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Reprezintã avansul pe care
Comisia Europeanã îl acordã României,
din fondurile structurale,
pe perioada 2007-2009.

Cãlãtoria noastrã menitã sã spulbere
cât mai multe informaþii false despre fondurile
structurale ºi de coeziune continuã –
în pagina 12 a euROpeanului.
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BLOC NOTES
Preselecþie de
proiecte la POS
Mediu
Autoritatea de Management
pentru Programul Operaþional
Sectorial de Mediu a anunþat
lansarea preselecþiei de proiecte în cadrul Axei prioritare 3 a
POS Mediu, „Reducerea poluãrii ºi diminuarea efectelor
schimbãrilor climatice, prin restructurarea ºi reabilitarea sistemelor de încãlzire urbanã în
localitãþile cele mai afectate de
poluare”. Alocarea financiarã
pentru aceastã axã se ridicã la
circa 460 milioane euro. În
etapa de preselecþie, trebuie
completat un chestionar cu
informaþii privind proiectul
propus ºi informaþii specifice
privind organizarea ºi funcþionarea serviciului de termoficare din oraºul vizat.

Noutãþi în
elaborarea
documentaþiei
pentru POR
Ghidurile solicitantului pentru
domeniile de intervenþiile care
conþin operaþiuni ce se supun
regulilor ajutorului de stat se
vor finaliza dupã ce Consiliul
Concurenþei va aviza schemele de ajutor de stat, a declarat
pentru euROpeanul Gabriel
Friptu, directorul Autoritãþii de
Management pentru Programul Operaþional Regional. Tot
atunci se vor lansa cererile
deschise de proiecte. Cât priveºte apariþia unui corrigendum pentru pe Axa 2 a POR,
Gabriel Friptu spune cã acesta
a fost determinat de apariþia
unor acte normative dupã
momentul lansãrii Axei, de nevoia unor clarificãri privind interpretarea regulamentului
comunitar specific, ce au condus la actualizarea formatului
bugetului din cererea de finanþare.

Proiect al Ghidurilor
solicitanþilor pentru
POS CCE Axa 1
Un proiect al Ghidurilor solicitanþilor pentru Programul
Operaþional Sectorial Creºterea Competitivitãþii Economice, Axa prioritarã 1 – „Un sistem inovativ ºi eco-eficient de
producþie” a fost lansat spre
consultare. Este vorba despre
ghidurile privind sprijinul pentru consultanþã acordat IMMurilor, Investiþiile mari pentru
IMM-uri ºi Investiþiile mici pentru IMM-uri. Cele trei documente pot fi accesate la
adresa: http://www.mimmc.ro
/animmc/pos_competitivitate_11_09.

Publicaþie bilunarã
editatã de

Se distribuie gratuit

Nou ºef peste
fondurile UE
Despre punctele sensibile ale coordonãrii
fondurilor europene vorbeºte, pentru
euROpeanul, Eugen Teodorovici, noul
secretar de stat la Ministerul Economiei ºi
Finanþelor.
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Proiecte
comune
cu vecinii sârbi

Finanþãri salvatoare
pentru podgorii
România este a cincea
þarã producãtoare de vin
din Europa ºi a noua la
nivel mondial. Totuºi,
exporturile reprezintã
doar 10% din producþia
naþionalã ºi, din nefericire,
tendinþa este descrescãtoare.
Laurenþiu Gheorghe
Statistica aratã cã, anul trecut,
România a exportat 181.000 hl de
vin, în scãdere faþã de 269.600 hl
exportaþi în 2005. Este foarte
puþin, raportat la tradiþia ºi potenþialul podgoriilor autohtone, mai
ales dacã þinem cont cã aproximativ un milion de români îºi asigurã traiul din cultura viþei-de-vie,
iar cifra de afaceri totalã în acest
sector se ridicã la peste 500 milioane euro pe an.

Plantaþiile s-au degradat, pentru cã timp de 20 de ani investiþiile în tehnologie au fost
minime. Principalele crame din
þarã s-au retehnologizat doar în
ultimii ºase ani, în mare parte ºi
cu finanþare asiguratã prin programul PHARE. Însã, abia de
anul acesta, au fost acordate
subvenþii substanþiale pentru
refacerea podgoriilor. Rezultatele se vor vedea peste trei-patru ani, perioada necesarã pentru intrarea viilor pe rod.
Fãrâmiþarea exploataþiilor agricole se regãseºte ºi în sectorul
viti-vinicol. Datele Ministerului
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale
aratã cã 307.000 de gospodãrii
deþin 73.000 ha cultivate cu
soiuri nobile, dintre acestea doar
5% sunt exploataþii de peste 3
ha, 20% fiind suprafeþe de sub
un hectar. Pentru a exploata

PAGINA 9: Infuzie de
fonduri pentru revigorarea
podgoriilor europene

„Trebuie sã cãutãm proiecte
cu capacitate de multiplicare“

„Întotdeauna am fost împotriva clasificãrilor
simpliste de tipul „contributor net“ ºi „recipient
net“. Problema este mult mai complexã de
atât. De exemplu, extinderea Uniunii Europe-
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comercial o podgorie, micii proprietari ar trebui convinºi sã se
reuneascã în asociaþii, pentru a
avea acces la tehnologia modernã de vinificaþie. În acest caz
ar putea accesa ºi fonduri
europene care sã le permitã sã
devinã eficienþi.
Datele centralizate de Patronatul Viei ºi Vinului sunt îngrijorãtoare, mulþi fermieri renunþând
sã-ºi mai îngrijeascã viile din
cauza ineficienþei. În plus, se
resimte lipsa culturii vinului în
rândul populaþiei, care s-a
îndreptat, în ultimii ani, spre consumul de bere ºi „tãrii“. Fondurile europene pot fi o soluþie pentru resuscitarea industriei vitivinicole.

András Inotai:

Prof. dr. András Inotai, directorul general al Institutului pentru Economie
Mondialã din Budapesta, aflat pentru
prima datã în România dupã aderare, a
participat la o conferinþã a Institutului
European din România, ocazie cu care
ne-a vorbit ºi despre fondurile structurale ºi de coeziune.

Românii ºi sârbii, dacã se înþeleg bine ºi
au idei pe care vor sã le punã în practicã,
pot primi fonduri structurale pentru iniþiativele lor.

ne a adus întotdeauna beneficii pentru
exporturile companiilor din þãrile „vechi
membre“. 50% din
fonduri curg înapoi
cãtre cei consideraþi „contributori“, în special
prin licitaþiile pentru achiziþii publice. Deci
avem de-a face cu o redistribuire între banii
contribuabililor, pe de o parte, ºi profiturile
companiilor, pe de alta“.
(continuare în pagina 11)

Iniþiativã
originalã:
turismul
ecvestru
În judeþul Mureº, a început sã aibã succes,
timid dar sigur, o formã originalã de turism:
cel ecvestru. Proprietarii unei ferme au
obþinut finanþare europeanã pentru a-ºi
dezvolta ideea.
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Intrã în dialog
cu redacþia
euROpeanul
Întreabã tot ce te
intereseazã despre
fondurile europene, ºi
consultanþi cu care colaborãm îþi
vor rãspunde.
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Corectitudinea rambursãrii
în proiectele europene – 2006
Numai 31% dintre proiectele incluse în eºantionul de audit
al Curþii Europene a Auditorilor (ECA), la nivelul UE în
anul 2006, nu au prezentat erori, adicã rambursãrile au
fost corecte ºi nu au avut probleme de conformitate.
Proiecte in care erorile
de conformitate au fost: Prezente Inexistente Total
77
incorect
36 cazuri 41 cazuri cazuri
(20%)
(23%)
Proiecte rambursate
(44%)
cu
100
cheltuieli
corect
45 cazuri 55 cazuri cazuri
rambursate
(25%)
(31%)
(56%)
Total

177
81 (46%) 96 (54%) (100%)

(Sursa: Raportul ECA, 13 noiembrie 2007)
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Alegerile pentru
Parlamentul
European,
îngropate
de rating
Cristian Pantazi
Mii de articole despre alegerile pentru Parlamentul European, sute de emisiuni radio ºi TV cu
candidaþii, sondaje peste sondaje. Cum, nu le-aþi
vãzut? Nici noi, e adevãrat. Poate peste doi ani,
la urmãtoarele europarlamentare. Pentru cã, în
actuala campanie destinatã acestor alegeri, cu
mici excepþii, am avut de-a face cu o tãcere
cvasigeneralizatã în mass-media.
Dacã ar fi vizitat România cu numai câteva zile
înaintea alegerilor care vor trimite primii europarlamentari aleºi la Strasbourg, un ziarist strãin ar fi
rãmas, cu siguranþã, perplex. Orice pare sã-i preocupe pe români, mai puþin aceste alegeri, organizate în premierã, într-o þarã care deþine, încã,
recordul de eurooptimiºti.
De la tema imigranþilor români care ºi-au urcat
Italia în cap ºi pânã la tragicomedia Elodia, orice
subiect pare sã fi avut mai mult impact decât
europarlamentarele. Câteva dezbateri firave la
televiziuni ºi radiouri, emisiuni al cãror rating e
nesemnificativ, plus câteva articole rãzleþe prin
presa scrisã. ªi cam atât.
ªi totuºi, europarlamentarele au mizã. Atât politicã – pentru partidele care vor primi semnale
clare despre aderenþa la populaþie –, cât ºi
simbolicã. Va fi prima generaþie de parlamentari
români trimiºi prin vot direct sã facã politicã europeanã în hemiciclul de la Strasbourg. Cu alte
cuvinte, va fi o micã revoluþie în politica
româneascã: în loc de politicã micã, de grup,
reprezentanþii României se vor supune unor
„comandamente“ cu mult mai largi. E adevãrat,
vor fi ºi þinta unor grupãri de lobby extrem de puternice, pe lângã care cartelurile româneºti din
diverse domenii par o organizaþie de ºoimi ai
patriei.
Revoluþia despre care vorbeam nu beneficiazã,
deocamdatã, de niciun manifest programatic.
Platformele partidelor ºi candidaþilor par extrem
de subþiri, uneori chiar caraghioase sau anacronice. Temele sunt generale ºi, uneori, induc o
confuzie periculoasã în mintea alegãtorilor:
aproape toþi candidaþii vorbesc despre cât de
mult vor face ei pentru România din postul de
parlamentar european. Dar realitatea îi contrazice: europarlamentarii nu urmãresc interesele
naþionale, ci pe cele ale Europei. Ca un întreg.
Cu toate aceste premise negative, lupta pentru
Strasbourg a stârnit oarece pasiuni, mai cu seamã în rândul tinerilor politicieni. Blogurile lor sunt
pline de polemici, ieºirile lor în spaþiul public au
mai adus un pic de vervã într-o lume preocupatã
de cu totul alte teme. ªi acest fapt e îmbucurãtor,
pentru cã dintre ei se aleg mulþi câºtigãtori ai potului final.
ªi cine pariazã pe faptul cã, dupã doi ani petrecuþi în Parlamentul European, nu vor veni cu alte
obiceiuri? Cu altã opticã asupra politicii? ªi poate
chiar cu teme de interes european pe care le vor
aºeza pe agenda publicã, astfel încât sã mai
înlocuiascã mãcar o parte din subiectele care
„fac rating“ astãzi.

14 zile
Nu mulþi dintre cei interesaþi
de fonduri structurale ºtiu
cã existã documente deja
publicate pe website-urile
autoritãþilor de management. ªi mai puþini ºtiu cã
documentele publicate
aºteaptã, timp de douã sãptãmâni sau o lunã, comentarii ºi observaþii de la cei
interesaþi. Demersul nu este
inutil: în cazul Programului
Operaþional Regional, 30%
dintre observaþiile primite
au condus la îmbunãtãþirea
Ghidurilor solicitantului.
Anamaria Barbu,
Dragoº Comache
Dupã ce au publicat Ghidurile
solicitantului pentru unele componente din programele operaþionale, Autoritãþile de Management (AM) pentru Programul
Operaþional Regional (POR) ºi
pentru cel de Creºtere a Competitivitãþii Economice (POS
CCE) au început sã primeascã
„scrisori“ de la persoane interesate de finanþare sau cele implicate în gestionarea fondurilor.
Potrivit lui Gabriel Friptu, directorul AM POR, la aceastã instituþie au ajuns mai multe tipuri de
mesaje: comentarii privind direct
îmbunãtãþirea conþinutului Ghidului solicitantului, comentarii
efectuate de membrii Comitetului de Monitorizare pentru POR,
precum ºi comentarii sau recomandãri de la potenþiali solicitanþi de finanþare, în funcþie de
specificul fiecãrui domeniu major de intervenþie. „Se poate
aprecia cã aproximativ 30% din
comentariile primite de la potenþialii solicitanþi au fost recomandãri, sugestii care au condus la
îmbunãtãþirea ghidului, 70%
fiind întrebãri pe cazuri punctuale“, a spus Gabriel Friptu. Tot
el mai spune cã observaþiile primite pentru îmbunãtãþirea Ghidurilor solicitantului au vizat urmãtoarele aspecte: clarificarea
unor criterii privind eligibilitatea

Ce au sã le spunã
autoritãþilor potenþialii
solicitanþi de finanþare
solicitantului ºi/sau a proiectului,
explicarea ºi clarificarea subcriteriilor de selecþie, detalierea
unor elemente caracteristice ale
avizelor ºi a altor documente
solicitate pentru depunerea proiectului.

Comentariile care
vizeazã POR au
condus la
îmbunãtãþirea
documentelor
„Observaþiile primite au condus
la concluzia cã anumite aspecte din Ghidul solicitantului trebuie explicate mai clar, în principal cele care vizeazã referiri
la legislaþia conexã, la avize ºi
documente necesare pentru
depunerea cererii de finanþare.
De asemenea, aceste mesaje
au permis o mai clarã delimitare

prinderi – care este suficient de
informatã ºi interesatã în accesarea fondurilor europene”, a
transmis pentru euROpeanul
Istvan Virag, expert AM POS
CCE.

Încã se primesc
observaþii
„Deºi perioada pentru primirea
observaþiilor s-a încheiat la 28
septembrie, primim în continuare întrebãri cu privire la posibilitatea obþinerii de finanþare în cadrul axelor prioritare specifice
Programului Operaþional Regional. Aceste întrebãri nu sunt de
naturã sã influenþeze conþinutul
ghidurilor, dar demonstreazã interesul diferitelor categorii de solicitanþi pentru a pregãti proiecte
în cadrul POR“, a mai spus Gabriel Friptu.

