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Euro-mituri
Una dintre misiunile ziarului euROpeanul a
fost, încã de la început, lupta cu miturile legate
de finanþãrile europene. Am prezentat astfel
de informaþii eronate, intrate în conºtiinþa
publicã, însoþite de corespondentul lor în
realitate, încã de la primul numãr ºi o facem ºi
în acesta, la pagina 12.

Reprezintã valoarea însumatã, la nivelul
UE, a Fondului European pentru
Dezvoltare Regionalã, Fondului Social
European ºi Fondului de Coeziune,
pentru perioada 2007-2013

euROpeanul
Fondurile europene pe înþelesul tãu

Foto: mapn.ro

BLOC NOTES
Primul proiect
POR din Regiunea
Nord-Vest
Primul proiect de finanþare
prin Programul Operaþional
Regional 2007-2013 din
Regiunea Nord-Vest a fost
depus, la începutul lunii
decembrie, la Agenþia de
Dezvoltare Regionalã
Nord-Vest. Proiectul
aparþine Consiliului
Judeþean Cluj
ºi vizeazã „Modernizarea
infrastructurii de acces
în zona turisticã RãchiþelePrislop-Ic Ponor“.

Undã verde pentru
Secretariatele
Tehnice Comune ºi
Punctele de
Informare
Guvernul a aprobat o
hotãrâre privind constituirea
Secretariatelor Tehnice
Comune ºi a Punctelor
de Informare privind
implementarea programelor
operaþionale de cooperare
teritorialã europeanã
transfrontalierã, gestionate
de Ministerul Dezvoltãrii,
Lucrãrilor Publice ºi
Locuinþelor. Mãsura este
necesarã pentru a sprijini ºi
informa potenþialii beneficiari
ºi pentru a asigura, astfel,
corecta implementare a
programelor operaþionale de
cooperare teritorialã.
Pentru aceste programe
se vor constitui Secretariate
Tehnice Comune în cadrul
Birourilor Regionale
pentru Cooperare
Transfrontalierã (Cãlãraºi,
Timiºoara, Suceava) ºi un
Punct de Informare
în cadrul Biroului Regional
de la Oradea.

Se distribuie gratuit

Dureri de cap
din cauza
cheltuirii
fondurilor
Þãrile care au aderat la Uniunea
Europeanã în 2004 au estimat rate de
absorbþie ale fondurilor structurale de 3-4
ori mai mari decât au rezultat în realitate.
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Ghidul surselor
de finanþare
De sãrbãtori, companiile au primit în dar
un ghid al surselor de finanþare, care detaliazã fondurile structurale, dar ºi alte tipuri
de fonduri.

Plãþi SAPARD de
peste un miliard
de euro
Agenþia de Plãþi pentru
Dezvoltare Ruralã ºi Pescuit
(APDRP) a anunþat la
începutul lunii decembrie
cã pânã în prezent a
efectuat plãþi de peste un
miliard de euro cãtre
beneficiarii Programului
SAPARD. Din totalul
fondurilor alocate prin
SAPARD pentru
dezvoltare ruralã ºi
agriculturã (1,49 miliarde
de euro), APDRP a autorizat
deja cereri de platã în
valoare de 1,05 miliarde de
euro, pentru cei 4.711 de
beneficiari SAPARD fiind
efectuate plãþi reprezentând
67% din totalul fondurilor.

Publicaþie bilunarã
editatã de
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Proiectele de mare
infrastructurã aºteaptã
lansarea la apã
Iniþiativele din domeniul
marii infrastructuri de transport sunt în faza de proiectare, potrivit oficialilor din
cadrul ministerului de resort. Autostrãzi, linii de cale
feratã, porturi, centuri ocolitoare ºi aºa mai departe –
este vorba despre o listã
deja stabilitã ºi agreatã de
Comisia Europeanã. Oficialii
se aºteaptã ca portul
Constanþa sã lanseze primul
„la apã” un proiect pentru
obþinerea de finanþare.
Adrian Vasilache
Dezvoltarea Portului Constanþa
este pe lista de aºteptare pentru
a fi depus ºi a obþine finanþare
prin Programul Operaþional
Sectorial de Transport. El se în-

cadreazã la iniþiativele care vizeazã modernizarea ºi dezvoltarea porturilor maritime ºi
dunãrene – Axa prioritarã 2,
pentru care, potrivit Documentului-Cadru de Implementare a
acestui program (varianta intermediarã – n.r.), sunt alocate
aproape 180 milioane euro, în
perioada 2007-2013.
Acelaºi document evidenþiazã
faptul cã portul Constanþa are un
important potenþial de dezvoltare. În 2005, traficul maritim în
Constanþa a reprezentat 47 milioane tone, în timp ce traficul fluvial a totalizat 14 milioane de
tone.
Secretarul de stat Barna Tanczos
a declarat pentru euROpeanul
cã ghidul solicitantului nu este
încã finalizat, dar cã acest lucru
nu reprezintã o problemã. În ca-

zul acestui program, Ghidul solicitantului este „o simplã formalitate, de vreme ce beneficiarii au
fost identificaþi, ºi proiectele, stabilite“.
Oficialii din minister au mai
transmis cã, datoritã specificului
programului, nu se va realiza o
lansare a axelor prioritare, ci, pe
mãsurã ce proiectele din listã
vor fi suficient de pregãtite, se va
solicita beneficiarului depunerea
cererii de finanþare. Pentru finalizarea proiectelor tehnice ale
proiectelor aflate în pregãtire,
ministerul beneficiazã ºi de sprijinul consultanþilor europeni care
lucreazã în cadrul iniþiativei
JASPERS a Comisiei Europene.
Pagina 6: Portul Constanþa
aºteaptã sã spargã gheaþa la
proiectele pe transporturi

Florin Pogonaru:

„Utilizarea fondurilor poate contribui
la creºterea PIB cu pânã la 2%“
Florin Pogonaru, coordonatorul grupului „Central European Financial
Services” pentru România, membru al
Business Advisory Committee al
Southeast European Cooperation
Initiative ºi preºedintele Asociaþiei
Oamenilor de Afaceri din România,
vorbeºte despre efectul Fondurilor
Structurale asupra mediului de afaceri,
adaptarea sistemului bancar pentru
susþinerea cofinanþãrii ºi evoluþia
regionalã a României cu ajutorul fondurilor europene.

Accesarea fondurilor
structurale þine de asigurarea unui nou ciclu
de creºtere în economia româneascã, începând cu anul 2008.
Utilizarea acestor fonduri la nivelul mediu înregistrat de statele europene poate contribui la creºteri ale produsului intern brut cu pânã la 2%
(continuare în pagina 11)

Educaþie pentru
grupuri
defavorizate

Inspectoratul ªcolar al Judeþului Prahova a
demarat un proiect finanþat cu 600.000 de
euro prin programul PHARE.
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De ce sã ne
informãm?
Jurnalistul Gabriel
Giurgiu detaliazã câteva aspecte privind
mentalitatea românilor
ºi explicã ce ar trebui
fãcut pentru a nu suferi
din lipsa informaþiilor.
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Rata ºomajului,
în continuã scãdere
Numãrul total al ºomerilor înregistraþi în România la sfârºitul lunii octombrie 2007 se ridica la 367,4 mii persoane,
cu 86,1 mii persoane mai puþin decât în octombrie 2006.
Judeþ
Vaslui
Mehedinþi
Caraº-Severin
Teleorman
Bucureºti
Timiº
Ilfov

Rata ºomajului
9,7%
8,6%
7,2%
7,0%
2,0%
1,7%
1,6%

(sursa: Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei
de Muncã, date prelucrate de INS, decembrie 2007)

2

Iulia Munteanu

La final de an...
Suntem în 2006, într-o searã de varã târzie, într-un birou de minister, ºi avem ambiþia sã iniþiem
cea mai mare campanie de informare europeanã
care s-a desfãºurat vreodatã în România. Ne mai
despart patru luni de 1 ianuarie 2007, momentul
aderãrii la Uniunea Europeanã, ºi dorim sã realizãm ceva deosebit, cu impact maxim, care sã
marcheze momentul: aºa apar, rând pe rând, o
caravana ruralã destinatã sã parcurgã, prin seminarii, peste 800 de comune, un call-center, o
campanie media, un CD dedicat oamenilor de
afaceri, multe broºuri, pliante ºi... un ziar. Un ziar
în care s-au regãsit informaþii despre afaceri europene, un ziar apãrut din dorinþa de a rãspunde
nelãmuririlor ºi setei de cunoaºtere ale celui simplu, ale omului de pe stradã, o publicaþie pentru
eurooptimiºti, dar ºi pentru sceptici, menitã a
explica, nu a convinge. ªi doar ºase numere au
fost suficente pentru a crea o echipã, pentru a
trezi interesul cititorilor, pentru a face cunoscut
ziarul în media româneascã... toate, adevãrate
imbolduri pentru a vrea sã realizãm mai mult.
ªi ne-am propus ca anul acesta sã dublãm provocarea din 2006, euROpeanul sã devinã un
ziar despre „fonduri structurale“, sintagmã care
trezeºte brusc spiritul antreprenorial al multora,
subiect favorit al atâtor persoane, temã incitantã,
dar necunoscutã pentru majoritatea. De la fermieri, la oameni de afaceri, de la organizaþii
nonguvernamentale, la structuri ale administraþiei
publice, toþi vor sã ºtie care sunt modalitãþile prin
care pot fi accesate fondurile structurale, cum pot
sã obþinã bani pentru a-ºi confinanþa proiectele.
Eram conºtienþi, însã, cã ne aventurãm într-un
domeniu tehnic, atât de greu de tradus pe înþelesul tuturor, un subiect care, în ciuda spaþiilor generoase de care se bucurã de ani de zile în
media româneascã, rãmâne, în continuare, o
enigmã pentru cei mai mulþi. ªi provocarea pentru noi a fost sã acoperim cât mai mult din el ºi sã
acoperim bine.
În doar patru luni am scos 14 ediþii: zece naþionale
ºi patru regionale. ªi fiecare numãr a avut
povestea lui: planuri, ºedinþe, entuziasm, orgolii,
bucurii ºi multã, foarte multã muncã în echipã!
Discuþii, rãbufniri, împãcãri, explicaþii, discuþii ºi, din
nou,... împãcãri. Toate inevitabile, când se lucreazã într-un asemenea ritm alert. Articole scrise
uneori ºi la 7.00 dimineaþa, alteori la 22.00, OK-uri
obþinute în ultimul moment, informaþii de ultimã
orã, totul într-o cursã contra cronometru. ªi multe
satisfacþii de fiecare datã când un nou numãr
poposea în mâinile noastre, când regãseai ziarul
în primãrii, prefecturi, consilii judeþene, camere de
comerþ, ADR-uri ºi centre „EUROPA“ din toatã
þarã, când la metrou, marþi dis-de-dimineaþã,
vedeai cum vagonul se umplea de oameni ce
þineau în mânã euROpeanul, când acelaºi lucru
îl observai ºi în trenurile Inter-City, ori când un prieten întors de la Bruxelles, îþi povestea entuziasmat
cum a gãsit ziarul în Aeroportul „Henri Coandã“.
În fiecare mesaj de la dumneavoastrã, în fiecare
solicitare de informaþii, în feedback-ul avut la
fiecare numãr, în Diploma de Excelenþã primitã
de la „EU-RO Clearing Funds“ pentru „cel mai
bun jurnalism implicat în campania de informare
europeanã”, în laude, cât ºi în fiecare criticã, am
avut confirmarea cã a meritat, cã tu, dragã cititorule, ai fost interesat de munca noastrã.
Sãptãmâna aceasta aniversãm împreunã 18 ani
de libertate! Maturizarea României! România
europeanã…
Crãciun fericit, euROpeanule, cititor dornic de informaþie, tu care contribui zi de zi la aceastã
maturizare!

euROpeanul

14 zile
Fondurile europene au
dovedit o putere mare de
impulsionare a statelor
membre, dar numai pe
moment. Þãri precum
Slovacia, Cehia, Polonia sau
Letonia au eºuat în prognozele lor privind
potenþialul de absorbþie al
fondurilor comunitare. Întrebarea este dacã România, cu
cele 19,7 miliarde de euro
alocate, va reuºi sã atingã
gradul de absorbþie prognozat.

