid al solicitantului
nu scrie cã angajarea de consultanþi ar fi
obligatorie sau recomandabilã. Regulile europene pentru obþinerea de finanþãri ºi pentru
achiziþii publice sunt complicate, dar o persoanã atentã, motivatã ºi dispusã sã înveþe
va putea sã realizeze ceea ce face un consultant, chiar dacã acesta, având mai multã
experienþã, poate reuºi mai uºor. (publicat
în nr. 4)

Fotografia câºtigãtoare a
concursului euROpeanul

În aceastã ediþie,
euROpeanul

premiazã
fotografiile trimise
de cititori pentru
concurs. Redacþia a
declarat câºtigãtoare
fotografia „«Fabricat
în UE», utilizat în
România“, publicatã
în numãrul 4, ediþie
apãrutã în data de
15 octombrie.
Autorul fotografiei
este Silvia Vrinceanu
Nichita. Premiul
constã într-un
aparat foto digital.

Un CD interactiv explicã
fondurile UE
CD-ul „Profesorul
Structurescu“ explicã
mecanismul fondurilor
structurale ºi de coeziune.
Produsul faciliteazã
jurnaliºtilor, consultanþilor
ºi potenþialilor solicitanþi
înþelegerea mecanismelor
de alocare a fondurilor.
Informaþiile sunt disponibile ºi
on-line, pe website-ul www.info
europa.ro/structurescu, iar produsul detaliazã fiecare etapã a
procesului de alocare a fondurilor structurale ºi
de coeziune, aratã
care sunt instituþiile
implicate la nivel
european ºi la nivel
naþional, ce presupune implementarea unui proiect,
care sunt sursele
oficiale de informare, potenþialele zone de risc pe parcursul întregului
proces, precum ºi
care sunt modalitãþile de control
asupra cheltuirii
banilor.
Ca ºi predecesorul
sãu, Meºter Fare,

care a prezentat publicului mecanismul de finanþare prin fondul PHARE, aceastã aplicaþie
multimedia este gãzduitã de un
personaj animat – Profesor
Structurescu. Informaþiile oferite în acest produs sunt cu titlu
informativ ºi nu înlocuiesc reglementãrile ºi procedurile oficiale cu privire la utilizarea fondurilor Uniunii Europene.
Fondurile structurale ºi de
coeziune sunt instrumentele
prin care se finanþeazã politica
de coeziune economicã ºi so-
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Cât de multe ºtii
despre fondurile
structurale ºi de
coeziune
1. În cadrul PO de cooperare transfrontalierã România Ungaria:
a. Autoritatea de management
este din Ungaria ºi Organismul
Intermediar din România.
b. Organismul Intermediar este
din Ungaria ºi Autoritatea de
management este din România.
c. Fiecare þarã are câte o AM ºi
un OI.
2. Pentru pregãtirea proiectelor, potenþialii beneficiari pot fi asistaþi de:
a. Oricine.
b. AM, OI sau entitãþi private.
c. Numai de cãtre compania de
consultanþã.
3. ANIMMC Direcþia Generalã de Gestionare a Fondurilor Comunitare este organism intermediar pentru:
a. PO Asistenþã Tehnicã.
b. PO Cooperare Inter-regionalã.
c. POS Creºterea Competitivitãþii Economice.
Rãspunsuri pentru
întrebãrile din nr. 9:
1. POS Transport ºi PO Dez-

voltarea Capacitãþii Administrative nu au Organism Intermediar. 2. Comitetul Naþional de
Coordonare din domeniul fondurilor europene este prezidat
de ministrul Economiei ºi Finanþelor 3. Ministerul Economiei ºi Finanþelor este în acelaºi timp Autoritate de Management ºi Organism Intermediar.
Rãspunsuri pentru întrebãrile
de mai sus: 1–a, 2-b, 3-c

Top: Miturile europene
ale anului
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