NOUTÃÞI
Evoluþii în pregãtirea
ghidurilor pentru POR –
Dezvoltare Urbanã
Discuþiile cu reprezentanþii Comisiei Europene
pe tema prioritãþilor POR în domeniul dezvoltãrii urbane sunt pe cale de finalizare, iar
soluþiile convenite vor fi supuse analizei ºi procesului decizional la cel mai înalt nivel; se preconizeazã cã procesul se va încheia spre
sfârºitul lunii noiembrie, a declarat pentru
euROpeanul Gabriel Friptu, directorul Autoritãþii de Management pentru Programul
Operaþional Regional. Potrivit acestuia, odatã
acest proces finalizat, se va putea elabora ºi
supune consultãrii publice ghidul solicitantului
pentru POR Axa 1 – „Sprijinirea dezvoltãrii durabile a oraºelor – poli urbani de creºtere“,
avându-se în vedere „o simplificare a Ghidului
solicitantului pentru proiectele finanþabile din
Axa 1“. Gabriel Friptu a precizat cã discuþiile
cu reprezentanþii CE au vizat atât atingerea
„obiectivelor UE în domeniul dezvoltãrii – prin
crearea polilor de creºtere având ca nucleu
marile centre urbane, care sã acþioneze ca
motoare ale dezvoltãrii regionale – cât ºi atingerea obiectivelor naþionale de dezvoltare urbanã, care vizeazã stoparea declinului economic al oraºelor mici ºi mijlocii“.

Protocol româno-ungar de
cooperare în domeniul IT&C
Ministrul comunicaþiilor ºi tehnologiei informaþiei, Iuliu Winkler, ºi secretarul de stat din

euROpeanul

a categoriilor de solicitanþi eligibili, precum ºi explicarea activitãþilor care pot fi finanþate prin
intermediul Programului Operaþional Regional. Modificãrile
operate în conþinutul ghidurilor
au vizat, în principal, clarificãri
ale aspectelor prezentate, ºi în
puþine cazuri s-au adresat unor
elemente de fond“, a explicat
Gabriel Friptu.
Reprezentanþii Ministerului Economiei ºi Finanþelor au fost mai
rezervaþi în comentarii. „În perioada consultãrii documentelor,
au fost primite în special solicitãri de informaþii ºi detalii privind
finanþãrile, observaþiile ºi propunerile de modificare/completare
fiind putin numeroase.
Rezultã cã existã o categorie
destul de numeroasã de potenþiali beneficiari – în special între-

Ministerul maghiar al Economiei ºi Transporturilor, Garamhegyi Abel, au semnat Protocolul privind instituirea Programului Strategic Româno-Ungar de Cooperare în DomeFoto: www.mcti.ro

de 14 noiembrie. Cu aceastã ocazie, ministrul Winkler a prezentat Programul Operaþional de Cooperare Teritorialã RomânoUngarã 2007-2013, program totalizând fonduri de circa 240 milioane de euro ºi aflat în
curs de aprobare la Comisia Europeanã.
Programul se adreseazã celor patru judeþe
româneºti ºi patru din Ungaria situate în
zona de frontierã comunã.

Proiecte de dezvoltare
a infrastructurii de transport
rutier finanþate
cu fonduri europene

niul Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei. Protocolul vizeazã încurajarea dezvoltãrii economiei digitale, întãrirea societãþii
informaþionale ºi multimedia, þinând cont de
posibilitatea celor douã state membre UE de
a utiliza fonduri structurale ºi de a participa
la programele comunitare. Documentul a
fost semnat la ºedinþa comunã a guvernelor
român ºi ungar, desfãºuratã la Sibiu în data

La ºedinþa comunã româno-ungarã din 14
noiembrie, ministrul transporturilor, Ludovic
Orban, a prezentat o informare asupra
proiectelor de dezvoltare a infrastructurii de
transport rutier din România, în contextul
cooperãrii româno-ungare. El a detaliat, astfel, stadiul lucrãrilor pe sectoarele autostrãzii
ce va constitui Coridorul Paneuropean de
Transport IV, pe aliniamentul Nãdlac – Arad
– Timiºoara – Lugoj – Deva – Sibiu – Piteºti
– Bucureºti – Constanþa. Autostrada va avea
o lungime totalã de 872,10 km, iar valoarea
investiþiei se va ridica la 4.861,40 milioane
euro, perioada estimatã a execuþiei fiind
2001–2012, a declarat oficialul român. Mare
parte din fondurile necesare acestui proiect
sunt asigurate prin ISPA, Fondul de
Coeziune, împrumuturi BEI ºi BERD, a spus
ministrul Orban.

www.mdlpl.ro

3

exclusiv
Eugen Teodorovici

„Va exista un set unic de
condiþii pentru toate contractele
ce implicã bani publici“
Eugen Teodorovici este noul secretar
de stat la Ministerul Economiei ºi
Finanþelor, care va coordona gestionarea fondurilor europene. Pentru el,
prima prioritate este comunicarea,
despre care spune cã o va impune în
activitatea întregului sistem. Eugen
Teodorovici vorbeºte, în interviul acordat euROpeanului, despre crearea
unei „culturi“ a cheltuirii în mod riguros a banilor publici, la fel de riguros
cum trebuie cheltuite fondurile
europene nerambursabile.

Unul dintre documentele importante, ce
însoþeºte cererea de finanþare ºi fãrã de
care dosarul nu este primit spre verificare
ºi evaluare de cãtre autoritãþi este, în cazul
proiectelor realizate de cãtre organizaþiile
private, planul de afaceri.
Ciprian Nicolae

Ioana Morovan
euROpeanul: Sunteþi implicat de mulþi
ani în gestionarea fondurilor europene.
Care este, mai exact, „istoricul“ dv. în
acest domeniu?
Eugen Teodorovici: Pregãtirile pentru

programul ISPA au început în 1999, la fel ºi
pentru SAPARD, iar eu m-am ocupat de
aceste programe încã de atunci. Coordonarea lor se realiza de la Guvern, de la Departamentul de Integrare Europeanã. De
SAPARD m-am ocupat pânã în septembrie
2004, când a fost transferat la Ministerul
Agriculturii. Acest lucru s-a întâmplat dupã
ce Agenþia a fost acreditatã ºi programul a
demarat în bune condiþii.

CARTE DE VIZITÃ

Foto: ROMPRES

Data naºterii: 12 august 1971, Bucureºti
Studii:
 1986 – 1990 Liceul
Spiru Haret
 1993 – 1997 Academia de Studii
Economice – Facultatea de Comerþ
Experienþa
profesionalã:
 Noiembrie 1991 – aprilie 1997: Referent – Guvernul României, Ministerul
Transporturilor, Direcþia Generalã de
Management, Marketing, Prognoza ºi
Resurse Umane
 Aprilie 1997 – februarie 1999: Expert –
Guvernul României, Ministerul Transporturilor, Direcþia Generalã de Integrare Europeanã ºi Relaþii Internaþionale
 Februarie 1999 – decembrie 1999: Director – Guvernul României, Departamentul pentru Integrare Europeanã
Guvernul României
 Ianuarie 2000 – decembrie 2000: Director – Guvernul României – Ministerul
Afacerilor Externe – Departamentul
pentru Afaceri Europene
 Ianuarie 2000 – decembrie 2000: Director – Guvernul României - Departamentul pentru Afaceri Europene, Ministerul
Afacerilor Externe
 Ianuarie 2001 – aprilie 2004: Director –
Guvernul României – Ministerul Integrãrii Europene – Direcþia de Coordonare a
Programelor ISPA ºi SAPARD
 Aprilie 2004 – Noiembrie 2007: Director, Autoritatea de Management exISPA, Ministerul Finanþelor Publice
euROpeanul: Cum se vede evoluþia
gestionãrii ºi atragerii de fonduri europene în România, pe parcursul acestor
opt ani? Care sunt realizãrile principale?
Eugen Teodorovici: Marea realizare, atât

pentru SAPARD, cât ºi pentru ISPA sau
PHARE, este cã au creat un sistem, un mecanism ºi o culturã a modului cum trebuie
gestionate fondurile europene ºi banii publici, în general. Putem uita aceastã sepa-

Planul de
afaceri în
proiectele
finanþate din
Fonduri
Structurale

rare între fondurile de la buget ºi fondurile
Uniunii Europene, pentru cã este vorba tot
de bani publici. Trebuie abordaþi în acelaºi
mod ºi cu aceleaºi reguli. S-a mai schimbat
atitudinea administraþiei centrale ºi locale,
dar ºi a beneficiarilor, care au început sã
vadã puþin altfel lucrurile. Absolut toþi cei care
au luat parte la acest proces ºi-au îmbunãtãþit atitudinea ºi acesta este un mare câºtig
care, poate, nu se vede ºi nu se poate
comensura. Dar, în mod cert, este un câºtig,
iar acest lucru îl spune cineva care este
parte din sistem. Spre deosebire de anul
1999, când nu ºtiam ce înseamnã un sistem
de implementare, sunt convins cã astãzi oricare dintre colegii mei poate construi, el
însuºi, sisteme similare în statele care sunt
acum beneficiarele noilor instrumente de
preaderare ale Comisiei. Cei cu care am lucrat aici ar fi acum capabili sã meargã în
aceste state, spre exemplu în Croaþia, ºi sã
ofere expertizã în implementarea sistemelor
de derulare a programelor UE. Spun cu maximã convingere cã persoanele cu care am
lucrat aici sunt cel puþin la fel de bine
pregãtite ca ºi angajaþii din structurile
Comisiei. Noi am fost obligaþi de-a lungul
timpului, sã acoperim o arie largã de probleme, spre deosebire de personalul Comisiei, care deþine atribuþii foarte strict delimitate de împãrþirea pe „servicii“.
euRopeanul: Care sunt carenþele sistemului, în opinia dv? Pentru cã, dacã
întrebãm pe cineva din afara sistemului,
va spune, în primul rând, „birocraþia ºi
corupþia“.
Eugen Teodorovici: Aºa spun cei din

afara sistemului ºi, în concluzie, un punct
care ar trebui neapãrat îmbunãtãþit este comunicarea, tocmai pentru ca informarea ºi
percepþia cetãþenilor sã fie corecte. Nu s-a reuºit foarte bine acest lucru din mai multe motive. Am spus-o de mai multe ori, de regulã
eram ocupaþi sã gãsim soluþii peste noapte,
iar weekenduri nu am avut deloc. Nu am gãsit timp ºi pentru partea de comunicare. Ar fi
trebuit sã construim o culturã a comunicãrii
cu beneficiarii, cu administraþia localã. Nu a
existat aºa ceva, dar începe, uºor-uºor sã se
punã la punct. Existã astãzi clar prevãzute, în
fiecare Program Operaþional, capitole special
dedicate comunicãrii, o strategie de promovare ºi aºa mai departe. Toþi vor avea
obligaþia sã participe ºi sã organizeze seminarii, workshop-uri. ªi presa are un rol foarte
important ºi trebuie sã fie la fel de bine pregãtitã, ca ºi cei din sistem, pentru a transmite
informaþiile. Este o condiþie pentru a demara
un dialog, poate cu întrebãri mai incomode, la
care noi trebuie sã venim cu rãspunsuri, iar
potenþialii beneficiari sã primeascã mesajul.
euROpeanul: Aþi coordonat Programul
ISPA. Se ºtie cã sunt întârzieri la acest

program. Care este, exact, situaþia
proiectelor?
Eugen Teodorovici: Ne-am propus sã

încheiem toate contractele în primul trimestru al anului viitor. Plãþile trebuie sã se încheie abia în 2010. Dar, pentru a fluidiza derularea programului, am iniþiat o mãsurã care
va ajuta la deblocarea unui numãr semnificativ de proiecte ce se confruntã acum cu probleme. Se va aproba o ordonanþã de urgenþã care stabileºte cã bugetul de stat va suporta costurile suplimentare apãrute pentru
beneficiar în derularea unui proiect. Se
întâmplã sã aparã întârzieri sau anumite
situaþii neprevãzute pentru care nu este vinovat beneficiarul. În aceste cazuri, când sunt
în joc proiecte importante de infrastructurã,
se poate „umbla“ la un fond „tampon“, constituit la nivelul Ministerului Economiei ºi
Finanþelor. Nu se prevãd limite minime sau
maxime pentru sumele care pot fi alocate.
Vestea bunã este cã, odatã ce am constituit
baza legalã, acest principiu se va putea aplica ºi pentru proiectele derulate prin fonduri
structurale. Când va începe implementarea
proiectelor, mai mult ca sigur ne vom confrunta cu probleme similare.
euROpeanul: Ce alte iniþiative aþi mai
demarat?
Eugen Teodorovici: Va exista un set unic

de condiþii pentru toate contractele care implicã bani publici – fie fonduri europene, fie de
la bugetul de stat. În acest sens, va apãrea
sperãm cã pânã la sfârºitul anului, un ordin al
ministrului de finanþe, în comun cu alte instituþii implicate. Practic, va exista un model de
contract care ne va asigura cã nu se includ
anumite clauze sau termene-surprizã în
proiecte. Practic, beneficiarul de finanþare va
realiza procedura de achiziþii publice dupã
legislaþia naþionalã, iar în momentul în care
trebuie încheiat contractul, se aplicã aceste
condiþii generale. Deocamdatã, vom realiza
modelul pentru contractele de lucrãri, ºi ulterior pentru celelalte tipuri de proiecte.

Planul de afaceri este un document strategic al
unei organizaþii, în care se detaliazã modul cum
va evolua afacerea sau o parte a acesteia. Spre
exemplu, putem face un plan de afaceri pentru o
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societate comercialã pe care tocmai o constituim
sau putem face un plan de afaceri pentru un
proiect al unei organizaþii deja existente. În situaþia din urmã se gãsesc cei care depun proiecte
pentru obþinerea de finanþare din fonduri structurale.
În general, un plan de afaceri trebuie sã conþinã:
 date generale despre afacere
 date despre produsul/serviciul care urmeazã a
fi dezvoltat
 planul de marketing
 analiza de piaþã – date despre concurenþã
 managementul ºi organizarea afacerii
 managementul riscului
 previziuni financiare ºi indicatori financiari
 anexe.

euROpeanul: Nu multã lume ºtie cã aþi
reprezentat România în boardul Bãncii
Europene de Investiþii. Ce puteþi spune
despre aceastã experienþã ?
Eugen Teodorovici: A fost o experienþã cu

totul deosebitã. Am lucrat cu oameni cu foarte mare experienþã, adevãraþi profesioniºti în
domeniul financiar. Gândiþi-vã cã, în cadrul
unei reuniuni a Consiliului Director, se discutã
ºi se aprobã proiecte de câteva miliarde de
euro. În perioada în care am reprezentat eu
România, au existat ºi douã proiecte din þara
noastrã, din mediul privat. Cred cã Banca Europeanã de Investiþii este, practic, cel de-al
28-lea membru al Uniunii Europene. Rolul instituþiei este de maximã importanþã la nivel european ºi publicul din România ar trebui sã
cunoascã mai multe lucruri despre aceasta.