Foto: europa.eu

Anda Georgescu
Potrivit unui studiu realizat de
compania de audit Deloitte, Slovacia este campioana erorilor în
calculele privind absorbþia fondurilor europene. O secondeazã
Cehia ºi Polonia. Toate trei au
prognozat un grad de absorbþie
al banilor europeni de aproape
trei ori mai mare faþã de realitate. Mai exact, Slovacia a sperat la o absorbþie de aproape patru ori mai mare decât cea obþinutã în finalul perioadei 20042006. Pentru 2005, slovacii
sperau sã atragã 426 de milioane de euro, pe când valoarea
realã a plãþilor s-a dovedit a fi de
numai 112 milioane de euro.
Polonezii s-au hazardat ºi mai
mult. Ei se aºteptau sã cheltuiascã peste douã miliarde de
euro, dar nu au reuºit sã absoarbã decât 766 de milioane de
euro.
În cazul Cehiei, trei dintre programele operaþionale s-au dovedit a fi adevãrate insuccese.
Programul operaþional pentru
resurse umane avea la dispoziþie peste 300 de milioane de
euro. Pânã la data de 31 octombrie 2007, se cheltuiserã doar
73 de milioane de euro. În aceeaºi perioadã, 2004 – octombrie
2007, cehii au reuºit sã absoarbã doar 41% din fondurile alocate Programului pentru Competitivitate ºi 74% din banii pentru infrastructurã.

Probleme la estimarea ratei
de absorbþie în þãrile UE
„Toate resursele alocate prin
Fondul Social European se confruntã cu cele mai dificile probleme. În Cehia, programul pentru resurse umane a absorbit
doar 23% din suma totalã. Situaþia este destul de gravã dacã
þinem cont de faptul cã suntem
în 2007 ºi cehii au la dispoziþie
mai puþin de un an pentru a absorbi restul de bani, de pânã la
77% din fonduri“, a explicat Ivo
Mariska, ºeful departamentului
„Finanþãri nerambursabile UE/
Stimulente ºi facilitãþi“, de la
Deloitte.
Eºecurile sunt explicate de cãtre
consultanþii internaþionali prin
lipsa de experienþã a statelor în
gestionarea fondurilor structurale, dar ºi prin solicitãrile
complicate ale Comisiei Europene. „Cauza stã în lipsa de experienþã a statelor în gestionarea fondurilor, dar nici Comisia
Europeanã nu a reuºit sã comunice eficient informaþiile pentru
implementarea corectã a programelor. În plus, pretenþiile
Bruxelles-ului sunt tot mai ridicate. Comisia a cerut ca 60%
din fondurile europene proiectate pentru 2007-2013 sã fie

strâns legate de prioritãþile de pe
Agenda Lisabona, lucru aproape imposibil“, a declarat Ivo Mariska. Practic, toate fondurile
adresate proiectelor de cercetare ºi celor de dezvoltare a tehnologiei întâmpinã mai multe probleme comparativ cu celelalte.
„Un proiect de cercetare ºi dezvoltare destinat unor state nouintrate în Uniune reprezintã o
mare problemã, pentru cã una
dintre condiþii este sã punem
laolaltã universitãþile cu sectorul
privat. Este un lucru care, în þãri
precum Ungaria, Cehia, Polonia, e mai dificil de realizat, din
cauza tradiþiei existente în mediul universitar“, a mai spus Mariska.
Fondurile structurale au creat
probleme ºi investitorilor. În Cehia, companiile au avut de luptat
cu întârzieri ale plãþilor din partea guvernului ºi cu bani cheltuiþi fãrã rost. „În Cehia, guvernul a
stabilit termene foarte strânse
pentru fondurile alocate în
perioada 2007-2013. Executivul
a lansat un site pe care companiile ºi-au postat proiectele.
Dupã ce au fost selectate cele
mai bune, softul nu a mai func-

þionat, iar lista a fost ºtearsã.
Companiile au aplicat pentru a
doua oarã, tot fãrã succes. ªi
tot din cauza softului, proiectele
au fost alocate unor axe greºite
ºi scoase din concurs. În octombrie 2007, guvernul le-a cerut
din nou companiilor sã aplice,
dar, din pãcate, foarte puþine au
mai fãcut-o“, a declarat consultantul Deloitte.
Experienþa statelor mai sus
menþionate se poate repeta ºi în
cazul României. Executivul de la
Bucureºti a prevãzut, în bugetul
pe 2008, o sumã de 2,5 miliarde
de euro care trebuie absorbitã.
„Sper ca viziunea Guvernului
României sã nu fie prea optimistã. Totul trebuie privit din
douã puncte de vedere: în primul rând, sunt proiecte mari,
care vizeazã infrastructura,
unde Executivul este cel care
trebuie sã implementeze ºi sã
cheltuiascã banii. În al doilea
rând, sunt fonduri europene
pentru care Guvernul pregãteºte
regulile ºi aºteaptã ca solicitanþii
sã depunã proiecte ºi sã le
implementeze. Aici cred eu cã
este semnul de întrebare“, spune consultantul Deloitte.

NOUTÃÞI
plementare ale programelor de acest tip la
nivelul României pot beneficia, astfel, de
asistenþã tehnicã în cadrul Programului,
prin care se vor finanþa organizarea de conferinþe ºi seminarii, elaborarea de studii,
manuale ºi proceduri-standard, dezvoltarea
de baze de date în sprijinul instituþiilor naþionale implicate în administrarea programelor
operaþionale de cooperare teritorialã europeanã. Bugetul total se ridicã la 40 milioane
de euro, din care 34 milioane de euro
reprezintã contribuþia din Fondul European
de Dezvoltare Regionalã, 0,3 milioane euro
– cofinanþarea naþionalã a României, iar 5,7
milioane – cofinanþarea naþionalã a celorlalte state partenere.

Sesiune de multiplicare
a informaþiei europene,
la Timiºoara
Programul Operaþional
Regional a fost lansat oficial
în Regiunea Sud-Est
Programul Operaþional Regional a fost
lansat, la începutul lunii decembrie, la nivelul
Regiunii Sud-Est, care va beneficia, prin
acest program, de 587,88 milioane de euro
în perioada 2007-2013. Lansarea a fost oficializatã în prezenþa ministrului dezvoltãrii,
lucrãrilor publice ºi locuinþelor, László
Borbély, ºi a directorului general al Autoritãþii
de Management pentru POR în cadrul
MDLPL, Gabriel Friptu. Evenimentul a fost

ultimul dintr-o serie de opt astfel de lansãri
desfãºurate în toate regiunile de dezvoltare
în perioada septembrie - decembrie.

Comisia Europeanã
a aprobat INTERACT
2007-2013
Comisia Europeanã a aprobat, la 4 decembrie 2007, Programul de Cooperare Teritorialã Europeanã INTERACT 2007-2013, al
cãrui obiectiv constã în sporirea eficienþei
programelor ºi proiectelor de cooperare teritorialã. Structurile de management ºi im-

La Timiºoara a avut loc, la 7 decembrie a.c.,
prima sesiune de training din cele trei planificate de Reprezentanþa Comisiei Europene,
în vederea susþinerii efectului multiplicator al
vizitei de studiu organizate în septembrie, la
Bruxelles, pentru 22 de reprezentanþi ai instituþiilor membre ale Reþelei Multiplicatorilor de
Informaþie Europeanã. Evenimentul, gãzduit
de Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã
Vest, a inclus prezentãri legate de politicile ºi
funcþionarea Uniunii Europene, precum ºi de
problematica integrãrii europene ºi a comunicãrii activitãþilor UE.

www.mdlpl.ro
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exclusiv
Gabriel Friptu:

„Primele concluzii vor veni
dupã începerea efectivã
a activitãþilor din proiecte“
Gabriel Friptu, directorul
general al Autoritãþii de
Management pentru Programul
Operaþional Regional din
Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor
Publice ºi Locuinþelor, a prezentat pentru euROpeanul etapele
urmãtoare în cadrul acestui program. El a mai vorbit despre
proiectele care vor primi sprijinul MDLPL pentru pregãtirea
documentaþiei, despre componentele care implicã ajutoare de
stat ºi aºteaptã avizul Consiliului
Concurenþei ºi, nu în ultimul
rând, despre problema complexã a „polilor de creºtere”
vizaþi prin Axa 1, destinatã
dezvoltãrii urbane.
Ioana Morovan
euROpeanul: În ce stadiu sunt
proiectele depuse deja pentru
finanþare în cadrul Programului
Operaþional Regional (POR)?
Gabriel Friptu: S-au depus pânã

acum 28 de proiecte. Acestea se aflã
în curs de evaluare; s-a realizat deja
evaluarea tehnicã ºi financiarã ºi se
aºteaptã ca primele contracte sã fie
semnate în ianuarie. Termenul exact
de semnare depinde de viteza cu
care se vor discuta aceste proiecte în
cadrul Comitetelor Regionale de
Evaluare Strategicã ºi Corelare
(CRESC).
euROpeanul: În ce stadiu se
aflã organizarea acestor
comitete – CRESC?
Gabriel Friptu: Structura lor este

finalizatã, însã, mai trebuie sã
treacã printr-o etapã de avizare formalã a regulamentelor de organizare ºi funcþionare. Verificãm dacã
aceste regulamente se încadreazã
în normele legislative. Ele au transmis deja o primã formã a acestor
regulamente, are loc o consultare
formalã, care implicã experþi din
cadrul MDLPL ºi ai Autoritãþii pentru Coordonarea Instrumentelor
Structurale, ºi, dupã mai multe etape, se ajunge la forma finalã. Cu

toate acestea, CRESC-urile pot
deja funcþiona.

Foto: ROMPRES

euROpeanul: MDLPL a
demarat un program prin care
sprijinã pregãtirea
documentaþiei pentru unele
proiecte care, ulterior, vor fi
depuse pentru finanþare în
cadrul Programului Operaþional
Regional. Ne puteþi oferi mai
multe detalii?
Gabriel Friptu: Este vorba despre

o iniþiativã prin care ministerul a acordat, în trecut, sprijin pentru pregãtirea
unor proiecte, în cea mai mare parte
din zona infrastructurii. Acum, s-a
modificat puþin abordarea. A fost
aprobatã o hotãrâre de Guvern prin
care se urmãreºte acordarea de sprijin anumitor proiecte, însã acestea
au fost alese dupã un mecanism
care corespunde mai bine realitãþii
din teren. Se doreºte ca proiectele
pregãtite sã fie echilibrate în raport
cu Axele Programului Operaþional
Regional, deoarece în „portofoliul“
anterior erau multe proiecte care nu
acopereau decât o micã parte din
obiectivele de finanþare ale POR.
Spre exemplu, existau foarte multe
proiecte din domeniul transporturilor
ºi foarte puþine din domeniul mediului
de afaceri sau al serviciilor sociale.
Practic, noua hotãrâre de Guvern are
douã obiective: sã echilibreze acest
portofoliu pe Axele POR ºi sã echilibreze portofoliul de proiecte pregãtite
pe regiuni, deoarece, în funcþie de
setul de proiecte finanþate prin
PHARE, s-au creat din nou dezechilibre. PHARE avea propriile sale reguli. Dupã ce se vor pregãti ºi noile
proiecte, propuse de regiuni în baza
portofoliilor deja existente, acestea
vor acoperi minimum 43% din bugetul alocat unei regiuni.
euROpeanul: Cinci potenþiali
beneficiari ai acestui sprijin
oferit de minister au renunþat sã
încheie contractele. De ce s-a
întâmplat acest lucru?
Gabriel Friptu: Unii dintre aceºtia

aveau deja documentaþia completã,

nãtate, servicii sociale ºi educaþie.
Termenele de lansare ale Axelor 4 ºi
5 (referitoare la mediul de afaceri ºi,
respectiv, la turism – n.r.) depind de
avizul Consiliului Concurenþei asupra schemelor de ajutor de stat. Am
ajuns la o formã agreatã de principiu, care trebuie finalizatã. Considerãm cã lucrurile vor evolua repede.
Este de aºteptat ca Axele 4 ºi 5 sã
fie lansate în ianuarie. Avem marele
avantaj cã prevederile propuse în
POR se pãstreazã în limitele regulamentului de ajutor de stat, aºa cã nu
este nevoie de autorizãri speciale.
euROpeanul: Cum va arãta
„procedura simplificatã“ pentru
achiziþiile din cadrul proiectelor
finanþate cu mai puþin de 50%
din fonduri publice?
Gabriel Friptu: Beneficiem de un

la alþii, proiectele se aflau deja în
execuþie în momentul în care au fost
contactaþi. Alte cazuri þin de probleme cu proprietatea asupra terenului.
Dacã solicitantul îºi dã seama cã
problema nu se poate rezolva în
timp util, nu are de ales, trebuie sã
renunþe. În general, este vorba de
apariþia unor revendicãri asupra
terenului.
euROpeanul: Când ne putem
aºtepta la noutãþi în ce priveºte
Axa 1 a POR, referitoare la dezvoltare urbanã?
Gabriel Friptu: Criteriile de evalu-

are pentru aceastã axã au fost aprobate.
euROpeanul: Cât de
interesaþi sunt de aceastã axã
potenþialii beneficiari?
Este un capitol destul de complicat.
Gabriel Friptu: Potenþialii benefi-

ciari vor avea un sprijin consistent
din partea noastrã. Pe zona de „poli
urbani“ nu va fi o problemã. „Pol
urban“ înseamnã, practic, orice oraº
care poate sã pregãteascã o strategie coerentã pentru cel puþin douã
proiecte cu impact asupra a cel puþin