Fondurile europene pe înþelesul tãu
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Pentru Fondurile Structurale, structura planului
de afaceri se regãseºte în Ghidul solicitantului de
finanþare. A se vedea, spre exemplu, ghidul pentru domeniul 4.3 „Sprijinirea dezvoltãrii microîntreprinderilor“, din Programul Operaþional Regional, disponibil pe site-ul www.inforegio.ro.
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afaceri de ti(m)p nou

Întreprinzãtorii,
puþin informaþi
despre fondurile
structurale
Foarte mulþi întreprinzãtori români sunt interesaþi sã acceseze fonduri structurale, însã puþini
deþin informaþii referitoare la modul în care pot
beneficia de aceºti bani. Ministerul Economiei ºi
Finanþelor a anunþat cã, pânã la sfârºitul acestui
an, vor fi lansate cererile deschise de proiecte
pentru POS CCE, ceea ce ar putea schimba
situaþia.
Dragoº Comache
Întreprinderile mici ºi mijlocii sunt interesate sã acceseze fonduri europene, însã foarte puþine deþin informaþii referitoare la modul în care pot beneficia de
aceºti bani, a declarat pentru euROpeanul Cristina
Mãnescu, directorul executiv al Centrului pentru
Educaþie Economicã ºi Dezvoltare din România.
Foto: europa.eu

Prin Programul de Cooperare
Transfontalierã România-Serbia, în
perioada 2007-2013, autoritãþile publice, ONG-uri, universitãþi ºi institute
de cercetare din judeþele Timiº, CaraºSeverin ºi Mehedinþi pot obþine 60 de
milioane de euro pentru proiecte în
parteneriat cu instituþii similare din
cinci districte din Serbia (SevernoBanatski, Srednje-Banatski, Ju noBanatski, Branièevski, Borski),
Anamaria Barbu
Programul se aflã pe masa Comisiei Europene spre aprobare, procedurã care, potrivit estimãrilor autoritãþilor de la Bucureºti,
ar trebui finalizatã pânã la sfârºitul anului
2007. Prin urmare, cea dintâi cerere de
proiecte ar putea avea loc în luna aprilie
2008, dupã elaborarea Ghidurilor solicitantului. „Acum, lucrãm la niºte informaþii care

60 de milioane de euro
pentru proiecte în zona de
frontierã România-Serbia
vor fi incluse în ghid, însã nu putem pãtrunde în amãnunt pânã când programul nu va
fi aprobat de Comisie”, a declarat pentru
euROpeanul Ruxandra Savonea, consilier la MDLPL, autoritatea de management a programului.
Suma prevãzutã pentru primii doi ani ai
programului este de 22,3 milioane de euro,
dar, pânã în 2013, ea va ajunge la 60 de

„Sunt foarte puþine IMM-uri care ºtiu despre ce este
vorba, însã sunt interesate sã acceseze fonduri europene, în special granturi pentru investiþii ºi mai puþin
pentru instruire ºi informare. De asemenea, foarte puþini au capacitatea de a scrie un proiect ºi de a-l implementa. Pentru aceasta trebuie sã existe un sprijin din
partea consultanþilor“, spune Cristina Mãnescu.
Printre obstacolele întâmpinate de IMM-uri se numãrã,
potrivit acesteia, ºi faptul cã documentaþia nu este
finalizatã, licitaþiile nu au fost lansate, iar sistemul este
destul de lent ºi birocratic.

Obstacole tehnice ºi procedurale
„Un alt obstacol este sursa pentru aigurarea cofinanþãrii private, având în vedere cã sumele respective
pot fi obþinute, în majoritatea cazurilor, de la bãnci. În
aceste cazuri, garanþiile sunt o problemã“, a apreciat
Mãnescu. „Trebuie discutate modalitãþile cele mai flexibile de finanþare-cofinanþare. Bãncile aºteaptã sã
ofere finanþare IMM-urilor, însã existã aspecte tehnice
care le împiedicã“, este de pãrere directorul executiv al
Centrului pentru Educaþie Economicã ºi Dezvoltare din
România.
Cristina Mãnescu considerã cã, pentru ca IMM-urile sã
se arate mai interesate de fondurile structurale, ar trebui ca întreprinderile sã fie implicate în definirea prioritãþilor ºi a mãsurilor care se lanseazã. „Se întâmplã
adesea sã fie lansate scheme în condiþii care nu avantajazã întreprinderile mici ºi mijlocii“, a spus Cristina
Mãnescu.
„De asemenea, când se lanseazã o schemã, trebuie
sã fie lansate simultan ºi campanii de informare, pentru cã IMM-urile au nevoie de informaþii punctuale. ªi
reþeaua de centre de consultanþã trebuie întãritã“, a
continuat aceasta.
În opinia directorului executiv al CEED România, cea
mai mare parte a IMM-urilor care se doresc sã acceseze fonduri europene angajazã consultanþi. Numãrul
acestora nu este însã suficient, având în vedere cererea de astfel de servicii în urmãtoarea perioadã.
Iniþiativele de informare ºi comunicare legate de POS
CCE au fost destul de timide pânã în prezent. Aceasta
pentru cã, deocamdatã, variantele oficiale ale
documentelor nu existã. Este de aºteptat ca, în luna
decembrie, demersurile Autoritãþii de Management sã
devinã mai vizibile, odatã cu publicarea variantelor oficiale ale Ghidurilor solicitantului.
Oficialii din cadrul acestei instituþii au explicat cã mai
trebuie puse la punct o serie de detalii, pentru a finaliza documentele oficiale. Un detaliu foarte important
este clarificarea, de cãtre Consiliul Concurenþei, a
condiþiilor pentru acordarea ajutoarelor de stat.

euROpeanul
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milioane. „Nu este o sumã mare“, a spus
Savonea, „dar ne dorim ca banii sã fie folosiþi pe proiecte bune“. Valoarea minimã a
proiectelor este de 5.000 de euro, iar cea
maximã nu a fost încã stabilitã.
Prin acest program – care îºi propune dezvoltarea economico-socialã a zonei de graniþã româno-sârbã – pot obþine finanþare
târguri, schimburi de experienþã între pãr-

Programul de Cooperare Transfrontalierã
România-Serbia
Aria de cooperare:
 România – 3 judeþe: Timiº, CaraºSeverin ºi Mehedinþi;
 Serbia – 5 districte: Severno-Banatski,
Srednje-Banatski,
Juzno-Banatski,
Branièevski, Borski
Bugetul programului:
 2007 – 4.142.990 milioane de euro
 2008 – 7.078.302 milioane de euro
 2009 – 7.737.113 milioane de euro
Total 2007-2009 – 18.958.405 milioane
de euro
*Sumele sunt exprimate în milioane euro,
preþuri curente
**Bugetul este pentru perioada 2007-2009,
datoritã alocãrii pe trei ani pentru Republica
Serbia

Axele prioritare ºi mãsuri
Axa prioritarã 1 – Dezvoltare economicã ºi socialã
Axa prioritara 2 – Mediu ºi pregãtirea
pentru situaþii de urgenþã
Axa prioritarã 3 – Promovarea activitãþilor „people to people“.
Axa prioritarã 4 – Asistenþã tehnicã
Beneficiari eligibili: Autoritãþi regionale
ºi locale, ONG-uri, asociaþii ºi organizaþii
reprezentative, universitãþi, institute de
cercetare, organizaþii educaþionale/de
instruire.
Sunt finanþabile: Infrastructura economicã/socialã, reþele de cooperare, studii, strategii, lucrãri de protecþia mediului, traininguri, conferinþe, promovarea
turismului.

þile românã ºi sârbã, traininguri, mici proiecte de infrastructurã, lucrãri de mediu ºi
sisteme pentru situaþii de urgenþã.
Potenþialii beneficiari ai banilor europeni pot
fi autoritãþile publice, ONG-urile, universitãþi
ºi institute de cercetare, organizaþii educaþionale ºi de instruire, dar nu pot aplica pentru un grant instituþiile private. Este obligatoriu ca un proiect sã fie realizat în parteneriat
cu instituþii similare sârbe ºi sã demonstreze
cã are un impact transfrontalier.
Proiectele vor putea fi depuse la Secretariatul Tehnic Comun din cadrul Biroului regional pentru Cooperare Transfrontalierã
Timiºoara. „Aplicanþii pot solicita consultanþã gratuitã atunci când îºi vor face
proiectele“, a spus Ruxandra Savonea.
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Un festival al fanfarelor, un târg de carte ºi
cicloturism – finanþate din PHARE România-Serbia
Asociaþia „Orizonturi
Universitare” din Timiºoara
a fost unul dintre
beneficiarii granturilor
acordate prin Programul
PHARE CBC cu Serbia,
precursorul Programului de
Cooperare Transfontalierã
România-Serbia.
Când au aflat de lansarea
programului, cei de la
asociaþie ºi-au contactat
partenerii de la
Comunitatea Românilor din
Serbia ºi au pus la punct
obiectivele ºi detaliile
cooperãrii lor.
Anamaria Barbu
„Elaborarea proiectului a durat
aproximativ o lunã, timp în care
am comunicat cu partenerii
noºtri pentru a definitiva unele

amãnunte privind modalitãþile
de implementare, planificarea
activitãþilor, precum ºi a
resurselor umane ºi materiale
necesare“, a declarat pentru
euROpeanul directorul de
proiect Horia Ciocârlie.
Proiectul a fost realizat de un
consultant, iar asociaþia a obþinut o finanþare de 49.500 de
euro, una dintre cele mai mari
granturi acordate prin acest
program. Banii au fost cheltuiþi
pentru instruirea a 14 persoane, români ºi sârbi, în domeniul
managementului cultural, pentru planificare strategicã, promovarea actului cultural ºi finanþarea activitãþilor culturale
din regiunea transfrontalierã,
dar ºi pentru un studiu bilingv
privind potenþialul turistic ºi cultural al regiunii transfrontaliere.
O altã parte a banilor a fost alo-
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catã organizãrii unui tur ciclist,
la care au participat tineri din
Serbia ºi România, dar ºi pentru un festival al fanfarelor.
„Festivalul s-a desfãºurat în
localitatea Grebenaþ, districtul
Banatul de Sud, din Serbia la
care au participat 14 fanfare ºi
4.000 de spectatori“, a spus
Horia Ciocârlie.
Cele douã asociaþii partenere
au organizat ºi o tabãrã pentru
tineri artiºti din cele douã zone
transfrontaliere, care au ilustrat
viziunea lor asupra Uniunii Europene, dar ºi un târg de carte

regional. „Târgul a durat trei
zile ºi a fost o bunã ocazie ca
publicul sã cunoascã producþia
de carte din zona transfrontalierã, sã existe întâlniri între
editori, între editori, tipografi ºi
difuzorii de carte. „În Banat, a
existat întotdeauna un cult al literaturii, al cãrþii, însã nu existã
o tradiþie a târgurilor de carte“,
a spus Ciocârlie, anunþând intenþia partenerilor de a permanentiza acestã manifestare.
Proiectul a fost un succes, ºi
de aceea Asociaþia „Orizonturi
Universitare“ intenþioneazã sã
aplice ºi pentru fondurile alocate prin noul program. „Suntem interesaþi de realizarea
unui proiect care sã sprijine
dezvoltarea relaþiilor economice în regiunea transfrontalierã“, a spus fostul director de
proiect.
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Programele PHARE au ajutat
mii de sãraci din Valea Jiului
social-sãnãtate

Uniunea Europeanã a finanþat
în ultimii ani, în Valea Jiului,
mai multe proiecte destinate
comunitãþii locale. Cu ajutorul
fondurilor nerambursabile
primite de la UE, autoritãþile
locale au renovat imobile, au
construit aºezãminte pentru
persoanele nevoiaºe ºi în special
pentru copiii abandonaþi sau
care au o situaþie materialã
precarã. Tot fondurile venite de
la Uniunea Europeanã au oferit
o gurã de oxigen de care zona
avea nevoie pentru dezvoltarea
turismului.
Marius Mitrache

„Valea Jiului - file
de poveste adevãratã“
Exemple de proiecte sunt multe,
însã, cu siguranþã, proiectul „Valea
Jiului – file de poveste adevãratã“,
derulat timp de trei ani în aceastã
zonã, meritã o atenþie aparte ºi toatã
lauda. Mii de sãraci au gãsit sprijin
material ºi au beneficiat de consultanþã din partea unor specialiºti, iar
cei care l-au susþinut, îl vãd ca pe
un prim pas important în ceea ce
înseamnã protecþia socialã în
zonã. Proiectul, finanþat din fonduri
PHARE-Ricop, s-a dezvoltat pe
douã componente: Centrul social /
Cantina socialã ºi ateliere de calificare – ºi s-a derulat în perioada iunie
2002 - aprilie 2004.

„Cere ºi þi se va da!
Bate ºi þi se
va deschide!”
Acesta este simbolul biblic dupã
care cei care lucreazã la centrul social al Bisericii Sfânta Varvara, au

încercat sã-ºi cãlãuzeascã paºii
pentru a veni în sprijinul celor care,
indiferent de orientarea lor religioasã, au venit sã cearã ajutor. Zilnic,
240 de copii ºcolari ºi 120 de bãtrâni
au putut sã-ºi asigure hrana, 150 de
oameni au primit îmbrãcãminte, 500
au avut parte de consultaþii medicale
gratuite, 400 de oameni au beneficiat de tratamente medicale gratuite,
peste 1.000 au primit sfaturi din partea unor specialiºti în diverse domenii, 115 au fost calificaþi în diferite
meserii ºi peste 150 au participat la
seminarii educaþionale. La toate
acestea se adaugã cele 40 de persoane care, la finalul proiectului, au
obþinut calificãri de tâmplari sau
sculptori, în timp ce alþi 40 de tineri au
învãþat sã picteze icoane ºi biserici.
Totul s-a bazat pe voluntariatul a
peste 100 de tineri studenþi ºi elevi.
„Este adevãrat cã de multe ori am
bãtut ºi nu ni s-a deschis, dar acum
am finalizat douã proiecte, pentru
care ne-a trebuit mult curaj, iar rezultatele sunt uluitoare. Pot sã vã spun
cã oamenii ne-au mulþumit cu lacrimi
în ochi, iar noi avem cele mai mari
realizãri pe componenta socialã din
România“, a spus Felicia Andrioni,
managerul proiectului.
Proiectul a însemnat o fazã de pionierat ºi le-a dat speranþe celor care
vor mai avea curajul sã urmeze
exemplul acesta pe viitor. „Am avut
emoþii la începutul acestui proiect,
pentru cã orice lucru nou e greu prin
noutatea lui. S-a dovedit însã cã
omul sfinþeºte locul, iar acest lucru
nu va rãmâne numai o amintire plãcutã pentru cei care l-au îndeplinit,
dar vreau sã cred cã se vor gãsi ºi
alþi preoþi care sã-i urmeze exemplul
preotului Octavian Pãrtaºcu (cel

care au ajutat fiecare cu ce a putut.
Cei care au simþit sprijinul acestora,
cu siguranþã, au putut sã realizeze
ce înseamnã sã-þi laºi problemele
personale ºi sã te dedici altora care
aºteaptã ajutorul tãu. „Biserica a urmãrit exclusiv criteriul social, fãrã
discriminãri din punctul de vedere al
credinþei, ºi acest lucru este deosebit, pentru cã atât copiii care învaþã
la ªcoala Generalã nr. 7 din Petroºani, cât ºi pãrinþii lor au primit, din
partea celor care s-au implicat, un
sprijin la care nici nu au visat“, declara Vasile Pop, directorul ªcolii
Generale nr. 7.
Copiii ºi bãtrânii, alãturi de toþi cei
sãrmani, au avut prilejul sã se bucure de surprizele ce le-au fost oferite
de cãtre voluntari cu ocazia sãrbãtorilor religioase.