10.000 de locuitori. Mai complicat
este la polii de creºtere, dar aici
Ghidul va pune la dispoziþie toate
informaþiile. Se pleacã de la documente pe care, în mod normal, trebuie sã le deþinã o autoritate publicã
pe domeniul amenajãrii teritoriului.
Existã un program de asistenþã
tehnicã prin care se va acorda sprijin
fiecãrui „pol de creºtere“ pentru elaborarea documentaþiei. Aceasta,
desigur, dupã aprobarea oficialã în
Guvern – sperãm, înainte de finalul
anului – a unui memorandum prin
care sunt stabiliþi aceºti poli.
euROpeanul: Ce se va întâmpla cu polii de creºtere în afarã
de faptul cã pot obþine finanþare
prin POR?
Gabriel Friptu: Ei sunt „prinºi“ în

politicile naþionale ºi sunt prevãzuþi în
programul de guvernare. Va exista o
concentrare de resurse financiare în
aceste zone: fie din fonduri de postaderare, fie din alte surse publice.
euROpeanul: Ce licitaþii se mai
lanseazã în viitorul apropiat?
Gabriel Friptu: Sperãm sã lan-

sãm toate licitaþiile din Axa 3 pânã la
sfârºitul anului: componentele de sã-

mare ajutor de la Autoritatea de
Management pentru Programul de
Creºtere a Competitivitãþii Economice. Colegii noºtri de acolo au
pregãtit deja o procedurã simplificatã
ºi au transmis-o Autoritãþii Naþionale
pentru Reglementarea ºi Monitorizarea Achiziþiilor Publice care, în
curând, va lua o decizie în acest
sens. În principiu, este de aºteptat
ca, pentru aceastã categorie de
achiziþii, sã se impunã cel puþin o
competiþie de cereri de ofertã.
euROpeanul: Se vor mai face
„ajustãri“ în mecanismul de
gestiune a fondurilor ºi în alocarea sumelor pe Axe ?
Gabriel Friptu: Aºteptãm sã ve-

dem cum se deruleazã efectiv proiectele dupã semnarea contractelor.
În prima parte a anului vom trece, în
mod practic, prin tot mecanismul.
Dupã cum se vor derula lucrurile,
vom vedea dacã este nevoie de mici
corecþii. În acest moment, valoarea
proiectelor depuse pe Axa 2 (adresatã infrastructurii regionale – n.r.)
depãºeºte 580 de milioane de euro.
Dar concluzii putem trage numai
dupã ce va începe efectiv implementarea proiectelor ºi dupã ce vor fi
lansate toate Axele.

Studiul de fezabilitate în proiectele finanþate din
Fonduri Structurale
Pentru a primi finanþare,
proiectele care prevãd activitãþi
legate de construcþii (drumuri,
sisteme de apã potabilã, hale de
producþie, renovarea/modernizarea structurilor hoteliere etc.)
trebuie însoþite de un studiu de
fezabilitate.
Ciprian Nicolae
În ceea ce priveºte Fondurile Structurale ºi de Coeziune, studiul de fezabilitate este o documentaþie tehnico-economicã ce cuprinde caracte-

risticile principale ºi indicatorii tehnico-economici ai unei investiþii în infrastructurã. El este compus din pãrþi
scrise ºi pãrþi desenate (planºe).
Pãrþile scrise sunt reprezentate de:
 date generale despre investiþie
 date tehnice despre investiþie
 durata de realizare a investiþiei ºi
etape principale
 costul estimativ al investiþiei
 analiza economico-financiarã
 finanþarea investiþiei
 estimãri privind forþa de muncã
ocupatã prin realizarea investiþiei



avize ºi acorduri emise de organele în drept, potrivit legislaþiei în vigoare, necesare realizãrii construcþiei în cauzã.

Pãrþile desenate constau în:
planuri de amplasare în zonã
 planuri generale
 planuri de arhitecturã.


Pentru realizarea unui studiu de fezabilitate, este nevoie de munca
în comun a mai multor specialiºti:
proiectant (arhitect), economist, jurist º.a.

Fondurile europene pe înþelesul tãu
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La Mizil,
se produce
mobilier
european
O finanþare PHARE în valoare de
peste 40.000 de euro a adus la
standarde europene o micã firmã de
producþie a mobilei. Compania ºi-a
dublat capacitatea de producþie ºi a
angajat încã 20 de persoane.

afaceri de ti(m)p nou

Sinteza surselor
de finanþare
pentru IMM-uri
Ministerul pentru Întreprinderi Mici ºi
Mijlocii, Comerþ, Turism ºi Profesii
Liberale (MIMMCTPL) a lansat Ghidul
surselor de finanþare pentru IMM-uri, al
cãrui scop declarat este de a facilita accesul la capital pentru dezvoltarea tehnologicã ºi alinierea IMM-lor la standardele
de calitate ale Uniunii Europene.
Dragoº Comache

Gabriela Popa
Este vorba despre firma producãtoare de
mobilã a familiei Durbaca, firmã care a
derulat un proiect PHARE de succes ºi îºi
desfãºoarã activitatea în localitatea Mizil,
din judeþul Prahova. Patronul fabricii
povesteºte cã a demarat afacerea cu sprijinul soþiei sale, în anul 1998. La început,
au avut 18 angajaþi ºi au muncit din greu
sã obþinã contracte de vânzare în strãinãtate. Iniþial, întreprinderea a realizat doar
tapiþerie de mobilier, structura de lemn
provenind de la diferiþi distribuitori. Pentru
cã aceºtia majorau preþurile frecvent, a început sã devinã din ce în ce mai greu pentru mica fabricã sã pãstreze preþurile de
vânzare fixate deja cu clienþii. De aceea,
familia Durbaca s-a hotãrât sã-ºi extindã
afacerea, înfiinþând ºi o secþie de tâmplãrie, unde sã poatã realiza cu forþe proprii
structurile de lemn ºi celelalte compoFoto: europa.eu

nente necesare la fabricarea produselor.
Însã, pentru a-ºi pune planul în aplicare,
era nevoie de bani. Un prieten le-a spus
cã pot solicita o finanþare nerambursabilã
în cadrul programului PHARE, iar cei doi
întreprinzãtori s-au decis sã încerce. În
septembrie 2000, ei au solicitat fonduri în
valoare de 43.360 de euro pentru achiziþionarea de echipamente noi. Investiþia din
fonduri proprii se ridica la 29.190 de euro.
Directorul fabricii considerã cã, „pentru a-þi
pãstra clienþii, este foarte important sã þii
pasul cu tehnologia. De aceea, toate profiturile pe care le avem le reinvestim în
echipament tehnologic“.
Totodatã, prin contract, firma a angajat
alte 20 de persoane, cu condiþia de a le
menþine contractele de muncã pe o perioadã de cel puþin cinci ani. Ca urmare a
programului, firma ºi-a dublat producþia,
exportând circa 600 de fotolii pe lunã, în
valoare de 1,2 miliarde de lei vechi (aproximativ 30.000 de euro). Proiectul a fost
implementat în termen de un an, iar profitul realizat a fost reinvestit în fabricã. Recent, firma a achiziþionat un spaþiu mai
ofertant ºi ºi-a mutat astfel sediul într-o
nouã locaþie.

euROpeanul

Ghidul este structurat pe cinci capitole: finanþãri
de la bugetul de stat, finanþãri PHARE, finanþãri
din fonduri structurale, finanþãri din fondurile de
garantare ºi microfinanþãri. În cadrul fiecãrui
capitol sunt prezentate pe scurt programele
prin care investitorii pot accesa fonduri.
În cadrul primei categorii, „fonduri de la bugetul
de stat“, sunt prezentate 19 programe prin care
investitorii pot obþine finanþare. Cele mai importante sunt „Schema de microcredite“, „Microcredite“, „Credite cu dobândã avantajoasã pentru crearea de noi locuri de muncã“ ºi „Creºterea competitivitãþii produselor industriale“. Prin
„Schema de microcredite“, se doreºte facilitarea accesului la credite a întreprinzãtorilor care
nu au capacitatea de a apela la credite bancare, precum ºi dezvoltarea abilitãþilor acestora
de a accesa ºi utiliza credite pentru activitãþi
generatoare de venit. Întreprinzãtorii privaþi ºi
IMM-urile pot accesa prin acest program, care
va dura pânã în noiembrie 2009, aproximativ
14 milioane de dolari.
„Microcredite“ este un alt program finanþat de la
bugetul de stat prin care IMM-urile pot obþine
fonduri, care are alocat un buget de ºapte milioane de euro. Acordarea de microcredite,
pânã la un nivel de maximum 25.000 de euro,
se face pe baza unui plan de afaceri care se
depune la birourile regionale ale Centrului de
Dezvoltare Economicã. De astfel de microcredite pot beneficia toate IMM-urile din toate
euroregiunile, cu o singurã excepþie – regiunea
SV Oltenia.
Programul prin care se acordã credite cu dobândã avantajoasã pentru crearea de noi locuri
de muncã are un buget previzionat de 45 de
milioane de lei. Creditele se acordã în cuantum
de 20.000 lei pe fiecare loc de muncã noucreat, valoarea maximã a creditului fiind de 1,5
milioane de lei. Potenþiali beneficiari pot fi cooperativele meºteºugãreºti ºi cooperativele de
consum, asociaþiile familiale, persoanele fizice
care desfãºoarã în mod independent activitãþi
economice, ºomerii care înfiinþeazã întreprinderi mici ºi mijlocii, unitãþi cooperatiste, asociaþii
fizice autorizate (care desfãºoarã în mod independent activitãþi economice). Acest program a
început la data de 1 octombrie 2007 ºi se va
încheia la finele lunii iunie 2011.
Investitorii care doresc sã acceseze finanþare
PHARE au la dispoziþie trei programe: PHARE
2006 „Asistenþã IMM pentru achiziþionarea de
servicii de consultanþã în afaceri“, PHARE
2005 CES „Asistenþã acordatã IMM-urilor în
scopul achiziþionãrii de servicii de consultanþã
în afaceri“ ºi PHARE 2006 „Schema de investiþii pentru sprijinirea iniþiativelor sectorului privat al IMM în sectorul managementului deºeurilor“.
Cel mai generos buget este al programului
PHARE 2006 „Asistenþã IMM pentru achiziþionarea de servicii de consultanþã în afaceri“,
prin care se pot finanþa proiecte în valoare totalã de 11,2 milioane de euro. Obiectivul programului este îmbunãtãþirea accesului IMM-urilor
la servicii de dezvoltare a afacerilor, oferite de
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cãtre prestatorii de servicii de consultanþã.
Celelalte douã programe au bugete de 1,15
milioane de euro, respectiv 8,67 milioane de
euro.
În ceea ce priveºte fondurile structurale, IMMurile pot obþine finanþare, în perioada 2007 2013, prin Programul Operaþional Sectorial
„Creºterea Competitivitãþii Economice“, Programul Operaþional Regional, Programul Operaþional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane ºi Programul Naþional pentru
Dezvoltare Ruralã.
Prin POS CCE, Axa prioritarã 1, Domeniul de
intervenþie D1.1 ºi D1.3, IMM-urile româneºti
pot accesa peste 2,18 miliarde de euro. Axa
prioritarã 2 a acestui program finanþeazã cu
280,32 milioane de euro cercetarea în parteneriat între universitãþi sau institute de cercetare
ºi întreprinderi, în vederea obþinerii de rezultate
aplicabile în economie, ºi accesul întreprinderilor la activitãþi de cercetare-dezvoltare ºi inovare.
Totodatã, Axa 3 susþine utilizarea tehnologiei
informaþiei ºi comunicaþiilor de cãtre IMM-uri ºi
dezvoltarea e-economiei.
Peste 3,47 miliarde de euro din fondurile structurale vor putea fi accesate de întreprinderile
mici ºi mijlocii pentru: promovarea educaþiei ºi
formãrii iniþiale ºi continue de calitate; promovarea culturii antreprenoriale ºi creºterea
calitãþii ºi productivitãþii muncii ºi pentru dezvoltarea unei pieþe de muncã moderne ºi flexibile, prin Programul Operaþional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane.
Mãsurile care vizeazã sprijin pentru IMM-uri din
Programul Naþional pentru Dezvoltare Ruralã
sunt: Mãsura 312 – „Sprijin pentru crearea ºi