A doua ºansã

care s-a ocupat de proiect)“, afirma
la vremea respectivã Dorel Pogan,
preot protopop.

„Purtaþi-vã sarcinile
unii altora!“
Centrul social din cartierul Aeroport
– unul dintre cele mai sãrace ale Vãii

Jiului – a oferit o primã ocazie de a
învãþa cum ºi ce înseamnã a fi voluntar. Peste 100 de tineri au venit ºi
s-au oferit voluntari, iar cu ceea ce
au ºtiut, sau ceea ce au învãþat aici,
a putut sã aducã mulþumirea în sufletele celor necãjiþi. Printre voluntari
s-au aflat ºi persoane mai în vârstã,

La trei ani de la „adevãrata poveste“
a Uniunii Europene în Valea Jiului,
iniþiatorii acesteia vor acum sã ofere
o a doua ºansã persoanelor în vârstã aflate în dificultate. Parohia Ortodoxã Românã Livezeni a iniþiat un
proiect intitulat „A doua ºansã“, prin
care oferã unui numãr de 40 de persoane de vârsta a treia un nou început. Proiectul, în valoare de 42.160
de dolari, urmãreºte crearea unei
reþele de asistenþã socialã la domiciliu. Nu sunt mulþi bani, însã, aºa
cum s-a demostrat, cu bani puþini,
se pot face lucruri mari. Preotul
paroh Octavian Pãtraºcu spune cã
necesitatea acestui proiect a apãrut
din nevoia de a sprijini persoanele
vârstnice, sãrace ºi bolnave, deoarece costurile spitaliceºti sunt foarte
ridicate pentru majoritatea lor. ªi astfel povestea continuã...

Ultima licitaþie PHARE pentru proiecte în domeniul
resurselor umane
Reprezentanþa Comisiei Europene în
România ºi Ministerul Muncii, Familiei ºi
Egalitãþii de ªanse au lansat licitaþiile
deschise finanþate de Uniunea
Europeanã în cadrul Programului PHARE
2006, în sectorul „Coeziune Economicã ºi
Socialã“. Pentru aceste proiecte au fost
alocate 7,70 milioane de euro provenite
din fonduri PHARE ºi 2,58 milioane euro
din cofinanþare naþionalã.
Liliana Niþã
Scopul implementãrii programelor de resurse
umane este de a facilita creºterea nivelului de
cunoºtinþe ºi competenþe ale forþei de muncã,
dar ºi dobândirea de competenþe noi, în concordanþã cu necesitãþile de pe piaþa muncii.
Este vorba de douã scheme de grant, pentru
fiecare dintre ele alocându-se 3,85 milioane
euro din fonduri PHARE ºi 1,29 milioane euro
din cofinanþare naþionalã. Cele douã scheme
se numesc „Mãsuri active pentru ocuparea forþei de muncã“ ºi „Promovarea învãþãrii pe parcursul întregii vieþi pentru calificarea ºi recalificarea forþei de muncã“.
În cazul primei scheme, proiectele finanþate
trebuie sã vizeze mãsuri pentru ocuparea forþei
de muncã. Beneficiarii proiectelor vor fi ºomerii, în special cei tineri, cei de lungã duratã,

persoanele aflate în cãutarea unui loc de
muncã din mediul rural ºi persoanele ocupate
în agriculturã, cu venituri mici. Totodatã, se
urmãreºte consolidarea parteneriatelor regionale ºi locale pentru promovarea ocupãrii forþei
de muncã ºi a incluziunii sociale.
Proiectele care urmeazã a fi finanþate în cadrul
schemei de grant „Mãsuri active pentru ocuparea forþei de muncã“ trebuie sã aibã ca activitãþi plasarea în muncã ºi asistenþã pentru
cãutarea unui loc de muncã, formarea profesionalã a adulþilor (cursuri de iniþiere, calificare,
recalificare, cursuri de perfecþionare ºi spe-
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cializare), sprijinirea celor interesaþi sã-ºi demareze propria afacere.
Ce de-a doua schemã de grant este destinatã
promovãrii învãþãrii pe parcursul întregii vieþi
pentru calificarea ºi recalificarea forþei de muncã. În acest caz, se urmãreºte creºterea potenþialului economic ºi social de la nivel local ºi
promovarea învãþãrii pe parcursul întregii vieþi,
în special calificarea ºi recalificarea forþei de
muncã. Un alt obiectiv este promovarea competitivitãþii ºi adaptabilitãþii forþei de muncã
existente la toate nivelele ierarhice din întreprinderi, pentru a creºte productivitatea.
Vor fi eligibile pentru finanþare activitãþi precum:
dezvoltarea ºi formarea profesionalã, dezvoltarea programelor de formare profesionalã care
sã se adreseze deficitului de competenþe din
diferite sectoare economice. Totodatã, vor
primi finanþare proiectele prin care se acordã
asistenþã ºi consultanþã pentru companiile interesate în dezvoltarea resurselor umane proprii.
Este vorba de strategiile de dezvoltare a resurselor umane, evaluarea nevoilor de formare
profesionalã, planurile de formare profesionalã, instruirea la locul de muncã a angajaþilor-cheie (manageri, consilieri responsabili cu
instruirea, angajaþi ai departamentului resurse
umane, lideri sindicali).
Pentru ambele scheme, pot depune proiecte
furnizorii de servicii de dezvoltare a resurselor
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umane, furnizorii de formare profesionalã continuã pentru adulþi, organizaþiile profesionale,
fundaþiile ºi asociaþiile din domeniu, universitãþile, camerele de comerþ, institutele de cercetare, companiile de stat sau private, inclusiv
IMM-urile sau companiile mari, asociaþiile întreprinzãtorilor ºi sindicatele.
Limitele contractelor se vor situa între 15.000 ºi
150.000 euro, iar termenul-limitã pentru depunerea proiectelor este 7 februarie 2008.
Toate datele despre aceste licitaþii pot fi gãsite
pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei ºi
Egalitãþii de ªanse: http://www.mmssf.ro/website/ro/amposdru_a.jsp.
Cele douã scheme au ca þintã ºomerii cu
vârste între 15 ºi 24 ani, persoanele care
au pãrãsit ºcoala, fãrã calificãri sau cu un
nivel scãzut de calificare, sau cu calificãri
ce nu mai sunt cerute pe piaþa forþei de
muncã, adulþi ºomeri (cu vârste între 25 ºi
64 ani), persoane aflate în cãutarea unui
loc de muncã din mediul rural ºi persoanele ocupate în agriculturã cu venituri
scãzute, care doresc sã-ºi sporeascã ºansele de inserþie/revenire pe piaþa forþei de
muncã, personalul operativ propriu din
întreprinderile de stat sau private; de
asemenea, se adreseazã ºi tuturor nivelurilor manageriale din întreprinderi (management de vârf, mediu ºi de linie).
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Reabilitarea
drumurilor
olteneºti cu
41,6 milioane
de euro
Deºi au avut un start mai greoi, solicitanþii de
finanþare din Oltenia au depus, la începutul lunii
noiembrie, trei proiecte care urmeazã sã fie finanþate
prin POR Axa 2 – „Îmbunãtãþirea infrastructurii de
transport regionale ºi locale”. Acestea se referã la
modernizarea sau reabilitarea unor drumuri judeþene
ºi totalizeazã aproximativ 141,7 milioane de lei
(41,6 milioane de euro). Suma reprezintã o treime din
alocarea orientativã pentru Oltenia în perioada
2007-2013, pe Axa 2 a POR, în valoare
de 122 de milioane de euro.
Gabriela Zanfir
Foto: europa.eu

Primul proiect a fost depus la sediul Agenþiei pentru Dezvoltare Regionalã (ADR) Sud-Vest Oltenia, pe data de 9 noiembrie, de cãtre Consiliul Judeþean (CJ) Gorj. „Reabilitare drumuri judeþene DJ 665 km 0+000-54+500 ºi DJ 675C, km
0+000-4+300“ este titlul proiectului, care deserveºte 19 localitãþi. Obiectivele sale vizeazã reabilitarea unui numãr de 58,9
kilometri de drum judeþean, precum ºi conectarea drumurilor
judeþene DJ 665 ºi DJ675C la reþeaua de drumuri naþionale.
„Grupul-þintã vizat de proiect îl reprezintã aproximativ 30 de
mii de locuitori, precum ºi turiºtii care viziteazã obiectivele din
zona de nord a judeþului Gorj“, a specificat directoarea ADR
Sud-Vest Oltenia, Marilena Bogheanu. Valoarea totalã a
proiectului este de 92,37 milioane de lei, adicã aproximativ 27
de milioane de euro, din care 22 de milioane de euro sunt fonduri nerambursabile.
„Reabilitare ºi modernizare drum judeþean DJ 641, Caracal, limita jud.Olt, KM 10+045 pânã la km 15+250, judeþul
Olt“ este proiectul depus pe 12 noiembrie de cãtre CJ Olt.
Reabilitarea celor 5,3 km are drept scop sprijinirea dezvoltãrii
economice ºi sociale echilibrate a teritoriului situat la graniþa
judeþelor Olt ºi Gorj. „Îmbunãtãþirea accesibilitãþii zonei de
graniþã dintre cele douã judeþe, creºterea mobilitãþii populaþiei,
a bunurilor ºi serviciilor în zonã, reducerea timpului de transport sunt obiectivele specifice ale proiectului“, a explicat Marilena Bogheanu. Grupul-þintã este de câteva mii de oameni.
Proiectul se desfãºoarã pe o perioadã de 30 de luni ºi are
valoarea totalã de 20,6 milioane de lei (6,1 milioane de euro),
costurile eligibile fiind de 17,2 milioane de lei.
Tot pe 12 noiembrie a fost depus la sediul ADR Sud-Vest
Oltenia ºi cel de-al treilea proiect al regiunii – „Reabilitare ºi
modernizare drum judeþean DJ 604, km 36+717-74+749
judeþul Olt“. Solicitant este CJ Olt, care doreºte modernizarea a 39,4 km de drum pentru dezvoltarea economicã ºi
socialã a zonei de graniþã a judeþelor Olt ºi Dolj. Porþiunea
reabilitatã din DJ 604 va trece prin cinci comune oltene,
deservind o populaþie de 36.416 locuitori. Valoarea totalã a
proiectului este de 28,86 milioane de lei, adicã 8,4 milioane de
euro. Din aceastã sumã, 24 de milioane de lei reprezintã costuri eligibile. „Prin reabilitarea infrastructurii zonei de graniþã
se vizeazã, în cele din urmã, dezvoltarea durabilã a acesteia“,
a spus directoarea ADR Sud-Vest Oltenia.
În perioada imediat urmãtoare, este aºteptatã depunerea altor proiecte, tot pe Axa 2 a POR. „Am fost anunþaþi cã vor veni
proiecte de la Târgu-Jiu, CJ Dolj, Primãria Craiova ºi din judeþul Mehedinþi. Sunt convinsã cã vom avea mai multe proiecte
decât alocarea orientativã a regiunii pe Axa 2“, a concluzionat
directoarea ADR Sud-Vest Oltenia, Marilena Bogheanu.

euROpeanul

Soluþii integrate de
business pentru
transportatorii români
Un grup de furnizori români de
soluþii IT ºi 150 de întreprinderi
mici ºi mijlocii din sectorul
transporturilor au reuºit, graþie
unui proiect care a beneficiat de
finanþare europeanã, sã încheie un
parteneriat menit sã eficientizeze
activitãþile din acest sector.
Adrian Vasilache
Intitulat e-ROad, proiectul a vizat accesul transportatorilor români la soluþii integrate de business, în scopul sporirii eficienþei proceselor de lucru, al îmbunãtãþirii comunicãrii ºi a managementului financiar. Derulat în perioada decembrie
2006 - noiembrie 2007, proiectul a fost finanþat prin Directoratul General pentru
Industrie al Comisiei Europene, având
un buget total de peste 165.000 euro,
din care finanþarea Uniunii Europene s-a
apropiat de valoarea de 83.000 euro.

Beneficiile soluþiilor
e-business pentru
companiile de transport
În cadrul proiectului, derulat de furnizorul
de soluþii IT Brinel, împreunã cu alþi ºapte parteneri, s-a demonstrat faptul cã
soluþiile de e-business în companiile mici
ºi mijlocii de transport din România genereazã reducerea costurilor operaþionale pe autovehicul, creºterea eficienþei
personalului operativ, precum ºi reducerea posibilitãþilor de fraudã.
Potrivit specialiºtilor IT&C, prin implementarea unei soluþii integrate în companiile de transport care nu au folosit pânã
acum astfel de soluþii se poate ajunge la
dublarea parcului auto gestionat de un
singur dispecer. Se pot genera, astfel,
reduceri de pânã la 50% ale costurilor de
personal, reduceri de 20%-30% ale consumului de combustibil, prin optimizarea
rutelor de transport, precum ºi creºteri
cu pânã la 20% ale numãrului de clienþi
ce pot fi deserviþi simultan.
În scopul obþinerii acestor rezultate, în
cadrul proiectului e-ROad au fost formulate seturi de recomandãri ºi au fost iniþiate modele de implementare ºi integrare
IT&C la nivelul întreprinderilor mici ºi
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mijlocii, în funcþie de stadiul de dezvoltare a afacerii. S-a arãtat, spre exemplu,
cã fluxul unei comenzi, de la primirea
acesteia ºi pânã la livrarea mãrfii, poate
fi automatizat, comunicarea fãcându-se
prin telefonie mobilã – GPRS ºi computere de bord instalate pe mijloacele de
transport.

Cum a decurs programul
În cadrul acestui proiect, reprezentanþii a
circa 150 de companii de profil au participat la seminarii desfãºurate în trei mari
centre de transport. Temele abordate au
vizat: instrumente de e-business – aplicarea lor în industria transporturilor;
creºterea eficienþei prin utilizarea sistemelor IT&C; sisteme eficiente pentru logisticã; familia de standarde ISO aplicate
în domeniul transporturilor. Potrivit reprezentanþilor Brinel, „o parte dintre
IMM-urile participante la program a be-

neficiat de evaluãri «la faþa locului», iar
30 de reprezentanþi ai managementului
acestor companii au participat la instruiri
speciale pentru dezvoltarea competenþelor proprii în utilizarea instrumentelor
de e-business“.
În acelasi timp, ºi reprezentanþii furnizorilor de soluþii IT pentru industria de
transporturi au beneficiat de instruire, în
scopul adaptãrii competenþelor la nevoile IMM-urilor din acest sector economic.
Proiectul a condus la constituirea unui
cluster al furnizorilor de soluþii IT ºi al
companiilor din domeniul transporturilor.
Parteneriatul între aceste companii continuã, iar întreprinderile mici ºi mijlocii din
transporturi sunt asistate în continuare
de cãtre membrii echipei de derulare a
proiectului, pentru a integra efectiv instrumentele IT&C în cadrul proceselor
de afaceri.
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agriculturã & turism
CE „mobilizeazã“ instrumente
financiare pentru turism durabil ºi
competitiv în UE
Mobilizarea instrumentelor
financiare ale UE reprezintã una
dintre cele patru mari arii de
acþiune ale Comisiei Europene,
în eforturile comunitare pentru
un turism durabil ºi competitiv,
spune vicepreºedintele CE,
Günter Verheugen. Potrivit
acestuia, în privinþa turismului,
Comisia ºi statele membre
împãrtãºesc obiective comune,
fapt dovedit de includerea turismului durabil în toate cele trei
obiective ale Fondului European
pentru Dezvoltare Regionalã.
Emil Neacºu
La nivel european, existã deja numeroase oportunitãþi demne de valorificat, precum cele oferite de FEDR,
a declarat Verheugen la un recent
forum european pe tema managementului durabil al destinaþiilor turistice. Comisarul european a precizat,
cu aceastã ocazie, cã ºi pe viitor CE
va depune eforturi pentru o mai bunã
circulaþie a informaþiei asupra instrumentelor financiare pe care UE le
deþine, în prezent, în domeniul turismului, urmãrind efectul pe care acestea l-au avut pânã acum în rândul tuturor pãrþilor interestate din sector.
Concomitent, a spus Verheugen,
Comisia va continua sã includã criteriile de durabilitate ºi competitivitate
în majoritatea politicilor europene ce
au o influenþã puternicã asupra turismului. Printre politicile identificate de
el se numãrã mediul, transporturile,
piaþa muncii ºi cercetarea.