dezvoltarea de microîntreprinderi“ (383.429.681
euro), Mãsura 313 – „Încurajarea activitãþilor
turistice“ (544.222.774 euro), Mãsura 121 –
„Modernizarea
exploataþiilor
agricole“
(674.442.968 euro), Mãsura 123 – „Creºterea
valorii adãugate a produselor agricole ºi forestiere“ (1.071.174.126 euro), Mãsura 143 „Furnizarea de servicii de consultanþã ºi consiliere pentru fermieri“ (126.953.971 euro).
Programul Operaþional Regional 2007-2013,
prin Axa 4, va permite microîntreprinderilor din
mediul urban, care îºi desfãºoarã activitatea în
domeniul producþiei, serviciilor sau construcþiilor, sã obþinã finanþãri totale de 633,42 milioane de euro pentru reabilitarea siturilor industriale poluate ºi neutilizate ºi pregãtirea pentru noi
activitãþi, achiziþionarea de echipamente ºi tehnologii noi, moderne, pentru activitãþi de producþie, servicii, construcþii sau construirea, extinderea ºi modernizarea spaþiilor de producþie.
Programele de finanþare din fonduri de garantare permit accesul IMM-urilor la creditele oferite de bãncile comerciale româneºti, reducerea cheltuielilor cu dobânda la creditele în lei
contractate de operatorii economici, acordarea
de finanþãri în lei cu dobândã subvenþionatã,
garantarea creditelor sau a altor instrumente
de finanþare ºi asigurarea surselor de finanþare
necesare investitorilor mici ºi mijlocii.
În ceea ce priveºte microfinanþãrile, existã
douã programe: „Schema de microfinanþare
pentru întreprinderi nou-înfiinþate ºi microîntreprinderi“, cu un buget de 80 milioane de euro,
ºi „Microcredite pentru întreprinzãtorii, fermierii
ºi întreprinderile micro, mici ºi mijlocii“, ce dispune de un buget de 100 de milioane de euro.
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social-sãnãtate

Pregãtire pentru
bucãtari europeni,
la frontiera
ceho-germanã
O ºcoalã de bucãtari din oraºul german Pirna,
situat în imediata vecinãtate a frontierei cu
Republica Cehã, a avut iniþiativa de a apela la fonduri europene, pentru a profita de una dintre cele
mai populare trãsãturi ale culturii europene –
diversitatea culinarã de pe continent. Sprijinitã
financiar de Uniunea Europeanã, ºcoala ºi-a extins
activitãþile dincolo de frontierã, atrãgând într-un
program de pregãtire vocaþionalã sute de studenþi
germani ºi cehi din euroregiunea Elba-Labe.
Marin Ionescu

Foto: hotnews.ro

Avantajele proiectelor finanþate
din Fondul Social European
Odatã cu aprobarea Programului
Operaþional Sectorial „Dezvoltarea
Resurselor Umane”, au apãrut la orizont posibilitãþi mai numeroase de
finanþare pentru întreprinderi ºi mai
uºor de accesat decât cele oferite de
alte programe. Ca idee generalã,
fondurile structurale pentru dezvoltarea personalului întreprinderilor sunt mai accesibile decât cele
pentru achiziþii de utilaje ºi hale de
producþie.
Ciprian Nicolae
Întreprinderile româneºti – mari, mijlocii,
mici ºi microîntreprinderi – aºteaptã de
mai multã vreme fondurile structurale
pentru dezvoltarea propriilor afaceri. Cele
mai „vânate“ fonduri sunt cele pentru construirea de hale de producþie, achiziþia de
utilaje, echipamente ºi instalaþii, fonduri
prevãzute în cadrul Programului Operaþional Sectorial Creºterea Competitivitãþii
Economice (POS CCE) – Axa prioritarã 1,
respectiv în Programul Operaþional Regional (POR) – Axa prioritarã 4, Domeniul
de intervenþie 4.3.
În data de 22 noiembrie 2007, Comisia
Europeanã a aprobat Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane, fapt ce creeazã premisele pentru
dezvoltarea resurselor umane din întreprinderi. Acestea pot primi finanþãri între
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170.000 ºi 1.700.000 lei pentru proiecte
ce vizeazã:
 formarea profesionalã a personalului
întreprinderilor (de la abilitãþi manageriale
ºi IT pânã la protecþia mediului ºi egalitatea de ºanse)
 formarea abilitãþilor manageriale ale
persoanelor din conducerea microîntreprinderilor ºi IMM-urilor
 activitãþi de asistenþã pentru crearea de
afaceri etc.
Interesant este cã, pentru accesarea POS
DRU, întreprinderile pot primi finanþare
nerambursabilã într-un procentaj mai
mare, de 80% pânã la 98% din cheltuielile
eligibile ale proiectului, faþã de maximum
70% (pentru întreprinderi mici din zone cu
nivel scãzut de dezvoltare), cât finanþeazã
POS CCE.
În cadrul POS DRU, întreprinderile pot
primi finanþare în special prin Axa prioritarã 3 „Creºterea adaptabilitãþii muncitorilor ºi întreprinderilor“.

POS DRU, recent aprobat
la Bruxelles
Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, ultimul program
operaþional, dintre cele ºapte, aprobat de
Comisia Europeanã, pune la dispoziþia
beneficiarilor 3,476 miliarde euro de la
Uniunea Europeanã, la care se adaugã
613 milioane euro – contribuþia naþionalã
a României, din bugetul de stat. Cu o zi

înainte de aprobarea acestui program,
Comisia a dat undã verde ºi pentru celãlalt Program Operaþional finanþat din
Fondul Social European, ºi anume cel
destinat Dezvoltãrii Capacitãþii Administrative.
Astfel, se finalizeazã un proces de negociere îndelungat, derulat pe aproape întreaga perioadã a anului 2007, ºi se deschide posibilitatea utilizãrii unora dintre
cele mai importante fonduri ale Uniunii
Europene, menite sã contribuie la:
 îmbunãtãþirea calificãrii profesionale a
cetãþenilor UE, astfel încât sã îºi mãreascã ºansele de a gãsi un loc de muncã sau
de a rãmâne angajaþi
 îmbunãtãþirea serviciilor publice ºi
crearea unei administraþii publice mai eficiente.
Sumele alocate prin POS DRU pot fi accesate pe bazã de proiecte ºi acoperã urmãtoarele domenii: modernizarea sistemelor de educaþie ºi formare profesionalã
iniþialã ºi continuã, promovarea învãþãrii pe
tot parcursul vieþii, adaptabilitatea lucrãtorilor ºi a întreprinderilor, modernizarea
serviciului public de ocupare, promovarea
mãsurilor active de ocupare ºi incluziunea
socialã pentru grupurile vulnerabile.
POS DRU urmeazã a contribui la creºterea ºanselor de angajare a circa
1.650.000 persoane. Programul are cea
mai variatã gamã de potenþiali beneficiari,
de la autoritãþi ºi instituþii publice ºi organizaþii neguvernamentale pânã la întreprinderi, asociaþii sindicale ºi patronale.
Programul Operaþional Dezvoltarea Capacitãþii Administrative (PO DCA) pune la
dispoziþia beneficiarilor 208 milioane euro
de la Uniunea Europeanã, la care se adaugã 38 milioane euro – contribuþia naþionalã a României, prin bugetul de stat.
Aceste sume sunt destinate îmbunãtãþirii
calitãþii activitãþii administraþiei publice, în
special în ceea ce priveºte furnizarea serviciilor cãtre populaþie. Ele pot fi accesate
tot prin proiecte, însã gama de beneficiari
este mult redusã, ea incluzând: ministere,
agenþii autoritãþi locale, organizaþii neguvernamentale, universitãþi. Acest program
operaþional nu poate fi accesat de întreprinderi.
Înfiinþat în anul 1957, Fondul Social European este principalul instrument al Uniunii
Europene orientat spre susþinerea ºi dezvoltarea resurselor umane, în scopul creºterii economice ºi îmbunãtãþirii calitãþii
vieþii cetãþenilor din UE.
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Prin intermediul programului INTERREG II A, ºcoala
Hotelfachschule Pirna-Sonnenstein a lansat, în 1996, proiectul de pregãtire vocaþionalã pentru catering ºi management hotelier. Costul total al proiectului s-a ridicat la 2,15
milioane de euro, din care contribuþia europeanã a fost de
1,39 milioane.
Pe lângã programul adresat cursanþilor dornici sã obþinã o
diplomã de management în domeniu, proiectul a inclus
cursuri pentru asistenþi hotelieri, pregãtire în domeniul turismului ºi pregãtire continuã în privinþa aspectelor economice ale activitãþilor din domeniile vizate.
Iniþiatorii programului au inclus în proiect o serie de mãsuri
menite sã susþinã atragerea unui numãr cât mai mare de
studenþi cehi, care sã se alãture celor germani ºi care sã
asigure, astfel, diversitate nu doar în privinþa materiilor
studiate, de la management la tehnici culinare „europene“, – ci ºi în privinþa participãrii la cursuri. Studenþii cehi
au beneficiat de interpreþi în primul an de studiu, timp considerat suficient pentru însuºirea elementelor de bazã ale
limbii germane, aºa încât ei sã poatã continua programul
exclusiv în limba germanã.

Foto: europa.eu

Toþi cursanþii au beneficiat de posibilitatea de a urma
cursuri la Camera de Comerþ ºi Industrie din Dresda ºi de
a obþine, la final, o diplomã. Câte o sãptãmânã în fiecare
lunã, cursanþii cehi au putut sã urmeze ºi cursurile în
localitãþile cehe Usti nad Labem ºi Templice, aºa încât
diploma obþinutã la sfârºitul programului sã poatã fi
recunoscutã în propria lor þarã.

Dimensiunea culturalã a proiectului
Programul, finalizat în 1999, a avut o serie de efecte colaterale apreciate de iniþiatori. Astfel, cursanþii au beneficiat
de spaþii de cazare comune ºi au participat împreunã la
ateliere, ceea ce le-a oferit ocazia de a stabili reþele profesionale ºi personale, ce au conferit o dimensiune culturalã întregului proiect.
Pe lângã pregãtirea profesionalã obþinutã în domeniul culinar ºi în cel al managementului hotelier, ei au avut posibilitatea sã înveþe o limbã strãinã ºi sã se pregãteascã
pentru mobilitatea transfrontalierã asiguratã, câþiva ani mai
târziu, de aderarea Republicii Cehe la Uniunea Europeanã.
Concomitent, programul a permis schimburi de profesori
între instituþii din Cehia ºi Germania, ceea ce a încurajat
adoptarea unei abordãri comune în sistemele de pregãtire vocaþionalã din cele douã þãri, în privinþa conþinutului ºi organizãrii cursurilor de acest fel.

Ce oferã Hotelfachschule în prezent
În prezent, Hotelfachschule Pirna-Sonnenstein, ca instituþie privatã de învãþãmânt, oferã trei niveluri de pregãtire
vocaþionalã pentru industria hotelierã ºi de catering.
Primul nivel vizeazã programe de pregãtire pentru bucãtari, chelneri ºi personal hotelier. Nivelul al doilea asigurã
pregãtire pentru managementul hotelier, iar cel de-al
treilea – cursuri cu o duratã de doi ani, de specializare
pentru manageri cu experienþã.
Hotelfachschule apeleazã, în beneficiul cursanþilor, la o
reþea de proprietari de hoteluri ºi restaurante din Germania, Elveþia, Austria, Republica Cehã, Polonia, Ungaria ºi
Italia. O parte dintre aceºtia contribuie la evaluarea produselor realizate de cursanþi. Profesorii ºcolii din Pirna
beneficiazã de asistenþa organizaþiilor de profesionalizare
a personalului din domeniul învãþãmântului ºi de sprijinul
Universitãþii Tehnice din Dresda.
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Portul Constanþa aºteaptã
sã spargã gheaþa la
proiectele pe transporturi
Aproape toate iniþiativele care
aºteaptã finanþare prin
Programul Operaþional Sectorial
pentru Transporturi (POS-T)
sunt în faza de proiectare, iar
prima cerere de finanþare va
veni cu siguranþã din partea
portului Constanþa, susþine
Barna Tanczos, secretar de
stat în cadrul Ministerului
Transporturilor.

Foto: Primãria Constanþa

Adrian Vasilache
Ghidul solicitantului în cazul acestui
program nu a fost încã finalizat;
totuºi, oficialul din minister considerã
acest aspect o simplã formalitate,
întrucât beneficiarii sunt identificaþi,
iar proiectele, stabilite. „Pânã nu se
terminã faza de proiectare, nu se
poate face cererea de finanþare. Vorbim despre autostrãzi, linii de cale
feratã, porturi, centuri ocolitoare ºi
aºa mai departe. Lista este stabilitã
ºi agreatã de Comisia Europeanã. În
acest moment aproape toate proiectele, dacã nu chiar toate, sunt în faza
de proiectare. Prima cerere de finanþare va veni din partea portului Constanþa. În decembrie anul acesta sau
cel târziu în ianuarie 2008, vom avea
finalizate modificãrile proiectelor
tehnice. În acest moment se lucreazã deja la documentaþia pentru cererea de finanþare“, spune Barna
Tanczos.
Acesta mai spune cã, în finalizarea
proiectelor tehnice, ministerul beneficiazã de sprijinul consultanþilor europeni care lucreazã în cadrul iniþiativei JASPERS a Comisiei Europene. Finanþarea va veni imediat
dupã ce aceºtia vor considera cã
totul este pregãtit.
Dezvoltarea portului Constanþa se
aflã pe lista proiectelor care vizeazã
modernizarea ºi dezvoltarea por-

turilor maritime ºi dunãrene – Axa
prioritarã 2, axã pentru care, potrivit
Documentului-Cadru de Implementare a acestui program, sunt alocate
aproape 180 milioane euro, în
perioada 2007 - 2013.
Acelaºi document evidenþiazã faptul
cã portul Constanþa are un potenþial
de dezvoltare deosebit. În 2005, traficul maritim în Constanþa a reprezentat 47 milioane tone, în timp ce
traficul fluvial a totalizat 14 milioane
tone. Noul statut al portului Constanþa, ca nod portuar la Marea
Neagrã, se reflectã în creºterea cu
56% a traficului de tranzit, la 5,5 milioane tone în 2005.

Finalizarea Ghidului
solicitantului este
doar o formalitate
Ministerul Transporturilor va beneficia, prin POS-T, de 23% din totalul
fondurilor structurale, principalii beneficiari urmând sã fie Compania
Naþionalã de Autostrãzi ºi Drumuri
Naþionale din România (CNADNR),
Compania Naþionalã de Cãi Ferate
„CFR“ SA, SNTFC „CFR Cãlãtori“
SA. Alþi beneficiari sunt administraþiile portuare fluviale ºi maritime ºi
administraþii aeroportuare. Bugetul

total al acestui program este de
aproximativ 5,7 miliarde euro, din
care 4,56 miliarde euro finanþare europeanã, restul reprezentând contribuþia României.
Reprezentanþii Ministerului Transporturilor spun cã, din valoarea totalã a POS-T, aproximativ 90% din
fonduri vor fi folosite pentru finanþarea proiectelor propuse de CNADNR ºi de Compania Naþionalã de Cãi
Ferate „CFR“ SA.
Pânã în prezent, au fost postate pe
site-ul MT (www.mt.ro), spre consultare publicã, Raportul de Mediu pentru POS-T (Evaluare Strategicã de
Mediu), Documentaþia privind Evalu-

area Strategicã de Mediu a POS-T,
precum ºi documentul programatic
POS-T. Ministerul nu a finalizat încã
Ghidul solicitantului pentru acest
program, dar acest lucru nu pare a fi
o problemã.
„Sãptãmâna aceasta ar trebui finalizat ºi Ghidul solicitantului. Oricum,
din punctul nostru de vedere, aceasta este doar o formalitate, atâta vreme cât beneficiarii au fost identificaþi
ºi proiectele stabilite“, a mai precizat
Barna Tanczos.
În privinþa procedurii de obþinere a
finanþãrii prin POS-T, reprezentanþii
din minister explicã faptul cã beneficiarul va transmite cererea de finan-

þare completatã cãtre AM POS-T,
care va verifica eligibilitatea proiectului, dupã care o va transmite Comitetului de Evaluare. Acesta va realiza
evaluarea tehnicã a proiectului ºi va
lua decizia privind finanþarea proiectului (pentru proiectele a cãror valoare este mai micã de 50 milioane
euro). Comitetul va transmite decizia
luatã AM POS-T, care o va comunica solicitantului ºi va pregãti contractul de finanþare, în cazul unui rãspuns afirmativ. În cazul proiectelor
majore (valoarea proiectelor depãºeºte 50 milioane euro) decizia privind finanþarea va fi luatã de cãtre
Comisia Europeanã.

Proiectul Thetis: electricitate pe fundul mãrii
Foto: europa.eu

Þarã mult timp separatã de restul statelor
membre UE, Grecia a reuºit, în 2002, cu
sprijin financiar european, sã se
conecteze în premierã la reþelele de
electricitate ale Uniunii, prin inaugurarea
unei conexiuni submarine eleno-italiene.
Marin Ionescu
Proiectul „Conectarea reþelelor de producþie de
electricitate din Italia ºi Grecia“, susþinut prin
programul european INTERREG II, a înregistrat costuri totale de 340 milioane euro, din
care contribuþia UE s-a ridicat la 129 milioane
de euro. Dincolo de impactul asupra pieþei
energiei din sudul ºi sud-estul Europei ºi dincolo de specificul sãu regional, proiectul constituie un model pentru alte iniþiative europene în
domeniul energiei, prin îndrãzneala de a depãºi un obstacol geografic ce a împiedicat dezvoltarea unei pieþe-cheie pentru întreaga comunitate europeanã.
Botezat „Thetis“, dupã numele nimfei cunoscute mai ales în ipostaza de mamã a lui Ahile,
proiectul a reprezentat un real succes tehno-

euROpeanul

logic, având în vedere cã lungimea cablului
submarin a fost de peste 160 de kilometri, iar
acesta a fost plasat la o adâncime de aproape
un kilometru.

unea a oferit Uniunii Europene noi oportunitãþi
comerciale în relaþia cu Europa de Est ºi estul
Mediteranei.

Avantajele noii legãturi

Sute de kilometri de cablu
subteran, submarin ºi aerian

Conexiunea a oferit numeroase avantaje atât
pentru Italia ºi Grecia, cât ºi pentru întreaga
piaþã energeticã europeanã. La Bruxelles, ea
este privitã drept o contribuþie importantã la
întãrirea pieþei unice a energiei. Pentru cele
douã þãri participante, ea pune la dispoziþie noi
oportunitãþi producãtorilor de electricitate
ENEL (Italia) ºi DEH (Grecia). Legãtura submarinã contribuie, de asemenea, la reducerea
consumului de petrol ºi a permis reducerea
costurilor operative ale livrãrilor de electricitate,
permiþând multora dintre centralele de electricitate din ambele þãri sã evite depãºirea capacitãþii de producþie atunci când cererea devine
prea mare sau când apar întreruperi accidentale de curent.
Proiectul a avut efecte pozitive ºi pe piaþa muncii, oferind locuri de muncã la nivel local atât în
Italia, cât ºi în Grecia. De asemenea, conexi-

Pe parcursul implementãrii proiectului, lucrãrile
au fost împãrþite între Italia ºi Grecia ºi au presupus construcþia a câte unei staþii de transformatoare în fiecare din cele douã þãri.
De la staþia italianã din Galatina, un cablu subteran de curent continuu parcurge o distanþã
de 43 de kilometri pânã la Otranto, pe coasta
italianã. De acolo, un cablu submarin traverseazã marea pânã la Aetos, pe coasta elenã,
în apropierea frontierei cu Albania, de unde un
cablu aerian în lungime de 110 kilometri face
legãtura cu centrala elenã de la Arachtos. De
acolo, douã cabluri aeriene de curent alternativ, de câte 104, respectiv 72 kilometri lungime,
fac legãtura cu reþeaua elenã de distribuþie de
electricitate.
Lucrãrile s-au desfãºurat între anii 1997 ºi
2001 ºi au inclus aproape 250.000 de ore de
lucru doar în „tabãra“ elenã.
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Fondurile europene
au redat unui
cartier istoric al
Nicosiei splendoarea
de odinioarã
Oraºul Nicosia oferã un exemplu de eficienþã
maximã în regenerarea urbanã, printr-un proiect
susþinut din fonduri europene, ce a urmãrit sã
redea unui vechi cartier al capitalei cipriote
splendoarea de odinioarã. Proiectul a fost pus la
punct în cooperare cu Programul Naþiunilor Unite
pentru Dezvoltare ºi cu susþinerea financiarã a
Uniunii Europene.
Marin Ionescu

Foto: europa.eu

Un raport al Parlamentului
European creºte
standardele în turism
Accesul îmbunãtãþit al europenilor,
inclusiv al persoanelor cu dizabilitãþi,
la serviciile turistice face obiectul
unui raport adoptat, la sfârºitul lunii
noiembrie, de Parlamentul European,
raport ce propune mãsuri de revitalizare a politicii europene în domeniul turismului, inclusiv prin instrumentele financiare europene.
Marin Ionescu
Raportul, întocmit de europarlamentarul
italian Paolo Costa, a fost adoptat cu 536
de voturi pentru, 58 împotrivã ºi 22 de
abþineri. Documentul propune o serie de
mãsuri de armonizare a standardelor de
calitate ale serviciilor hoteliere la nivel comunitar ºi are în vedere protecþia consumatorilor, accesul persoanelor cu handicap
la destinaþii turistice ºi îmbunãtãþirea programelor turistice dedicate pensionarilor.
Prin votul acordat raportului Costa, europarlamentarii îndeamnã Comisia, statele
membre, regiunile ºi autoritãþile locale sã
coopereze mai strâns ºi sã utilizeze mai
eficient instrumentele financiare europene
disponibile în perioada 2007-2013, pentru
dezvoltarea turismului european. Ei recomandã, totodatã, tuturor actorilor din acest
sector sã-ºi concentreze atenþia asupra
competitivitãþii întreprinderilor, serviciilor ºi
structurilor turistice ºi cer o mai mare implicare a IMM-urilor în afacerile de profil turistic.

Mai multã armonie
în standardele turistice
comunitare
Membrii PE propun o serie de norme minime privind siguranþa ºi calitatea serviciilor
hoteliere, pentru care ar putea fi introdusã
o „marcã UE“ pentru toate destinaþiile turistice din statele membre. Totodatã, ei invitã autoritãþile naþionale, regionale ºi locale sã sprijine, prin parteneriate public-private, industria hotelierã din UE, prin întãri-

rea transparenþei acesteia ºi prin stabilirea
unor valori de referinþã care sã contribuie
la armonizarea sistemelor de clasificare
existente în diversele state membre.
Prin adeziunea lor la acest raport, europarlamentarii invitã statele membre ºi Comisia Europeanã sã ia în considerare o
posibilã Cartã a drepturilor ºi obligaþiilor
turiºtilor europeni, drept rãspuns la problema incidentelor violente provocate de
turiºti în unele destinaþii din Uniune. Documentul propune, totodatã, un cod de conduitã european pentru companiile de turism.
În plus, raportul apeleazã la mãsuri suplimentare de conservare ºi restaurare a patrimoniului cultural european ºi la îmbunãtãþirea accesului persoanelor cu handicap
la serviciile ºi destinaþiile turistice, având în
vedere numãrul în creºtere al turiºtilor cu
dizabilitãþi. În acest sens, europarlamentarii solicitã Comisiei de la Bruxelles sã ia
în considerare problema accesibilitãþii, ce
afecteazã anumite regiuni ale Uniunii, în
politica sa în domeniul transporturilor.
În plus, Comisia pentru Transport ºi Turism din cadrul PE solicitã un program turistic european pentru pensionari, ca mijloc de îmbunãtãþire a calitãþii vieþii în rândul cetãþenilor în vârstã ai Uniunii.

inclusiv drepturi de accesibilitate ºi de
compensare în caz de întârziere ºi anulare, precum ºi în caz de accident.