Accent pe cunoaºtere
ºi circulaþia informaþiei
În privinþa acestui ultim domeniu prioritar pentru politicile europene, Verheugen a precizat cã se va acorda
o atenþie sporitã „acelor actori care
produc cunoaºtere – universitãþi, institute de cercetare, observatoare
publice ºi private, cãrora vom încerca sã le atragem în continuare atenþia asupra provocãrilor legate de turism – ºi se va facilita cooperarea
între aceºtia“.
O altã zonã de acþiune a CE în domeniul turismului, identificatã de
Verheugen, este „sã continuãm sã
sprijinim implicarea actorilor locali ºi
regionali, prin reþele, între diferitele
tipuri de destinaþii“ ºi sã întãrim corecta înþelegere a exemplelor de
bunã practicã, legate de durabilitate
ºi competitivitate.
În privinþa promovãrii destinaþiilor turistice, oficialul CE a dat drept exemplu proiectul-pilot „Destinaþii Europene de Excelenþã“, menit sã sporeascã vizibilitatea tuturor destinaþiilor turistice europene.

Avantajele turismului
european
„Turismul este un semn important al
modului de viaþã european ºi al bunãstãrii, dar, în mod egal, constituie o
activitate economicã importantã, cu
un potenþial semnificativ pentru generarea unei creºteri susþinute ºi
crearea de locuri de muncã. Astãzi,
turismul genereazã deja peste 10%
din produsul intern brut al Uniunii
Europene ºi asigurã 12% din totalul

Foto: europa.eu

locurilor de muncã. Aºadar, turismul
este un sector economic ºi o piaþã de
muncã de care meritã sã avem grijã“,
a precizat comisarul european.
Potrivit acestuia, pe viitor, turismul
va fi unul dintre motoarele principale
ale competitivitãþii internaþionale a
UE. „Gândiþi-vã cã, în prezent, doar
aproximativ 2% din populaþia Chinei
cãlãtoreºte în strãinãtate. Eu prevãd
cã pe mãsurã ce acest procentaj va
creºte – ºi va creºte – oportunitãþile
economice vor fi imense. ªi nu vom
fi singurii care vor încerca sã profite.
Trebuie sã fim pregãtiþi pentru a face
faþã concurenþei. Vãd acesta drept

unul dintre elementele cruciale ale
strategiei economice a Uniunii Europene pe viitor – Parteneriatul Lisabona pentru Dezvoltare ºi Locuri de
Muncã“, a spus Verheugen. În acest
context, suntem foarte norocoºi –
Europa poate deveni o destinaþie turisticã foarte atractivã.
Viziunea CE privind turismul european este cã „nu va fi foarte diferit de
produsul industrial european al viitorului: un produs care foloseºte inovaþia pentru a rãspunde cel mai bine
cerinþelor consumatorilor, un produs
care îndeplineºte cele mai înalte
standarde de calitate ºi un produs

Agroturismul, scos din banalitate cu calul
Centrul de turism ecvestru de la Daneº,
judeþul Mureº, este o îmbinare a turismului rural cu pasiunea deosebitã pentru
cai ºi cu inteligenþa de a construi cu fonduri nerambursabile. Investiþia a fost
realizatã din fonduri SAPARD, în carul
unui complex construit cu fonduri
PHARE. Dragostea pentru cal ºi „nasul“
pentru afaceri au fost cele care l-au
„mânat“ pe proprietar prin hãþiºurile
accesãrii de fonduri europene.
Innes Radu
Centrul ecvestru de la Daneº, judeþul Mureº,
este situat la aproximativ 10 km de Sighiºoara,
spre Mediaº, ºi este funcþional din iunie, anul
acesta. A fost înfiinþat în cardrul unui complex
de investiþii în agroturism, ce cuprinde pensiunea ºi hanul „Dracul“, din aceeaºi localitate.
„Cu ºase-ºapte ani în urmã, am accesat încã
un fond, PHARE, atunci au început sã aparã
fondurile europene, care m-a ajutat într-o anumitã mãsurã la realizarea altui obiectiv – Hanul
Dracul. Având experienþã, bineînþeles cã am

aºteptat ºi alte programe, iar când a apãrut
aceastã oportunitate, am accesat aceste fonduri, pe mãsura 3.4, care au fost 100.000 de
euro de la Comunitatea Europeanã ºi 100.000
de euro fonduri proprii“, povesteºte Nicolae
Lazãr, proprietarul complexului. Pe o suprafaþã
de 5 hectare, el a amenajat locuri de cazare cu
servicii moderne, salã de conferinþe, dar ºi un
foiºor pentru grãtar sau mese câmpeneºti, pe
lângã ferma de cai ºi un club.

20 de cai pentru plimbãri
Ferma este amenjatã cu 14 boxe pentru cai ºi
8 locuri pentru ponei, numãrul constant de animale care se doreºte a fi menþinut fiind de 20.
Astfel, turiºtii au ocazia sã participe atât la
cursuri de echitaþie cât ºi la cursuri teoretice
despre îngrijirea cailor, dar ºi sã facã plimbãri
cãlare, cu trãsura sau cu sania trasã de cai.
Clubul oferã pasionaþilor de cai un spaþiu de
întâlnire, informare, dar ºi de antrenament, atât
în aer liber, în cele trei padocuri, cât ºi în spaþiu
acoperit (manej circular acoperit). În permanenþã, la centrul ecvestru este disponibilã o

expoziþie pe teme ecvestre. „Încercãm sã
implementãm dragostea pentru cal, ceea ce sa pierdut în urmã cu 50 de ani. Încercãm s-o
recuperãm, sã insuflãm copiilor, tinerilor,
adulþilor, dragostea pentru acest animal. ªi,
bineînþeles, facem turism ecvestru: plecarea
cu caii din baza noastrã de la Daneº, drumeþii
în apropiere, dar ºi la bisericile fortificate de la
Sighiºoara, Agnita, unde se mai poate în jur“,
spune Nicu Lazãr. Înainte de drumeþii însã,
care se fac atât cãlare, cât ºi cu trãsuri, turiºtii
trebuie iniþiaþi în tainele cãlãriei. „Avem aici
ºcoalã de cãlãrie, unde se fac iniþieri, lecþii de
echitaþie“, explicã proprietarul.

„Banii nu vin «moca»“
Pentru el, mai importantã decât afacerea în
sine pare sã fie faptul cã ºi-a îndeplinit un vis
dintotdeauna. Întrebat dacã centrul ecvestru
este cãutat de turiºti, Lazãr a evitat elegant rãspunsul. „ªtiþi cum se spune, baltã sã fie, cã
peºte se adunã! Pânã nu încerci ºi nu începi
ceva, nu faci nimic. Poate cã încã nu e aceastã
culturã la noi, dar în timp se poate dezvolta. Sã
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care este ecologic pe cât de mult posibil. Un produs care constituie o etichetã pentru valorile noastre europene. (...) Europa va fi întotdeauna
mai scumpã decât alte destinaþii turistice din lume. Este o logicã economicã pe care noi nu trebuie sã încercãm sã o concurãm. Ceea ce trebuie
noi sã facem este sã ne concentrãm
pentru a oferi valoare în schimbul
banilor. Destinaþiile noastre trebuie
sã fie pur ºi simplu cele mai bune,
cele mai atractive, capabile de a
oferi un produs care îi va convinge ºi
pe europeni ºi pe ne-europeni sã îºi
petreacã aici vacanþele.

Casetã tehnicã
Beneficiarul finanþãrii: SC Fântâna Marcului SRL, comuna Daneº, judeþul Mureº
Titlul proiectului: Centrul de excelenþã în
agroturism ºi turism ecvestru european,
din comuna Daneº, judeþul Mureº
Valoarea finanþãrii neramursabile:
100.000 de euro
Valoarea totalã a proiectului: 200.000 de
euro
Perioada de realizare a investiþiei: 20052006
Programul de finanþare: SAPARD, mãsura
3.4 – Dezvoltarea ºi diversificarea activitãþilor economice care sã genereze activitãþi
multiple ºi venituri alternative, Submãsura
03 – alte tipuri de activitãþi turistice.
ºtiþi cã nu e o afacere fantasticã, dar, dacã îþi
place, faci ceva pentru oameni, pentru tine,
pentru suflet“, a explicat el. Proiectul pentru accesarea fondurilor SAPARD l-a fãcut împreunã
cu „o cunoºtinþã“, bazându-se pe experienþa
acumulatã în accesarea fondurilor PHARE
pentru realizarea Hanului Dracul. „Greutãþi
sunt întotdeauna, cã banii nu vin «moca», trebuie sã munceºti pentru ei. Dar cel mai greu a
fost cu hârþogãriile“, ne-a mãrturisit proprietarul
centrului ecvestru. El a vrut sã împãrtãºeascã
ºi cel mai important lucru pe care l-a învãþat din
aceastã experienþã, ºi anume cã un proiect are
succes dacã e legat de un altul, ºi tot aºa. „Un
proiect nu se poate face singur, trebuie fãcut
pe lângã ceva. Dacã îl faci singur, e mort din
faºã. Proietele trebuie sã meargã în lanþ“, considerã Nicolae Lazãr.
Turismul ecvestru devine interesant pentru tot
mai mulþi investitori, astfel încât ofertele se
înmulþesc, mai cu seamã în zonele muntoase
din Sibiu, Deva, Sighiºoara, Bistriþa ºi Neamþ.
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Cazul Slovaciei: proiecte multe,
marketing insuficient
La trei ani dupã aderarea la UE,
Slovacia se poate lãuda cu
multe proiecte propuse pentru
accesarea banilor europeni
aferenþi programelor
operaþionale pe care le are în
derulare. Cu toate acestea, o
mare parte dintre ele a fost
refuzatã de autoritãþile
decidente. Motivul: insuficiente
traininguri pentru potenþialii
beneficiari ºi lipsa interactivitãþii
dintre instituþiile responsabile
cu diseminarea informaþiilor
privind accesarea fondurilor
structurale.

Foto: europa.eu

Bilanþul cheltuirii
fondurilor structurale

Camelia Moga
Slovacia a reuºit sã absoarbã doar
51% din fondurile structurale aferente intervalului 2004-2006. Principala
cauzã pentru acest rezulat este insuficienta comunicare dintre ministere,
agenþii specializate ºi aplicanþi, aratã
Miroslav Mikolasik, europarlamentar
slovac în Comitetul pentru Dezvoltare Regionalã al Parlamentului European. „Adesea, procedura de aplicare pentru accesarea fondurilor
structurale poate fi foarte neclarã
pentru potenþialii beneficiari, din cauza birocraþiei stufoase, specificã
acestui domeniu. În consecinþã, aplicanþii fac multe greºeli în solicitãrile
pe care le depun spre aprobare, iar
ministerele se vãd nevoite sã le respingã“, explicã el.
De asemenea, conform unui raport al
Transparency International Slovakia,
la nivel naþional, fondurile Uniunii Europene au crescut nivelul de corupþie,
fapt ce a determinat ca întregul proces de accesare a lor sã fie privit cu
suspiciune, atâta timp cât decizille
s-au dovedit a nu fi transparente.

nale le lipsesc în continuare informaþiile, deoarece nu ºtiu sã le
gãseascã, iar mulþi nu au fost instruiþi în acest sens, deºi ministerele
responsabile au publicat toate datele
pe site-uri“, aratã Geist.

Pe ansamblu,
informarea cetãþenilor
a fost ineficientã
„Chiar dacã toate informaþiile oficiale
au fost publicate online, adeseori
oamenii n-au ºtiut de existenþa lor
sau n-au putut sã le gãseascã.
Pentru cã la noi n-au fost suficiente
campanii de marketing“, spune Radovan Geist, redactor-ºef la EurActiv
Slovacia.
Deºi Guvernul, instituþiile europene,
ONG-urile ºi federaþiile industriale au
avut grijã sã punã la dispoziþia potenþialilor beneficiari pliante ºi broºuri
infomative, lipsa interactivitãþii dintre
instituþii a fãcut ca informarea sã fie
ineficientã, explicã el. Mai mult, toate
seminariile, conferinþele ºi trainin-

gurile pe tema fondurilor structurale
au reuºit sã creascã nivelul de informare al grupurilor vizate, dar le-au
lipsit, adesea, urmãrile concrete.
Cu toate acestea, atât consultãrile
online, cât ºi cele telefonice puse la
dispoziþia solicitanþilor s-au dovedit a
fi utile, mai ales pentru cei care
aveau, în prealabil, informaþii de
bazã ºi au ºtiut sã punã întrebãri la
obiect.
„Este necesar ca cetãþenii sã fie mult
mai informaþi despre cum trebuie sã
aplice pentru a câºtiga garantat o
finanþare din fonduri structurale ºi,
mai mult, este foarte important
schimbul de experienþã între beneficiarii câºtigãtori ºi noii aplicanþi“, precizeazã Mikolasik.

Regiunile duc lipsã de
experþi ºi echipament
tehnic performant
„Instituþiile publice din regiuni au la
dispoziþie informaþii de referinþã pentru îndeplinirea rolului lor în accesarea fondurilor structurale. Însã, din
pãcate, majoritatea regiunilor nu are
suficientã capacitate administrativã.
În plus, existã o discrepanþã între situaþia actualã ºi echipamentul tehnic
necesar, cauzatã de înmulþirea activitãþilor pe agenda autoritãþilor“, spune Miroslav Mikolasik.
La rândul sãu, Radovan Geist aratã
cã, la nivel regional, Slovacia nu are
suficienþi experþi capabili sã scrie
proiecte bune ºi nici sã le coordoneze. „Autoritãþilor locale ºi regio-

La finele lui 2007, la trei ani dupã
aderare, Programul Operaþional
pentru Agriculturã ºi Dezvoltare
Ruralã a avut cel mai mare succes,
Slovacia reuºind o absorbþie de
62,51% din totalul fondurilor alocate acestui program, urmat la
micã distanþã de Programul Operaþional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane. De asemenea, în
iunie 2007, Ministerul pentru Dezvoltare Regionalã al Slovaciei anunþa cã a contractat 87,9% din bugetul total alocat pentru dezvoltare
regionalã, iar 42,4% din fonduri fuseserã deja utilizate.
Potrivit lui Miroslav Mikolasik, în perioada de finanþare 2004 – 2006,
Slovacia a avut la dispozitie aproximativ un miliard de euro din Fondurile Structurale ºi alte 509 milioane
de euro din Fondul de Coeziune.