Multilingvism, sãnãtate ºi
tradiþie
Raportul întocmit de Paolo Costa ºi adoptat de Parlamentul European înainteazã
numeroase alte propuneri pentru îmbunãtãþirea serviciilor din domeniul turismului,
precum:
 acordarea de asistenþã comunitarã pentru statele membre unde sectorul turistic
este afectat de catastrofe naturale

Protecþia consumatorului
Raportul þine cont ºi de noile tendinþe în
pregãtirea cãlãtoriilor ºi solicitã, în acest
sens, un cadru de protecþie a consumatorului ºi a datelor personale, având în vedere cã tot mai mulþi cãlãtori îºi fac rezervãrile de transport, cazare ºi acces la diverse
servicii prin mijloace electronice, la distanþã. Din acest punct de vedere, se face apel
la instrumente de certificare a site-urilor de
Internet care oferã servicii turistice.
Parlamentul European solicitã, de asemenea, ca pentru pasagerii din transportul
feroviar ºi naval sã fie aplicate drepturi
similare celor de care beneficiazã deja pasagerii în domeniul transportului aerian –

Edilii Nicosiei au lansat, în 2001, proiectul „Restaurarea
cartierului Omeriye“, apelând la programul european
„Parteneriat pentru Viitor“, la care Uniunea Europeanã a
contribuit cu 1.160.000 euro din costul total de
1.240.000 euro al proiectului. Programul a fost lansat în
octombrie 2001, în cooperare cu Biroul Naþiunilor Unite
pentru Servicii de Proiecte, ºi a vizat alinierea vechii
Nicosii la dezvoltarea municipalã prevãzutã în „Nicosia
Master Plan“, program conceput de primãria oraºului,
Departamentul pentru Locuinþe ºi Planificare Urbanã ºi
Programul Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare.
Cartierul Omeryie gãzduieºte mai multe monumente ºi
clãdiri istorice, specifice arhitecturii urbane tradiþionale
din Cipru. Acest cartier a fost, practic, abandonat din
punctul de vedere al dezvoltãrii în urma divizãrii Nicosiei,
în 1974, când insula a fost împãrþitã în douã, prin înfiinþarea autoproclamatei Republici Turce a Ciprului de Nord.
Proiectul de renovare a vizat tocmai revitalizarea acestei zone ºi includerea ei în peisajul urban specific capitalei cipriote, iniþiatorii sãi dorind, de la bun început, sã
ofere un exemplu de bunã practicã, la nivel european,
prin punerea în aplicare a acestui proiect.

Foto: europa.eu



încurajarea multilingvismului pentru
politica europeanã în domeniul turismului
 adoptarea unei directive comunitare
care sã revitalizeze turismul medical, prin
recunoaºterea beneficiilor oferite de staþiunile balneo-climaterice
 protejarea culturii tradiþionale pentru
pãstrarea identitãþii naþionale a þãrilor
membre ºi pentru creºterea atractivitãþii
turistice a zonelor rurale.

Fondurile europene pe înþelesul tãu

Foto: Comisia Europeanã

Termene-limitã extrem de
îndrãzneþe
Programul a fost implementat în zone ale cartierului
locuite deopotrivã de ciprioþi greci ºi ciprioþi turci, prin câteva etape bine puse la punct, cu termene-limitã foarte
îndrãzneþe.
Prima fazã, desfãºuratã între noiembrie 2002 ºi mai
2003, a inclus reparaþii ºi îmbunãtãþiri ale sistemului de
canalizare ºi de strãzi din cartier. Faza a doua a început
înainte de finalizarea celei dintâi, în februarie 2003, ºi
s-a încheiat în luna octombrie a aceluiaºi an, vizate fiind,
de aceastã datã, restaurarea Bãilor Omeryie, clãdite sub
ocupaþie otomanã în secolul al XVI-lea, precum ºi a
zonelor înconjurãtoare.
Cea de-a treia ºi ultima fazã, lansatã tot în februarie
2003 ºi finalizatã în iulie acelaºi an, a prevãzut restaurarea grãdinilor ºi faþadei Moscheii Omeryie.
Specificul acestui proiect constã în faptul cã, în privinþa
Ciprului, o treime din fondurile de preaderare au fost alocate proiectelor „bicomunitare“, anume acele proiecte ce
se adresau apropierii dintre comunitãþile cipriotã greacã
ºi cipriotã turcã. Eficienþa proiectului din Omeriye a fost
maximã nu doar în ce priveºte respectarea termenelor,
ci ºi din punct de vedere financiar, þinând seama de faptul cã, în perioada de preaderare, aceastã þarã primea
fonduri europene de numai 12 milioane de euro anual,
cele dedicate proiectelor „bicomunitare“ limitându-se la 4
milioane de euro anual.
Lansarea acestui proiect a avut o semnificaþie deosebitã
ºi în eforturile de reunire a insulei Cipru, intensificate înainte ca aceastã þarã sã adere la UE, în 2004. Cu ocazia
începerii lucrãrilor în cartierul Omerye, preºedintele de
atunci al Parlamentului European, Pat Cox, îºi exprima
speranþa cã acest proiect va pune piatra de temelie în
procesul de reunificare a divizatului oraº Nicosia.
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Noutãþi în
finanþãrile pentru
învãþãmânt

Foto: europa.eu

România prezintã un grad relativ scãzut de corelare între ofertele educaþionale ºi calificãrile
profesionale furnizate de sistemul de învãþãmânt, pe de o
parte, ºi cerinþele în continuã
schimbare de pe piaþa muncii.
În eforturile de a stabili un
echilibru între „cerere ºi ofertã“, în perioada 2007 – 2013,
sistemul educaþional va beneficia de investiþii din fonduri
structurale, direct sau indirect,
prin trei programe de finanþare.
Camelia Moga
Printre prioritãþile programelor de finanþare pot fi menþionate creºterea
accesului la educaþia iniþialã ºi continuã, învaþarea pe tot parcursul vieþii,
îmbunãtãþirea managementului la
toate nivelele sistemului de învãþãmânt ºi o infrastructurã de ultimã
orã.

Programe de finanþare
Programul Operaþional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane
(POS DRU), pentru care Comisia

Europeanã a dat undã verde pe 22
noiembrie 2007, este principalul program de finanþare alocat modernizãrii sistemului educaþional. Primele
apeluri de proiecte pentru acest program sunt estimate în jurul datei de
3 ianuarie 2008, potrivit Laurei Marinaº, directorul Organismului Intermediar al POS DRU, în cadrul Ministerului Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului (MECT).
În cadrul POS DRU, doar primele
douã axe prioritare sunt destinate
educaþiei ºi formãrii profesionale iniþiale ºi continue. Împreunã, acestea
deþin aproape 50% din volumul fondurilor alocate programului, mai precis circa 2 miliarde euro, din care 1,7
miliarde euro sunt alocate din fonduri
structurale.
A doua variantã de finanþare este
Programul Operaþional Creºterea
Competitivitãþii Economice (POS
CCE), care se adreseazã cu precãdere învãþãmântului superior, prin
activitãþile de cercetare ºi de educaþie pe care le finanþeazã.
În cazul celui de-al treilea program
de finanþare, Programul Operaþional
Regional, unitãþile de învãþãmânt pot

beneficia, indirect, de fonduri pentru
reabilitarea infrastructurii de educaþie. De aceastã datã, solicitanþii
sunt comunitãþile locale, iar sistemul
de învãþãmânt va beneficia de dotãri
ºi de infrastructurã modernã, ca urmare a cererilor de finanþare depuse
ºi aprobate pentru finanþare de comunitãþile locale.

Strategie de infomare
ºi instruire pentru anul
2008
Pânã acum, activitãþile de informare
ºi instruire a potenþialilor beneficiari
de cofinanþare în cadrul POS DRU
desfãºurate de MECT au acoperit
un grup þintã de peste 9.000 persoane, ne-a declarat Laura Marinaº.
Pentru anul 2008, strategia pentru
diseminarea informaþiei privind POS
DRU se va axa, cu precãdere, pe
valorificarea multiplicatorilor de informaþie, îmbunãtãþirea acþiunilor de tip
help desk la nivelul unitãþilor regionale ºi identificarea posibilitãþilor de
extindere a acestui tip de asistenþã la
nivel judeþean, în scopul generãrii de
proiecte. În plus, OI POS DRU are în
plan ºi o adaptare a informaþiei la

specificului grupurilor þintã abordate,
în vederea susþinerii lor pentru dezvoltarea unor proiecte eligibile.
„Numãrul mare al întrebãrilor primite
de la potenþialii beneficiari, atât direct, dar ºi telefonic sau prin e-mail,
precum ºi aria acestora de cuprindere destul de variatã, demonstreazã
interesul acestora pentru oportunitãþile de cofinanþare prin POS DRU“,
precizeazã directorul OI POS DRU.
Majoritatea întrebãrilor au vizat, în
principal, noþiuni lãmuritoare cu privire la condiþiile de eligibilitate pentru
potenþialii solicitanþi, dar ºi pentru
activitãþile ºi cheltuielile pe care
urmeazã sã le desfãºoare.
Domenii prioritare pentru finanþare
prin POS DRU, aferente axelor prioritare 1 ºi 2:
 asigurarea calitãþii în educaþie ºi
formare profesionalã iniþialã ºi continuã;
 dezvoltarea sistemului naþional de
calificãri în învãþãmântul superior;



îmbunãtãþirea managementului la
toate nivelele sistemului de învãþãmânt;
 dezvoltarea mecanismelor de
adaptare a ofertei educaþionale la
cerinþele pieþei muncii ºi ale societãþii
bazate pe cunoaºtere, inclusiv dezvoltarea de curriculum ºi programe
de studii;
 îmbunãtãþirea sistemelor de formare iniþialã ºi continuã ºi a modelelor de carierã didacticã a profesorilor;
 dezvoltarea unor mecanisme
sustenabile de îmbunãtãþire a serviciilor de orientare ºi consiliere ºi a
altor servicii conexe din sistemul de
educaþie;
 sprijinirea sistemului naþional de
studii doctorale ºi postdoctorale;
 descentralizarea sistemului de
învãþãmânt preuniversitar;
 prevenirea pãrãsirii timpurii a ºcolii
ºi îmbunãtãþirea programelor de
educaþie de tip „a doua ºansã“.

600 de mii de euro pentru ºcolarizarea
comunitãþilor defavorizate
Inspectoratul ªcolar al Judeþului Prahova
a început, luna aceasta, un proiect
finanþat cu aproximativ 600.000 de euro,
în cadrul Programului PHARE – Acces la
educaþie pentru grupuri defavorizate.
Proiectul îºi propune sã îmbunãtãþeascã
situaþia educaþionalã a copiilor romi ºi a
celor cu deficienþe fizice ºi psihice din
judeþul Prahova prin stimularea înscrierii
timpurii în grãdiniþe ºi ºcoli, dar ºi prin
crearea de oportunitãþi de învãþare pe
tot parcursul vieþii pentru toþi cei care nu
au finalizat educaþia de bazã.

zarea învãþãmântului obligatoriu de cãtre cât
mai mulþi copii, precum ºi finalizarea învãþãmântului de bazã de cãtre cei care au abandonat ºcoala cu mulþi ani în urmã, în vederea
recuperãrii lor educaþionale.

Copiii romi nu ºtiu
sã vorbeascã româneºte
Un alt aspect specific comunitãþilor de romi îl
constituie dificultatea de comunicare a copiilor
de vârstã ºcolarã micã (6-7 ani), cu educatoarele sau învãþãtorii, din cauza necunoaºterii
limbii române. Prin urmare, este necesarã în-

Camelia Moga
Potrivit inspectorului ºcolar Aurel Graur, în
urma unei diagnoze a ºcolarizãrii la nivelul judeþului Prahova a reieºit cã ºcolile cu probleme
de neºcolarizare ºi abandon ºcolar se întâlnesc cel mai adesea în zonele defavorizate,
caracterizate de prezenþa unui numãr mare de
locuitori de etnie romã.
Mai mult, peste 6000 elevi din clasele I-VIII trãiesc din ajutorul social al familiilor lor, neavând
susþinere materialã pentru rechizite ºi îmbrãcãminte, spune Graur. Dintre ei, 1770 sunt orfani
sau bolnavi, iar restul de 4458 provin din familii
cu venituri mici.
În acest context, au fost selectate mai multe
ºcoli-pilot din municipiul Ploieºti, municipiul
Câmpina, oraºul Boldeºti–Scãieni, comunitãþile Ciupelniþa, Plopeni-Sat, Mãrginenii de Jos,
ªotrile, Vãrbila ºi Vãrbilãu. În ºcolile respective
se vor derula, în perioada 1 decembrie 2007 30 noiembrie 2008, în cadrul proiectului intitulat – „Te aºteptãm în ºcoala noastrã“, mai multe activitãþi de atragere a comunitãþilor dezavantajate în toate etapele vieþii ºcolare: de la
înscrierea în grãdiniþã ºi clasa I, pânã la finali-

euROpeanul

Fotografii: europa.eu

cadrarea acestor copii, cel puþin în anul pregãtitor la grãdiniþã, cu educatoare care sã vorbeascã sau, cel puþin, sã înþeleagã limba romani. Însã, „acest lucru este dificil de realizat“,
explicã Aurel Graur, „deoarece lipsesc cadrele
didactice calificate în acest sens“. În consecinþã, existã tot mai mulþi copii neadaptaþi, cu performanþe scãzute, care duc, în majoritatea cazurilor, la eºec ºcolar garantat, precizeazã el.
De aceea, proiectul îºi propune ºi formarea
continuã a 250 de cadre didactice în domeniul
educaþiei incluzive, vãzutã ca unicã modalitate
de îmbunãtãþire a abordãrii de cãtre acestea a
actului educaþional orientat cãtre copiii provenind din comunitãþile dezavantajate.
Activitatea de formare va fi organizatã de Casa
Corpului Didactic Prahova ºi Centrul Judeþean
de Resurse pentru Activitãþi Educaþionale Prahova ºi va implica un numãr de nouã formatori,
care, la rândul lor, au fost specializaþi pe problemele educaþiei incluzive, în cadrul unui

Proiect PHARE anterior, derulat de cãtre Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului.

Experienþã anterioarã
Pânã acum, ISJ Prahova a implementat proiecte cu finanþare PHARE (PHARE-TVET) sau
de la Banca Mondialã în valoare de peste 13
milioane euro. Un exemplu în acest sens este
proiectul PHARE – Acces la educaþie pentru
grupuri dezavantajate, finanþat de UE ºi Guvernul României ºi implementat în perioada 15 ianuarie 2006 – 15 noiembrie 2007 de cãtre
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului.
Proiectul, care a vizat dezvoltarea instituþionalã
la nivel de þarã, judeþ, comunitate, precum ºi
formarea profesionalã a personalului din ºcoli
a avut drept scop sã asigure accesul deplin la
educaþie pentru copii, indiferent de mediul social, cultural, geografic sau etnic din care provin aceºtia.
Succesul obþinerii finanþãrii pentru acest proiect a fost facilitat de munca în echipã ºi dezvoltarea parteneriatelor, menþioneazã Aurel
Graur. De altfel, în urma derulãrii acestui proiect, ISJ a reuºit instruirea membrilor echipei în
domenii absolut necesare, de tipul: scrierea
strategiei judeþului Prahova de îmbunãtãþire a
accesului la educaþie pentru toþi copiii ce provin
din grupuri dezavantajate, elemente de management de proiect, pregãtirea unor formatori
în domeniul educaþiei incluzive, formarea directorilor din ºcolile-pilot în domeniul implementãrii activitãþilor din proiect etc, spune Graur.
Inspectoratul ªcolar Prahova are în plan sã foloseascã experienþa acumulatã ºi pentru accesarea de fonduri structurale. De aceea, în prezent, face parte dintr-un parteneriat judeþean,
constituit din patronate, universitãþi ºi ONG-uri
în vederea accesãrii cu uºurinþã a acestor fonduri.
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Programele
de dezvoltarea
ruralã în alte
state membre
România trebuie sã trimitã la Bruxelles, pe
12 decembrie, documentele oficiale ale
Programului Naþional de Dezvoltare Ruralã (PNDR), revizuit în urma comentariilor
fãcute de Comisia Europeanã asupra formei iniþiale. Programul este conceput conform Politicii de Dezvoltare Ruralã a Comunitãþii Europene, fiind centrat pe trei
mari axe ºi pe programul Leader.
Cele trei axe au ca prioritãþi creºterea
competitivitãþii fermelor, managementul
mediului, îmbunãtãþirea calitãþii vieþii ºi diversificarea activitãþilor rurale. Prin PNDR
se vor derula, pânã în 2013, fonduri europene de peste opt miliarde de euro, fonduri provenite din Fondul European Agricol de Dezvoltare Ruralã. În timp ce România aºteaptã aprobarea Comisiei Europene, alte state au primit deja OK-ul pentru programele de dezvoltare ruralã. De
curând, Bruxelles-ul a dat undã verde pentru Germania, Grecia, Slovacia, Estonia,
Belgia, Franþa, Italia, Portugalia ºi Spania.

resurselor naturale. Cea de-a treia axã se
referã la exploatarea potenþialului turistic,
creºterea calitãþii vieþii în mediul rural ºi
îmbunãtãþirea mediului. Regiunea Schleswig-Holstein este caracterizatã de numeroase mici municipalitãþi – 1.124. Una dintre principalele activitãþi ale zonei este turismul. De asemenea, 80% din suprafaþa
regiunii este folositã pentru activitãþi în
agriculturã ºi sectorul forestier. Pentru
aceastã regiune au fost alocate 456 de
milioane de euro, din care 143 de milioane
pentru prima axã, 133,5 milioane de euro
pentru cea de-a doua axã, 119,5 milioane
de euro pentru cea de-a treia axã, 57 de
milioane de euro pentru Axa 4 ºi 2,8 milioane de euro pentru asistenþã tehnicã.
Prin prima axã se pune accent pe modernizarea proprietãþilor agricole ºi susþinerea
investiþiilor în refacerea potenþialului agricol afectat de calamitãþi naturale, precum
ºi în acþiuni de prevenire. A doua axã are
ca prioritate adoptarea unor mãsuri privind

Foto: europa.eu

Fonduri de 13 miliarde de
euro în Germania
În Germania, prin planul de dezvoltare
ruralã se vor derula, în total, 13,3 miliarde
euro, din care 8,1 miliarde de euro provin
din fonduri europene. Finanþãrile sunt împãrþite pe trei mari regiuni: MecklenburgPomerania de Vest, Schleswig-Holstein ºi
Saxony-Anhalt. Mecklenburg-Pomerania
de Vest este regiunea cu cea mai micã
densitate a populaþiei din Germania - 74 de
locuitori pe kilometru pãtrat. Aproximativ
58% din suprafaþa regiunii reprezintã teren
agricol. Pentru aceastã regiune au fost
alocate peste 1,1 miliarde de euro, din
care 313 de milioane de euro pe prima
axã, 276 de milioane pe a doua axã, 482
milioane de euro pe a treia axã, 71 de milioane pe Axa 4 (Axa Leader, dedicata parteneriatelor public-private) ºi 9,5 milioane
de euro pentru asistenþa tehnicã. Prima
axã are ca prioritãþi înfiinþarea unei agriculturi competitive, reorganizarea fermelor de
animale în vederea creºterii productivitãþii
ºi crearea de plusvaloare. A doua axã are
ca principal scop protecþia mediului ºi a

mediul. În cea ce priveºte cea de-a treia
axã, prioritatea este conservarea ºi
îmbunãtãþirea moºtenirii rurale. SaxonyAnhalt este o regiune care deþine 4.950 de
ferme ce produc pentru industria alimentarã, iar circa 80% din suprafaþã este agricolã. Pentru aceastã regiune a fost alocat
peste un miliard de euro. Prima axã are ca
prioritãþi modernizarea fermelor, producerea de plusvaloare, îmbunãtãþirea infrastructurii ºi prevenirea inundaþiilor. Cea
de-a doua axã are ca prioritate îmbunãtãþirea mediului. A treia axã vizeazã
diversificarea activitãþilor economice, renovarea ºcolilor ºi grãdiniþelor, modernizarea satelor ºi conservarea moºtenirii
rurale.

Grecia va derula fonduri
de 5 miliarde de euro
În Grecia, 64,4% dintre locuitori trãiesc în
mediul rural. Existã aproximativ 824 de mii
de ferme care au în exploatare aproape
patru milioane de hectare de culturi agricole. Agricultura contribuie cu 5,2% în produsul intern brut al þãrii, iar industria ali-

mentarã, cu 2,5%. Pentru Grecia au fost
prevãzute fonduri de aproximativ cinci miliarde de euro, din care 2,2 miliarde de
euro pe prima axã, 1,7 miliarde de euro pe
cea de-a doua axã, 709 milioane de euro
pe a treia axã, 295 milioane de euro pe
Axa Leader, iar 103 milioane de euro pentru asistenþã tehnicã. Prima axã are ca prioritãþi sporirea productivitãþii ºi a competitivitãþii în agriculturã, sectorul forestier ºi industria alimentarã, reducerea decalajelor
regionale, precum ºi creºterea calitãþii alimentelor. A doua axã vizeazã pãstrarea
biodiversitãþii ºi a peisajului natural rural,
precum ºi protecþia solului ºi a calitãþii
apei. Prin a treia axã se urmãreºte dezvoltarea activitãþilor în regiunile de munte,
diversificarea activitãþilor economice, promovarea educaþiei, conservarea moºtenirii
culturale ºi îmbunãtãþirea tehnologiei informaþiei.

Program de 2,5 miliarde
de euro în Slovacia
În Slovacia, suprafeþele agricole ocupã
86% din teritoriu, iar dimensiunea medie a
suprafeþei unei ferme este de 48 de hectare. Pentru Slovacia au fost alocate 2,5
miliarde de euro. Din aceste fonduri, 835
milioane de euro sunt pe prima axã, 1,2
miliarde de euro pe a doua axã, 358 de
milioane de euro pe cea de-a treia axã,
74,5 milioane de euro pe Axa Leader, iar
52 de milioane de euro pentru asistenþã
tehnicã. Prima axã are în vedere modernizarea ºi eficientizarea agriculturii ºi a
sectorului forestier, precum ºi îmbunãtãþirea cunoºtinþelor profesionale în domeniu.
Prioritãþile celei de-a doua axe sunt intensificarea biodiversitãþii în zonele rurale ºi a
producþiei agricole naturale. De asemenea, sunt avute în vedere îmbunãtãþirea
calitãþii apei ºi a solului, precum ºi reducerea impactelor în urma schimbãrilor climatice. A treia axã are ca prioritãþi crearea
de locuri de muncã în mediul rural, promovarea activitãþilor de training, îmbunãtãþirea calitãþii vieþii în sectorul rural ºi realizarea de parteneriate locale.

Estonia are un program
rural de 925 de milioane
de euro
În Estonia, suprafaþa agricolã are o pondere de 30%, fiind în exploatare circa 1,2
milioane de hectare. Aproximativ 75% din
proprietãþile agricole sunt foarte mici,
existând doar 7.000 de ferme. Estoniei
i-au fost alocate 924,8 milioane de euro,
din care 347 de milioane de euro pe prima
axã, 334 milioane de euro pe a doua axã,
118 milioane de euro pe cea de-a treia
axã, 85 de milioane de euro pe a patra axã
ºi 38 de milioane de euro pentru asistenþã
tehnicã. Prioritãþile primei axe sunt modernizarea fermelor, creºterea productivitãþii ºi dezvoltarea infrastructurii în agriculturã. Cea de-a doua are în vedere îmbunãtãþirea mediului. În cea ce priveºte a
treia axã, majoritatea fondurilor este destinatã diversificãrii activitãþilor economice în
mediul rural.