Foto: europa.eu

Cursuri de formare în politici publice europene
Nevoia de informare ºi pregãtire în
domeniul politicilor publice europene
este, în continuare, acutã pentru
funcþionarii publici, dar ºi pentru
studenþii care se pregãtesc
pentru o carierã în administraþia publicã,
mai ales în noile state membre. Ca
soluþie la aceastã problemã, trei
universitãþi din România, în parteneriat
cu alte trei universitãþi din Franþa, Italia
ºi Ungaria, elaboreazã cinci manuale de
studii europene, în cadrul unui proiect
finanþat de Comisia Europeanã.
Proiectul, intitulat EuPA (Éducation Européenne en Administration Publique – Educaþie Europeanã în Administraþie Publicã), a
demarat anul trecut ºi este coordonat de
Universitatea „Petru Maior“ din Târgu-Mureº.
Partea românã mai este reprezentatã în
proiect de Universitatea „ªtefan cel Mare“ din
Suceava ºi Universitatea „1 Decembrie 1918“
din Alba Iulia. Proiectul este finanþat în cadrul
programului Socrates – Erasmus cu 168 de
mii de euro, contribuþia fiecãrei universitãþi
participante la proiect fiind de 65 de mii de
euro.
Cele cinci manuale axate pe studii europene
se aflã în faza finalã de elaborare, iar din primãvara anului viitor vor fi incluse într-un modul
de studii postuniversitare, în fiecare din centrele universitare implicate în proiect, conform
lui Liviu Marian, rectorul Universitãþii „Petru
Maior“. Manualele sunt concepute în echipã de

euROpeanul

Foto: europa.eu

cãtre profesorii þãrilor participante la proiect –
România, Italia, Franþa ºi Ungaria,– iar disciplinele de învãþãmânt au fost concepute pe nevoile de formare identificate în urma unui studiu
realizat pe un eºantion de 500 de funcþionari
publici din judeþele Mureº, Alba ºi Suceava.

Doar 17% din funcþionarii
publici români ºtiu
sã aplice normele europene
la nivel local
Studiul realizat în cadrul proiectului EuPA a
urmãrit sã obþinã informaþii despre gradul de informare al funcþionarilor publici, precum ºi

despre principalele nevoi ale acestora pentru
completarea cunoºtinþelor privind administraþia
publicã europeanã, se aratã în publicaþia
francezã de studii europene „L’ Europe Unie“,
realizatã în colaborare cu Univesitatea „Petru
Maior“ din Târgu Mureº. Iar rezultatele au relevat un nivel general foarte scãzut al cunoºtinþelor funcþionarilor publici din judeþele amintite,
cu privire atât la instituþiile europene, cât ºi, în
egalã mãsurã, la politicile publice europene.
Astfel, mai puþin de 45 la sutã dintre cei chestionaþi sunt în temã cu structura ºi atribuþiile
Comisiei Europene, Consiliului European sau
Parlamentului European. Mai mult, nici nivelul

de pregãtire pentru o posibilã colaborare cu instituþiile europene nu se prezintã mai bine.
Doar 12 la sutã dintre funcþionarii publici intervievaþi se considerã bine ºi foarte bine pregãtiþi
pentru acest gen de activitãþi, în timp ce peste
jumãtate dintre ei spun cã mai au nevoie de
pregãtire.
În ceea ce priveºte politicile publice europene
ºi, mai precis, aplicarea normelor europene la
nivel naþional, situaþia se prezintã aproape similar. Un sfert dintre subiecþi s-au declarat cunoscãtori ai practicilor publice europene din
spaþiul comunitar, cele mai puþin cunoscute domenii identificate fiind politicile publice privind
circulaþia mãrfurilor, a capitalurilor ºi serviciilor,
precum ºi cele adresate concurenþei ºi comerþului. Cât priveºte aplicarea politicilor publice
europene în România, doar 17% dintre subiecþi se cred bine pregãtiþi, restul semnalând o
mare nevoie de informare în acest domeniu.

Teme de studiu
Modulul european EuPA se adreseazã studenþilor care vor sã-ºi continue studiile cu un master profesional sau funcþionarilor publici cu studii superioare ºi care muncesc, deja, în instituþiile locale ºi regionale. Modulul conþine cinci
discipline: Institutii europene, Politici publice
europene, Drept administrativ european, Comunicare europeana ºi Educarea la standarde
europene a funcþionarului public.
Camelia Moga
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Fermã vegetalã,
modernizatã cu
ajutorul SAPARD

Foto: europa.eu

Infuzie de fonduri
pentru revigorarea
podgoriilor europene
Comisia Europeanã a aprobat un buget estimativ de 510 milioane euro, destinat statelor membre producãtoare de vin, pentru restructurarea
ºi reconversia podgoriilor, în anul de comercializare 2007-2008, din care României îi revin
25 milioane de euro.
Laurenþiu Gheorghe
Suprafaþa de viþã-de-vie pentru care se alocã României ajutorul european este de 3.008 hectare. Producãtorii români considerã cã menþinerea unui asemenea ritm pentru reconversia podgoriilor este mai mult
decât satisfãcãtor. Obiectivul acestui sistem este
adaptarea producþiei la cererea pieþei prin reconversia
soiurilor, replantare ºi îmbunãtãþirea tehnicilor de gestionare a culturilor. Sistemul nu prevede înlocuirea
normalã a podgoriilor ajunse la finalul ciclului lor natural de viaþã.
România a cerut CE suplimentarea pânã la 40 milioane de euro a bugetului pentru viticulturã. „Cererile centralizate pânã în prezent totalizeazã aproximativ 38
milioane de euro, din care cele eligibile probabil cã vor
fi de circa 35 milioane de euro“, ne-a declarat Ovidiu
Sumele estimative privind suprafaþa ºi alocarea
financiarã pe stat membru pentru anul de comercializare 2007-2008
Stat membru Suprafaþã (ha)
Alocare
financiarã (euro)
Bulgaria

2.403

18.044.087

Republica Cehã 647

10.897.834

Germania

1.545

13.295.911

Grecia

886

8.715.834

Spania

20.233

162.136.325

Franþa

14.384

110.676.302

Italia

12.279

101.107.716

Cipru

156

2.219.214

Luxemburg

7

56.800

Ungaria

1.472

11.779.162

Malta

9

103.987

Austria

1.170

6.678.313

Portugalia

4.004

34.729.863

România

3.008

25.068.762

Slovenia

139

2.699.939

Slovacia

473

1.789.952

TOTAL

62.816

510.000.000

Gheorghe, directorul Patronatului Naþional al Viei ºi
Vinului. Suplimentarea cu aproximativ zece milioane
de euro a finanþãrii provenite de la Uniunea Europeanã
va fi asiguratã de la bugetul de stat, astfel cã nu vor
exista cereri nesatisfãcute ale producãtorilor, þine sã
asigure directorul PNVV. Banii sunt alocaþi numai pentru suprafeþele cultivate cu viþe nobile sau hibrizi interspecifici. |nlocuirea completã a plantaþiilor de hibrizi
direct producãtori are ca termen-limitã anul 2013, iar
programul este finanþat exclusiv de la bugetul de stat,
fãrã contribuþie europeanã.
Problema României constã în suprafaþa extrem de redusã exploatatã comercial, de numai 30.000 ha, din
totalul de 180.000 ha. „În acest an, sprijinul acordat de
stat pentru efectuarea tratamentelor fitosanitare a fost
de 500 lei/ha, pentru care s-au primit cereri ce însumeazã doar 29.000 ha, cu toate cã în bugetul agriculturii au fost alocaþi bani pentru 50.000 ha. Pentru anul
viitor, am cerut ministerului majorarea ajutorului la
1.000 lei/ha, pentru a-i încuraja pe fermieri sã nu abandoneze producþia de vin“, ne-a declarat Ovidiu Gheorghe.
ªi la nivel european, consumul de vin este în declin, iar
importul în creºtere. Prin urmare, UE se confruntã cu
stocuri mari de vin. Reforma sectorului viticol propune
eliminarea mãsurilor de intervenþie pe piaþã ºi introducerea unui Program Naþional de Ajutor, care reprezintã un meniu de mãsuri pentru fiecare stat membru.
Pentru realizarea acestor obiective, CE propune alocarea de fonduri fiecãrui stat membru, pentru a permite
finanþarea mãsurilor corespunzãtoare cerinþelor locale.
Totuºi, utilizarea fondurilor va fi limitatã la o serie de
mãsuri constructive, precum restructurarea plantaþiilor
de viþã-de-vie, promovarea pe terþe pieþe sau gestionarea situaþiilor de crizã.
Comentând pe marginea deciziei, Mariann Fischer
Boel, comisarul pentru agriculturã ºi dezvoltare ruralã,
a afirmat: „Îmbunãtãþirea calitãþii vinului pe care îl producem reprezintã o prioritate, dacã dorim sã facem
faþã provocãrii venite din partea noilor producãtori
mondiali de vin. Prezentul program de restructurare a
jucat un rol important din 1999. Dar este evident cã trebuie sã se întreprindã mai mult. De aceea, este necesarã o profundã reformã a organizãrii comune a pieþei
în sectorul viti-vinicol. Sper sã putem ajunge la un
acord cu privire la aceastã reformã în cadrul reuniunii
miniºtrilor agriculturii ai UE din decembrie.“
În temeiul Regulamentului Consiliului din 1999 privind
organizarea comunã a pieþei viti-vinicole , statele membre pot obþine plãþi anuale pentru restructurarea ºi reconversia unui anumit numãr de hectare de podgorii.
Comisia acordã subvenþii în funcþie de proporþia pe
care o deþine fiecare stat membru din suprafaþa totalã
de podgorii a UE ºi de o serie de criterii obiective, referitoare la anumite situaþii ºi nevoi. Din 1999 statelor
membre producãtoare de vin li s-au alocat în total 3
miliarde euro.

Fondurile europene pe înþelesul tãu

Fermierii interesaþi sã îºi dezvolte sau sã îºi modernizeze
exploataþiile agricole, cu ajutorul fondurilor aferente
Programului Naþional de
Dezvoltare Ruralã, pot beneficia
de experienþa celor care au
accesat astfel de fonduri în
ultimii ani, prin programul
SAPARD. Un exemplu în acest
sens îl oferã firma Agricola Prod
din judeþul Neamþ, care a primit, prin programul SAPARD,
fonduri pentru achiziþia de utilaje ºi echipamente agricole în
vederea modernizãrii unei
ferme vegetale.
Dragoº Comache
Potrivit lui Radu Balãu, administratorul societãþii din Neamþ, ideea de a
accesa fonduri Sapard i-a venit când
a constatat cã trebuie sã gãseascã o
soluþie pentru a putea merge mai
departe. „Am identificat nevoia de a
dezvolta societatea, pentru cã
aceasta nu ar fi avut viitor fãrã dotãri
la standardele Uniunii Europene“, a
spus Radu Balãu.
Valoarea eligibilã a proiectului s-a
ridicat la 494.900 de euro, jumãtate
din acestã sumã reprezentând bani
europeni, jumãtate fiind obþinutã
printr-un împrumut bancar. Banii au
fost folosiþi pentru achiziþionarea de
utilaje în vederea modernizãrii unei
ferme vegetale ºi pentru exploatarea
eficientã a suprafeþei agricole deþinute de aceastã fermã.
Radu Balãu a declarat cã firma a angajat un consultant care s-a ocupat
de întocmirea proiectului. De altfel,

prin accesarea de noi fonduri“, a
spus Balãu.
El îi sfãtuieºte pe cei care vor sã
acceseze fonduri europene sã îºi
caute un consultant bun ºi sã ºtie ce
vor de la propriile lor proiecte.
„Cei care vor sã acceseze fonduri
europene trebuie sã ºtie cã nu e
greu. Pare greu, documentaþia este
stufoasã, dar, dacã ai un consultant
bun, care sã ducã proiectul pânã la
capãt, meritã efortul. Documentaþia
este stufoasã, însã trebuie acceptatã
aºa cum e. Când primeºti bani de la
cineva, trebuie sã joci dupã regulile
lui“, a punctat Radu Balãu.
De asemenea, potenþialii beneficiari
ai fondurilor europene trebuie sã
aibã un plan de afaceri fezabil ºi sã
fie atenþi la respectarea tuturor punctelor din criteriile de eligibilitate, sfãtuieºte el.

Sprijin pentru
competitivitate
ºi adaptare la
standardele UE
Prin Programul Naþional de Dezvoltare Ruralã (PNDR), Axa 1 – Creºterea competitivitãþii sectoarelor agricol ºi forestier, Mãsura 121 – Modernizarea exploataþiilor agricole, fermierii pot primi sprijin pentru investiþiile orientate spre dotarea cu utilaje ºi
echipamente performante, precum ºi
pentru investiþiile privind adaptarea
construcþiilor agricole pentru respectarea standardelor comunitare ºi
creºterea competitivitãþii exploataþiilor agricole.
Potrivit PNDR, au prioritate investiþiile în ferme ecologice, în sectorul vegetal pentru producþia de legume,
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administratorul societãþii considerã
cã acest factor este determinant
pentru toþi cei care vor sã acceseze
fonduri structurale în viitor.

Lecþii din greºelile de
pânã acum
Însã, nu toate lucrurile au decurs
perfect. Reprezentanþii Agricola Prod
au întâmpinat probleme din cauza
unor greºeli legate de forma proiectului, astfel cã decontarea unor sume
de bani a întârziat câteva luni. Printre
aceste greºeli se numãrã transcrierea incorectã a seriilor utilajelor ºi
câteva date inexacte, care s-au strecurat în acte.
Radu Balãu intenþioneazã sã acceseze fonduri structurale pentru dezvoltarea societãþii ºi prin Programul
Naþional de Dezvoltare Ruralã.
„Având în vedere ca oamenii din zonã nu mai pot face agriculturã de
subzistenþã ºi vor sã ne dea în
arendã pamântul lor, intenþionãm sã
continuãm dezvoltarea societãþii,

fructe, cartofi, struguri de vin ºi orez,
precum ºi în sectorul de creºtere a
animalelor.
În cadrul acestei mãsuri, va fi acordat, printre altele, sprijin financiar
pentru construirea ºi modernizarea
clãdirilor utilizate pentru producþia
agricolã, construirea ºi modernizarea serelor, achiziþionarea de tractoare, combine de recoltat, maºini,
utilaje, echipamente ºi software specializate, infiinþarea plantaþiilor viticole ºi a pepinierelor de viþã-de-vie ºi
pomi fructiferi.
Pentru Mãsura 121, cheltuiala publicã se ridicã la 674 milioane de euro,
din care 80% reprezintã contribuþia
comunitarã, iar restul de 20% este
contribuþia naþionalã.
Plafonul maxim al sprijinului public
nerambursabil este de un milion de
euro pe proiect, acesta urmând sã
ajungã pânã la 1,5 milioane de euro,
dacã proiectul include ºi investiþii
pentru obþinerea de energie regenerabilã.
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Curtea Europeanã
a Auditorilor trage de
urechi statele membre
Auditorii europeni au ajuns la
concluzia cã sistemele de control al
fondurilor structurale sunt parþial
„ineficiente“. Auditul realizat pe situaþia din 2006 aratã cã cel puþin 12 procente din suma totalã rambursatã
beneficiarilor care au primit fonduri
structurale au reprezentat o decizie
greºitã. În plus, un numãr
important de proiecte din domeniul
politicilor structurale a fost afectat de
erori de conformitate.

DICÞIONAR FSC

Termeni din grilele
de evaluare
Proiectele realizate de cãtre solicitanþii de finanþare din Fonduri Structurale ºi de Coeziune sunt
evaluate de cãtre autoritãþi dupã anumite reguli.
Dacã ne uitãm în grilele de evaluare disponibile
în cadrul ghidurilor de finanþare publicate spre
consultare publicã, vom descoperi o serie de termeni-cheie utilizaþi în evaluare. În cele ce urmeazã, vom explica o parte dintre ei.
Relevanþa proiectului – se referã la capacitatea proiectului de a contribui la satisfacerea
unor nevoi generale (conþinute în strategii ºi programe europene, naþionale, regionale, judeþene
sau chiar locale), respectiv a unor nevoi specifice
(ale persoanelor fizice ºi/sau juridice care beneficiazã de pe urma proiectului).
Fezabilitatea proiectului – se referã la posibilitatea proiectului de a se realiza astfel cum a fost
conceput de cãtre solicitantul de finanþare. Cu
alte cuvinte, se verificã dacã proiectul este sau nu
realist ºi în ce mãsurã.
Maturitatea proiectului – se referã la stadiul
în care se gãseºte proiectul: dacã au fost realizate documentele iniþiale necesare, cum ar fi studiul
de fezabilitate, proiectul tehnic; dacã au fost obþinute avizele ºi autorizaþiile necesare; dacã au
fost începute achiziþiile publice etc.
Sustenabilitatea proiectului – se referã la
cum va fi continuat proiectul dupã ce se terminã
finanþarea din Fonduri Structurale ºi de Coeziune. Astfel, solicitantul de finanþare trebuie sã demonstreze cã dispune de resursele tehnice, financiare ºi umane operãrii investiþiei încã cel
puþin 5 ani de la finalizarea proiectului.

Anda Georgescu
În peste 70% din proiectele incluse în eºantionul de audit al Comsiei de specialitate au
fost descoperite erori, aratã Raportul anual,
recent publicat, al Curþii Europene a Auditorilor. Rambursãrile incorecte ale costurilor se
produc destul de frecvent în toate fondurile
europene, cele mai expuse fiind Fondul
European de Dezvoltare Regionalã (FEDR)
ºi Fondul Social European (FSE).
Eligibilitatea cheltuielilor a fost categoria atinsã cel mai frecvent de erori, când vine vorba
de rambursarea sumelor pentru proiecte finanþate prin FEDR. Aplicarea unor rate incorecte ale subvenþiei, includerea unor costuri
nerambursabile, cum ar fi TVA deductibilã ºi
lipsa cererilor de ofertã, au fost cele mai frecvente erori.
În categoria realizãrii efective a proiectelor,
cele finanþate prin FSE, comparativ cu alte
fonduri structurale ºi cu Fondul de Coeziune, au prezentat un procentaj mai ridicat
de erori. Ele au reflectat, în general, o lipsã
a elementelor justificative pentru calculul
cheltuielilor generale sau pentru repartizarea cheltuielilor de personal care, de cele
mai multe ori, reprezintã costurile principale
dintr-o declaraþie de cheltuieli. În anumite
cazuri, pentru cheltuielile de personal sau
cheltuielile generale, promotorii proiectelor
au utilizat o sumã forfetarã incorect aplicatã.

Bani rambursaþi
pe criterii greºite
A existat ºi o serie de cazuri finanþate prin
FSE, în care erorile de declarare a cheltuielilor generale sau a cheltuielilor de personal erau rezultatul unui calcul incorect. ªi
problemele legate de cheltuirea banilor
europeni nu se opresc aici. Autoritãþile care
trebuie sã controleze plãþile nu ºi-au fãcut

pe deplin treaba în 2006, înregistrându-se
mari deficienþe în verificãrile la faþa locului a
realitãþii cheltuielilor, aratã raportul Curþii
Europene a Auditorilor. În acest document
este prezentat un exemplu concret în care
au fost descoperite mai multe deficienþe. În
cazul prezentat, autoritatea de gestionare
pãrea sã funcþioneze în mod adecvat. „Cu
toate acestea, organismul de audit a identificat anumite erori grave în proiecte, care
fuseserã verificate de un organism intermediar, în numele autoritãþii de gestionare.
Organismul de audit a informat autoritatea
de gestionare ºi autoritatea de platã cu
privire la aceste erori, care prezentau o
asemenea gravitate, încât s-a recomandat
încetarea tuturor plãþilor ulterioare. Iniþial,
plãþile au fost oprite. Cu toate acestea,
dupã trecerea a cinci sãptãmâni, autoritatea de gestionare a reluat plãþile, iar
autoritatea de platã a continuat, timp de
aproape doi ani, sã certifice Comisiei cereri
de platã care prezentau un numãr considerabil de neregularitãþi. Prin urmare, funcþionarea autoritãþii de gestionare ºi a autoritãþii
de platã s-a dovedit a fi nesatisfãcãtoare, ºi
sistemul de control nu a reuºit, aºadar sã
previnã erorile de rambursare“, se aratã în
raportul Curþii.

Recomandãri în raportul ECA:
Statele membre ar trebui sã coopereze cu
beneficiarii proiectelor încã de la demararea
lor. Comisia Europeanã ar trebui sã aibã la
dispoziþie, periodic, o evaluare actualizatã
privind eficienþa tuturor autoritãþilor de gestionare, pentru a-i permite sã îºi concentreze
eforturile de audit asupra autoritãþile de gestionare cu cel mai ridicat risc. Totodatã, autoritãþile ar trebui sã îºi consolideze mecanismele de feedback ale sistemului de control
pentru fondurile structurale. De exemplu, în
cazul în care organismul de audit identificã
existenþa unei erori într-o declaraþie de cheltuieli, simpla raportare a acestei informaþii nu
ar trebui sã fie suficientã, ci ar trebui ca
autoritatea de gestionare sã ia mãsuri în
vederea remedierii problemei ºi a examinãrii
modului de a preveni repetarea ei în viitor.
Aceasta implicã o cooperare a tuturor organismelor de control pentru a lua mãsuri în cazul identificãrii unor probleme sau aspecte
necorespunzãtoare. În plus, atunci când Comisia efectueazã un audit, ar trebui sã verifice raportarea deficienþelor ºi a erorilor ºi sã
identifice dacã mãsurile luate au fost suficiente pentru remedierea consecinþelor imediate ºi viitoare ale aspectelor în cauzã.

Detalii despre Departamentul de Luptã Antifraudã
Departamentul de Luptã Antifraudã a fost
înfiinþat în anul 2005, cu scopul de a efectua
controlul utilizãrii fondurilor comunitare
în vederea protejãrii intereselor financiare ale Uniunii
Europene.
Atribuþiile DLAF vizeazã exclusiv controlul obþinerii, derulãrii sau
utilizãrii fondurilor comunitare, acesta fiind punctul naþional de
contact pentru Oficiul de Luptã Antifraudã al Uniunii Europene.
DLAF este coordonat de un secretar de stat care are în subordine trei direcþii ºi anume:
– Direcþia A – Legislaþie, politici, training
– Direcþia B – Control
– Direcþia C – Culegere ºi analizã date.
Principalele atribuþii ale Direcþiei A sunt iniþierea ºi avizarea proiectelor de acte normative, precum ºi elaborarea de
strategii ºi planuri de acþiune în domeniul luptei antifraudã.
Principalele atribuþii ale Direcþiei B sunt efectuarea controalelor la faþa locului, pe baza sesizãrilor Oficiului European de
Luptã Antifraudã, ale Autoritãþii de Audit, din alte surse sau din

euROpeanul

oficiu, cu privire la nereguli ºi/sau posibile fraude care afecteazã
interesele financiare ale Uniunii Europene. Pe parcursul acestor
controale, membrii echipei de control au acces necondiþionat în
sedii, pe terenuri, în mijloacele de transport ale beneficiarului
sau în alte spaþii folosite în scopuri economice. Instituþia controlatã are obligaþia sã punã la dispoziþia echipei DLAF toate documentele ºi informaþiile necesare realizãrii controlului. În cazul
existenþei unor suspiciuni de naturã infracþionalã în gestionarea
fondurilor comunitare, notele de control sunt înaintate Departamentului Naþional Anticorupþie. Pe parcursul misiunilor de control, DLAF poate cere sprijinul altor instituþii, cum sunt: Garda Financiarã (GF), Inspectoratul General al Poliþiei Române (IGPR)
ºi altele.
Principalele atribuþii ale Direcþiei C sunt culegerea datelor
ºi informaþiilor necesare declanºãrii ºi desfãºurãrii investigaþiilor
ºi transmiterea Rapoartelor de nereguli cãtre OLAF. De asemenea, în cadrul acestei direcþii se monitorizeazã modul de îndreptare a neregulilor administrative identificate de DLAF, precum ºi
soluþiile pronunþate în dosarele penale având ca obiect infracþiunile sesizate (follow-up).

Schematic, etapele unui control efectuat de DLAF se prezintã în
felul urmãtor:

Sursa: Raportul anual al DLAF pe 2005
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la sfat cu cititorii
Numeroºi cititori ne-au contactat spre a
lãmuri mai multe aspecte privind proiectele din domeniul turismului. Ce
programe sunt potrivite pentru un proiect privind construirea unei structuri
de primire turisticã într-o zonã ruralã,
dar în extravilan? O societate este obligatã sã aibã activitate în domeniul turismului pentru a obþine fonduri pentru construirea unui hotel? Persoanele
fizice pot obþine finanþare pentru o
pensiune? Acestea sunt doar câteva
dintre întrebãrile primite de la cititori.

ANALIZÃ DE OPINIE
András Inotai:

„Trebuie sã cãutãm
proiecte cu capacitate
de multiplicare“
(urmare din pagina 1)

Un cititor ne-a contactat pentru a ne întreba:
„O firmã care nu are codul de activitate/CAEN în domeniul turismului, dar ar dori
sã construiascã un motel/o pensiune ºi dispune (comodat, închiriere) de o suprafaþã
mare de teren, lângã ºosea (1.000 mp - zonã

Fonduri pentru o pensiune
sau pentru
un hotel în mediul rural?
ruralã, extravilan), ce paºi trebuie sã urmeze? Am înþeles cã, în cadrul POR, domeniul
turism, se cere ca investiþia sã se realizeze
în mediul urban ºi nu se referã la crearea
spaþiilor de cazare, de fapt se referã numai la
extindere, modernizare. Totuºi, pe ce program am fi eligibili?“ Rãspunsul este urmãtorul: având în vedere cã firma de care discutaþi deþine terenul în spaþiul rural, acest
proiect ar putea fi finanþat din Programul Naþional pentru Dezvoltare Ruralã, gestionat de
Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale.
Conform acestui program, se pot finanþa
construcþia, modernizarea, extinderea ºi dotarea structurilor de primire turistice (structuri
agroturistice ºi alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o microîntreprindere). Condiþiile generale pentru beneficiar
sunt: acesta trebuie sã fie îºi desfãºoare activitatea în spaþiul rural ºi trebuie sã facã dovada calificãrii pentru activitatea propusã sau
sã o obþinã pânã la finalizarea proiectului.
Suma maximã pe care o poate primi este de
200.000 euro, reprezentând maximum 70%
din valoare cheltuielilor eligibile, iar clãdirile
construite trebuie sã pãstreze arhitectura
specificã localã ºi sã se încadreze în prevederile PUG.
Un alt cititor ne scrie: „Am deschis o firmã la
data de 05.11.2007, deci încã nu are activitate. Proiectul pe care vrem sã-l demarãm este de aproximativ un milion de euro,
incluzând finanþarea – anume, construirea
unui hotel în zona Bucovinei, în apropierea
mãnãstirii Voroneþ, unde avem ºi terenul pe

care vom construi. Cât timp trebuie sã aibã
societatea activitate pentru a putea depune
cererea de finanþare? În ce domeniu trebuie
sã fie activitatea societãþii, sau trebuie sã
aibã activitatea numai în domeniul turismului? Cât la sutã din proiect poate fi finanþare
europeanã ºi cât la sutã este cofinanþare?“
Foto: europa.eu

Prin Program Operaþional Regional nu se
poate finanþa construcþia de la zero a unui
hotel, ci numai modernizarea ºi extinderea
structurilor existente. Existã condiþii privind
perioada de activitate a firmei pentru a putea
aplica (cel puþin un an de activitate) ºi firma
trebuie sã îºi desfãºoare activitatea în unul
dintre urmãtoarele domenii CAEN:
 Secþiunea H – Hoteluri ºi restaurante ºi
Secþiunea O – Alte activitãþi de servicii colective, sociale ºi personale: 9233, 9234,
9253, 926 , 9272, 9304, în conformitate cu
Ordinul INS Nr. 601/2002 privind actualizarea Clasificãrii Activitãþilor din Economia
Naþionalã (în vigoare pânã la 31 decembrie
2007);

 Secþiunea I – Hoteluri ºi restaurante, cu excepþia grupei 562 „Activitãþi de alimentaþie
(catering) pentru evenimente ºi alte servicii
de alimentaþie” ºi Secþiunea R – Activitãþi de
spectacole, culturale ºi recreative: 9104,
931, 932, în conformitate cu Ordinul INS Nr.
337/2007 privind actualizarea Clasificãrii
Activitãþilor din Economia Naþionalã (intrã în
vigoare de la 1 ianuarie 2008).
Dacã terenul este amplasat în mediul rural,
conform Programului Naþional pentru Dezvoltare Ruralã gestionat de Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale, se pot finanþa
urmãtoarele tipuri de activitãþi: construcþia,
modernizarea, extinderea ºi dotarea structurilor de primire turistice (structuri agro-turistice ºi alte tipuri de structuri de primire turistice, realizate de o microîntreprindere).
Condiþiile generale pentru beneficiar sunt:
acesta trebuie sã îºi desfãºoare activitatea
în spaþiul rural. Suma maximã pe care o
poate primi un beneficiar este de 200.000
euro, reprezentând maximum 70% din valoarea cheltuielilor eligibile.
Alt cititor întreabã: „Vã rog sã-mi comunicaþi
dacã persoanele fizice pot accesa programe de finanþare UE pentru cumpãrarea
sau construcþia de pensiuni în diferite
locaþii. Care sunt aceste programe?“
Rãspunsul este: persoanele fizice nu pot
accesa fonduri POR (adresate autoritãþilor
publice locale, firmelor) sau PNDR (unde
eligibile sunt microîntreprinderile, consiliile
locale, asociaþiile de dezvoltare intercomunitarã, ONG-urile).

„Dupã ce am devenit
membri ai Uniunii, am
început sã ne complacem în aceastã situaþie, dar adevãrata provocare este de a deveni membri de succes
ai Uniunii Europene.
În principiu, Fondurile
Structurale sunt un
element foarte important pentru direcþionarea procesului de modernizare care a început deja în Europa de Est. Dar,
desigur, ele sunt doar o parte, complementarã
pentru alte instrumente. De exemplu, existã un
volum mare de fonduri structurale disponibile
noilor membre. Dar e nevoie de timp. Odatã ce
investeºti într-un proiect, beneficiile acestuia pentru economie se vor vedea în trei-patru ani, iar
pentru marele public, pentru societate, poate
chiar în zece ani.
În al doilea rând, este foarte important, desigur,
sã faci investiþii eficiente. ªi selectarea proiectelor
este o problemã-cheie. Care proiect sã fie
finanþat prin fondurile structurale ºi care nu?
Existã o discuþie în acest sens: unii spun cã
regiunilor celor mai puþin dezvoltate ar trebui sã li
se dea cei mai mulþi bani pentru a atinge media
naþionalã. Alþii cred cã zonele cele mai puþin dezvoltate au o capacitate de absorbþie foarte scãzutã ºi, chiar dacã vor fi investiþi foarte mulþi bani
în aceste zone, eficienþa lor în utilizarea fondurilor
va fi foarte scãzutã. De aceea, spun susþinãtorii
acestui punct de vedere, este mai bine ca banii
sã fie direcþionaþi cãtre zonele cele mai promiþãtoare, cele mai dinamice. Urmãtoarea problemã
va fi cã aceste zone dinamice se vor dezvolta,
dar se vor dezvolta într-un deºert. Pentru cã nu
vor avea punctele de contact necesare cu alte
pãrþi ale economiei.
Aºadar, cred cã lucrul de care avem nevoie în
politica Fondurilor Structurale ºi de Coeziune
este sã combinãm douã strategii: sã alocãm bani
mulþi celor mai dinamice sectoare sau regiuni, în
acelaºi timp crescând capacitatea de absorbþie a
regiunilor mai puþin dezvoltate.
Astfel, capacitatea de absorbþie crescând,
investiþiile fãcute în zonele mai dinamice pot gãsi
deja puncte de contact ºi interfeþe, aºa încât sã
aparã o dezvoltare care se va susþine singurã.
Personal, dacã aº fi membru al unui comitet de
evaluare a proiectelor, aº pune o întrebare-cheie:
puteþi dovedi cã proiectul dumneavoastrã poate
crea efecte de multiplicare dupã ce se va termina, în acelaºi timp fiind sustenabil? Iar dacã acest
lucru nu este posibil, aº fi foarte precaut în a oferi
bani unor astfel de proiecte.“

Despre servicii sociale sau crescãtorie de pãsãri
Cititorii euROpeanului care au contactat
redacþia publicaþiei ºi au dorit sã afle
detalii despre cum îºi pot finanþa ideile
de proiecte primesc, în aceastã ediþie,
câteva rãspunsuri de la experþii
Ministerului Dezvoltãrii, Lucrãrilor
Publice ºi Locuinþelor.

solicitantul nu trebuie sã desfãºoare activitãþi
economice, în scopul obþinerii de profit. Nu
este foarte clar ce înseamnã „deschidere“.
Dacã e vorba de achiziþionarea unei construcþii sau construirea unei cladiri noi, care sã aibã
destinaþie de azil, aceastã activitate nu este eli-

gibilã. Dacã solicitantul are în proprietate o clãdire care, conform standardelor stabilite de
MMFES, poate fi transformatã în azil, aceasta
poate fi reabilitatã în acest scop, utilizând surse
financiare din POR. Pentru mai multe detalii,
consultaþi www.inforegio.ro.

Unul dintre cititori a dorit sã afle cui trebuie sã
se adreseze ºi ce documente trebuie depuse
pentru a putea obþine fonduri pentru deschiderea unui azil de bãtrâni. Experþii colaboratori ai
publicaþiei au precizat cã întrebarea nu oferã
suficiente detalii pentru a putea da un raspuns
la obiect. În primul rând, solicitantul trebuie sã
fie acreditat de cãtre Ministerul Muncii, Familiei
ºi Egalitãþii de ªanse (MMFES) ca furnizor de
servicii sociale ºi sã aibã activitate în domeniu
cel puþin un an, la data depunerii cererii de finanþare. De asemenea, în imobilul reabilitat,

Fondurile europene pe înþelesul tãu

Foto: europa.eu

Un alt cititor a întrebat ce fonduri poate atrage
pentru deschiderea unei crescãtorii de fazani ºi
iepuri în judeþul Sãlaj, unde este deja proprietarul unei parcele de pãmânt? Experþii MDLPL
rãspund: în funcþie de statutul juridic al solicitantului, acesta poate beneficia de un anumit
tip de finanþare europeanã nerambursabilã,
prin intermediul Programului Naþional pentru
Dezvoltare Ruralã (PNDR). Pentru mai multe
detalii, contactaþi Autoritatea de Management
pentru PNDR din cadrul Ministerului Agriculturii
ºi Dezvoltãrii Rurale.
În urma întrebãrilor primite, experþii MDLPL
atrag atenþia asupra unui aspect extrem de important. Solicitanþii trebuie sã stabileascã foarte
clar dacã doresc sã desfãºoare proiectul în
mediul urban sau în cel rural, întrucât problemele pe care îºi propun sã le rezolve prin
proiect ºi, implicit, activitãþile care trebuie derulate diferã mult, în funcþie de amplasament.
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fãrã glumã :-)

AGENDÃ

FOTOGRAFIA EDIÞIEI
– CONCURS –

Foto: europa.eu

 9-30 noiembrie 2007, Bacãu – Expoziþia „Tratatul de la Roma – etapã în procesul
integrãrii europene“, expoziþie de afiºe câºtigãtoare ale concursului destinat elevilor
ºcolilor ºi liceelor de artã din Polonia.
www.culturapoloneza.ro
 26 - 29 noiembrie 2007, Bucureºti –
Curs: „Condiþii de participare ca ofertant, candidat sau concurent la achiziþiile publice ale
autoritãþilor contractante din România, dupã
noua legislaþie UE“, la Camera de Comerþ ºi
Industrie a României. Scopul cursului: înþelegerea condiþiilor de bazã pe care trebuie sã le
îndeplineascã un ofertant sau candidat la
achiziþiile publice ale autoritãþilor contractante
din România. Lector: dl Pavel Mãrculeþ.
Sediul CCIR, bd. Octavian Goga nr. 2
(Pasajul Mãrãºeºti), sala Transilvania a
Centrului Internaþional de Conferinþe al CCIR.
Informaþii suplimentare: aurora.davidel@
ccir.ro, www.ccir.ro


28 noiembrie, Bruxelles – Modernizarea tratamentului TVA în cazul asigurãrilor ºi
serviciilor financiare. Comisia va propune o
Directivã a Consiliului.

Foto: Delia Barbu, Timiº

În locul fotografiei de mai sus se
poate afla una trimisã de tine.
Surprinde o imagine sugestivã pe
teme europene. Fotografiile origi-

nale, revelante pentru tematica
propusã, vor fi publicate în paginile
ziarului euROpeanul, în urma
evaluãrii echipei editoriale. Dintre

fotografiile publicate, una va fi
premiatã. Aºteptam cât mai multe
propuneri pe e-mailul redacþiei:
europeanul@chelgate.ro.

 29

Noiembrie 2007, Timiºoara – Fondurile Europene Postaderare – Sesiunea 14,
www.profinn.ro


29 Noiembrie 2007, Bucureºti – Topul Excelenþei în Afaceri, ediþia 2007 , Sala
Titulescu, Centrul de Conferinþe – ROMEXPO, organizat de Camera de Comerþ ºi Industrie a României. Destinat stimulãrii competitivitãþii în rândul comunitãþii de afaceri,
evenimentul gãzduieºte premierea firmelor
care au obþinut performanþe de excelenþã în
activitatea desfãºuratã pe parcursul anului
trecut.

 03 - 05 decembrie 2007, Târgu-Mureº – Curs: Fonduri Structurale ºi de Coeziune 2007-2013: Metodologia de pregãtire a
dosarului pentru finanþare. Termen-limitã de
înscriere: 27 noiembrie 2007. www.constrain.ro
 07-09 decembrie 2007, Târgoviºte –
Curs: Fonduri Structurale ºi de Coeziune
2007-2013: Metodologia de pregãtire a dosarului pentru finanþare. Termen-limitã de înscriere: 30 noiembrie 2007. În parteneriat cu
Ianlux Consulting. www.constrain.ro
(Cursul organizat la Târgu-Mureº ºi Târgoviºte este structurat pe cei opt paºi utilizaþi de
firmele de consultanþã din UE în pregãtirea
proiectelor finanþate din Fonduri Structurale ºi
de Coeziune: Identificarea proiectelor concrete ale organizaþiei, Identificarea Programului Operaþional sub care poate fi obþinutã
finanþarea, Verificarea eligibilitãþii beneficiarului ºi a proiectului, Asigurarea resurselor umane, Asigurarea resurselor financiare (cofinanþare plus „rulaj“), Pregãtirea documentaþiei
conexe, Completarea „Cererii de finanþare“,
Realizarea unei autoevaluãri a dosarului sau
evaluarea de cãtre un expert/consultant.)

Mituri vs. informaþii
corecte despre fonduri
Continuãm sã opunem
zvonurilor prinse „din
zbor“ informaþii solide,
menite sã demitizeze
chestiunea accesãrii ºi
administrãrii fondurilor de
la Uniunea Europeanã.
Mit: Fondurile comunitare sunt
acelaºi lucru cu fondurile structurale.
Realitate: Nici în momentul în
care fondurile de preaderare
vor ieºi complet din ecuaþia finanþãrilor europene pentru România nu vom putea pune semnul egalitãþii între ansamblul
fondurilor comunitare ºi cele
structurale. Dacã fondurile comunitare sunt definite ca sume
provenite din asistenþa financiarã nerambursabilã acordatã de
Comunitatea Europeanã, fondurile structurale sunt cele prin
care Uniunea Europeanã acþioneazã pentru eliminarea disparitãþilor economice ºi sociale
între regiuni, în scopul realizãrii
coeziunii economice ºi sociale.
Uniunea Europeanã finanþeazã
multe alte activitãþi prin schemele sale de granturi, fãrã nicio
legãturã cu fondurile structurale. Poate exemplele cele
mai la îndemânã sunt agricul-

tura ºi cercetarea ºi
dezvoltarea.
Mit: Frauda cu
fonduri UE nu poate avea alte consecinþe, în cazul în
care e descoperitã,
decât obligativitatea returnãrii banilor.
Realitate: Orice
acþiune sau omisiune intenþionatã în legãturã cu obþinerea, utilizarea sau gestionarea fondurilor comunitare provenind din
bugetul general al Comunitãþilor
Europene sau din bugetele
administrate de acestea ori în
numele lor, precum ºi/sau din
bugetele de cofinanþare aferente, este incriminatã prin Codul
penal, Legea nr. 78/2000 pentru
prevenirea, descoperirea ºi
sancþionarea
faptelor
de
corupþie, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, sau prin alte
legi speciale, ca fiind fraudã.
Funcþia de control financiar
este asiguratã de Unitatea
Internã de Control Financiar
Preventiv, din cadrul Autoritãþii
de Management. Reglementarea Comisiei nr. 1.828/2006
stabileºte reguli pentru implementarea Reglementãrilor

Publicaþie bilunarã editatã de Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice ºi Locuinþelor
Redactor-ºef: Ioana Morovan

Adresa:
euROpeanul

str. Dr. Romniceanu nr. 7, sector 5, Bucureºti
europeanul@chelgate.ro

Un proiect:

Secretari generali de redacþie:
Costin Ionescu, Adrian Lungu
Redactori: Dragoº Comache, Anda Georgescu,
Camelia Moga, Adrian Vasilache, Vlad Telibaºa,
Ana-Maria Barbu, Adina Popescu, Liliana Niþã,
Ciprian Nicolae
Editori-colaboratori:
Cristian Pantazi, Dan Tãpãlagã

Corespondenþi locali: Eugen Mãruþã (Târgu-Jiu),
Oana Burghelea (Iaºi), Gabriela Popa (Brãila),
Innes Radu, Attila Biro (Cluj)
Editor foto: Dan Popescu
Fotoreporter: Dan Popescu, Petricã Pavel
Management proiect:
Manuela Preoteasa, Alexandru Lãzescu
Coordonator proiect MDLPL: Iulia Munteanu
Colaboratori din partea MDLPL:
Raluca Stroie, Roxana Savin, Ionuþ Sandu

Foto: europa.eu

Consiliului nr. 1.083/2006, nr.
1.080/2006 ºi nr. 2.988/95 in
privinþa protejãrii intereselor
financiare ale Comunitãþilor Europene, iar OG nr. 79/2003 stabileºte metodele de control ºi
recuperare a sumelor din asistenþa financiarã nerambursabilã a UE.
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Cât de multe ºtii
despre fondurile
structurale ºi de
coeziune
1. Structura din cadrul
unei autoritãþi publice centrale, responsabilã pentru
gestionarea unui program
operaþional este:
a. autoritatea de management.
b. organismul intermediar.
c. autoritatea de certificare ºi
platã.
2. În cazul în care sumele
din instrumente structurale ºi din cofinanþare trec de
la Autoritatea de certificare prin intermediul unitãþii
de platã cãtre beneficiar, e
vorba de o:
a. platã directã.
b. platã indirectã.
c. platã intermediarã.
3. Autoritatea Naþionalã
pentru Reglementarea ºi
Monitorizarea Achiziþiilor
Publice este subordonatã,
conform Legii nr. 111/2006:
a. Preºedinþiei.
b. Parlamentului.
c. Guvernului.
Rãspunsuri pentru întrebãrile din
nr. 6: 1. Organismul constituit
pentru a asigura conformitatea
POS DRU cu legislaþia comunitarã ºi naþionalã ºi pentru a supraveghea realizarea obiectivelor
POS DRU este Comitetul de
Monitorizare. 2. Pentru perioada
2007-2013, UE a alocat României 19,2% din totalul banilor Fondului Social European. 3. Finanþarea de investiþii în sectorul productiv ºi infrastructurã este de
competenþa Fondului European
de Dezvoltare Regionalã.
Adrian Lungu
Urmãriþi numãrul viitor
pentru a afla rãspunsurile
corecte.
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