Fondurile europene pe înþelesul tãu

Foto: europa.eu

230,7 milioane
de euro pentru
pescuit (II)
În perioada 2007-2013, România va beneficia de
230,7 milioane de euro din Fondul European
pentru Pescuit, bani ce vor fi gestionaþi de
Agenþia Naþionalã pentru Pescuit ºi Acvaculturã
(ANPA). euROpeanul v-a prezentat, în numãrul
anterior, primele douã axe ale Programului
Operaþional pentru Pescuit, Program trimis de
cãtre ANPA spre avizare Comisiei Europene încã
din luna iulie a.c. Vã prezentãm mai jos Axele 3,
4 ºi 5 ale acestui program.
Claudia Pîrvoiu

Axa 3 – Stimularea mãsurilor de
interes colectiv
Pentru aceastã Axã, vor fi folosite urmãtoarele mãsuri:
 Mãsura 3.1: Acþiuni colective
 Mãsura 3.3: Porturi de pescuit, puncte de debarcare ºi
adãposturi
 Mãsura 3.4: Diversificarea produselor ºi campanii de
promovare
 Mãsura 3.5: Proiecte-pilot.
Mãsura 3.1 va avea douã submãsuri: Submãsura 3.1-1 –
Dezvoltarea de noi pieþe ºi Submãsura 3.1 - 2 – Acþiuni
colective: pescuit ºi acvaculturã. Beneficiarii vor fi structuri
recunoscute de cãtre ANPA ca reprezentanþi ai producãtorilor ºi organismele publice sau semipublice. La acþiunile
colective, cu excepþia investiþiilor colective pentru echipamente de producþie ºi infrastructurã, contribuþia publicã va
reprezenta 100% din investiþia totalã. La investiþiile colective pentru echipamente de producþie ºi infrastructurã,
finanþarea provenitã din mediul privat este de 20%.
Prin Mãsura 3.3, principalele acþiuni care vor fi finanþate
sunt construirea unui port pescãresc în cadrul unui port
existent ºi investiþiile legate de siguranþã pentru construirea sau modernizarea adãposturilor pentru pescuitul la
scarã micã. Contribuþia publicã va reprezenta 100% din
investiþia totalã.
Mãsura 3.5 vizeazã proiectele privind tehnologiile inovatoare, testãrile efectuate în cadrul planurilor de management, dezvoltarea ºi testarea metodelor de îmbunãtãþire
a selectivitãþii sculelor, testarea tipurilor alternative de
tehnici de management al pescuitului. Beneficiarii vor fi
institutele de cercetare ºi organizaþiile profesionale
reprezentative.

Axa 4 – Dezvoltarea durabilã a
zonelor pescãreºti
Contribuþia publicã alocatã Axei 4 este de 20,7 milioane
euro din Fondul European pentru Pescuit ºi 6,9 milioane
euro de la bugetul de stat, în total 27,6 milioane euro,
cotele de finanþare ºi contribuþia privatã fiind diferenþiate în
funcþie de grupul de cofinanþare în care sunt incluse acþiunile eligibile. Proiectele ce vor fi implementate prin Axa 4
vor fi de dimensiuni reduse, ºi vor trebui sã respecte un
plafon al cofinanþãrii publice de pânã la 100.000 euro. Banii vor fi folosiþi pentru investiþiile în dezvoltarea ecoturismului, diversificarea activitãþilor economice prin promovarea dublei angajãri a pescarilor, înfiinþarea infrastructurilor
mici pentru turism ºi servicii în fermele de acvaculturã,
dobândirea de competenþe ºi facilitarea pregãtirii ºi punerii în aplicare a strategiei de dezvoltare localã, contribuþia
la costurile de funcþionare a grupurilor locale.

Axa 5 – Asistenþã tehnicã
Mãsura se referã la furnizarea serviciilor de asistenþã
tehnicã ºi poate finanþa activitãþi de pregãtire, de supraveghere, de susþinere administrativã ºi tehnicã, de evaluare ºi audit. De mãsurile de asistenþã tehnicã va beneficia, în principal, administraþia (serviciile centrale ale
ministerului ºi serviciile descentralizate) care este însãrcinatã cu implementarea programului.
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Sicilia: „Parteneriat pentru Comunicare“
dedicat absorbþiei de fonduri structurale
în care erau afiºate toate apelurile la
propuneri de proiect aºteptate în
lunile urmãtoare.
În cadrul aceluiaºi proiect, partenerii
din reþea au avut acces la un newsletter, „OpPORtunita“, publicat lunar
într-un un tiraj de 60.000 de exemplare. În ultimii trei ani ai programului, a fost lansate ºi emisiuni radioTV, cu informaþii despre Programul
Operaþional Regional sicilian ºi în
care s-a pus accent pe activitãþile
membrilor Parteneriatului pentru Comunicare.

La începutul acestui deceniu,
autoritãþile siciliene au înfiinþat,
în întreaga insulã, o reþea de
instituþii sociale ºi economice,
private ºi publice deopotrivã, cu
scopul de a asigura condiþiile
unei absorbþii maxime a fondurilor structurale. Iniþiativa
sicilianã este consideratã ºi
acum drept unul dintre cele mai
bune parteneriate instituþionale,
dedicat optimizãrii absorbþiei de
bani europeni la nivel regional.
Marin Ionescu
În ianuarie 2001, Departamentul de
Planificare Regionalã din Sicilia a organizat mai multe întâlniri cu principalii actori sociali ºi economici ai insulei, întâlniri ce au urmãrit dezvoltarea unui mecanism prin care sã fie
promovate oportunitãþile oferite de
Programul Operaþional Regional Sicilia 2000 - 2006.
Seria de contacte s-a soldat cu înfiinþarea, în martie 2002, a unui „Parteneriat pentru Comunicare“ între
diverse instituþii de pe tot cuprinsul
Siciliei, reþea coordonatã de secþia de
comunicare a Departamentului de
Planificare Regionalã.
Scopul acestui Parteneriat a fost circulaþia informaþiei ºi documentaþiei
privind Planul Operaþional Regional
menþionat, centralizarea cererilor de
proiecte ºi încurajarea schimbului de
experienþe ºi exemple de bunã prac-

Rezistenþã în faþa
schimbãrii

Foto: www.regione.sicilia.it

ticã, obiectivul final fiind o pregãtire
cat mai bunã a membrilor în vederea
absorbþiei fondurilor structurale.

Dialog pe Internet, în
presã ºi audiovizual
Prima acþiune a parteneriatului a fost
înfiinþarea unui website, www.euroinfosicilia.it, ce a devenit pagina
oficialã a Programului Operaþional
Regional Sicilia 2000 – 2006. Pe
acest site, membrii parteneri au putut accesa, pe baza unor parole, o
bazã de date extinsã, ce includea in-

formaþii detaliate ºi relevante despre
oportunitãþile de finanþare, studii de
caz, propuneri de proiect, publice ºi
private.
Aceeaºi platformã online a pus la
dispoziþia membrilor o secþiune de
„Întrebãri ºi Rãspunsuri“ ºi un forum,
unde aceºtia puteau sã-ºi exprime
opiniile, sã îºi împãrtãºeascã experienþa cu privire la problemele sau
oportunitãþile ce le-au ieºit în cale, sã
adreseze întrebãri autoritãþilor sau
altor membri ai reþelei. De asemenea, pagina web a inclus o agendã

În schimbul accesului la toate aceste informaþii, membrii ºi-au asumat
responsabilitatea de a oferi, la rândul
lor, altor entiãþi, date despre propriile
lor activitãþi ºi de a stabili puncte locale de contact pentru parteneri de
proiect ºi pentru potenþiali beneficiari ai POR Sicilia 2000 - 2006. Aceste
puncte de contact au luat forma unor
birouri de lucru în cadrul companiilor
sau al instituþiilor partenere într-unul
dintre proiecte. Partenerii de proiect
au devenit, astfel, intermediari în circulaþia informaþiei dintre autoritãþile
de management, pe de o parte, ºi
potenþialii beneficiari, pe de altã
parte.
În octombrie 2003, circa 180 de instituþii partenere au semnat un Acord
de comunicare, pe baza cãruia au
primit oficial calitatea de membri ai

reþelei, care pãrea sã fi atins masa
criticã necesarã pentru a deveni
complet operaþionalã ºi pentru a
depãºi faza preliminarã, ce s-a prelungit mai bine de doi ani. Dincolo de
rezultatele pozitive obþinute în cele
din urmã, toate aceste iniþiative de
comunicare au fost explorate mai
degrabã disparat.
Nici dupã semnarea acestui Acord
lucrurile nu au mers strunã, deoarece managerii de proiecte, susþinãtori
ai comunicãrii între instituþii, au fost
întâmpinaþi cu ostilitate de cãtre propriul lor personal sau de cãtre alþi
participanþi la proiect, neobiºnuiþi cu
schimbãrile radicale în modul lor de
lucru. Din acest punct de vedere,
Parteneriatul pentru Comunicare a
„forþat“, într-o oarecare mãsurã ºi un
ritm mai alert de modernizare a
structurilor administrative din Sicilia,
a cãror rezistenþã în faþa noilor tehnologii ºi proceduri este notorie.
Foto: www.regione.sicilia.it

DICÞIONAR FSC

Termeni utili pentru completarea
cererii de finanþare
Gabriela Gongorici
Obiectiv – exprimã o situaþie viitoare dezirabilã, situaþie ce urmeazã a fi creatã prin intermediul proiectului. Exemplu: obiectivul unui
proiect ar putea fi „dezvoltarea aptitudinilor a
50 de ºomeri pentru a se putea angaja mai
uºor în termen de ºase luni de zile de la
finalizarea cursurilor“.
Activitãþi – ceea ce trebuie realizat în vederea atingerii obiectivului proiectului. Exemplu: pentru proiectul menþionat mai sus, douã
posibile activitãþi ar putea fi: „A1: selecþia unui
numãr de 50 de ºomeri, care sã participe la
cursuri de recalificare“; „A2: instruirea a 50 de
ºomeri pentru ocupaþia de dulgher“.

menþionat mai sus, rezultatele imediate sunt:
„R1: 50 de ºomeri selectaþi pentru a fi instruiþi“;
„R2: 50 de ºomeri instruiþi pentru ocupaþia de
dulgher“.
Rezultat (ca efect) – ceea ce rezultã ca urmare a realizãrii activitãþii ºi obþinerii rezultatului imediat. Este corespondentul termenului englezesc „outcome“. Exemplu: pentru proiectul
menþionat mai sus, rezultatul ca efect este: „50
de ºomeri mai pregãtiþi pentru a se putea angaja ca dulgheri“.
Impact – efectul proiectului, efect ce apare la
o anumitã perioadã (ºase luni, unul sau mai
mulþi ani) dupã atingerea obiectivului proiectului. Impactul se evalueazã la nivelul comunitãþii
în care s-a realizat proiectul sau chiar la nivelul
societãþii. Exemplu: pentru proiectul menþionat
mai sus, impactul ar putea fi: „scãderea cu 1%
a ratei ºomajului în comunitatea X“.
Grup-þintã – grupul/entitatea care va fi direct
ºi pozitiv afectatã de proiect la nivelul obiectivului proiectului. Exemplu: pentru proiectul menþionat mai sus, grupul-þintã este reprezentat de
ºomerii din comunitatea „X“.

Foto: europa.eu

Justificare – demonstrarea necesitãþii proiectului, respectiv a valorii sale adãugate în raport
cu grupurile-þintã vizate ºi beneficiarii, dar ºi cu
strategiile ºi politicile naþionale în domeniul vizat de proiect.
Rezultat imediat – ceea ce se obþine la finele unei activitãþi, produsul unei activitãþi. Rezultatul imediat este corespondentul termenului
englezesc „output“. Exemplu: pentru proiectul

euROpeanul

Beneficiari – indivizii ori instituþiile care beneficiazã, în orice mod, de implementarea proiectului. Beneficiarii pot fi direcþi (care beneficiazã
nemijlocit de pe urma activitãþilor proiectului,
precum ºi de pe urma proiectului în sine), respectiv indirecþi (beneficiazã mijlocit de pe urma
proiectului). Exemplu: pentru proiectul menþionat mai sus, beneficiari direcþi sunt cei 50 de
ºomeri participanþi la cursurile de recalificare;
beneficiari indirecþi sunt viitori angajatori ai
ºomerilor instruiþi, agenþia judeþeanã de ocupare a forþei de muncã, familiile ºomerilor etc.

www.mdlpl.ro

11

la sfat cu cititorii
În ce condiþii poate fi finanþatã
achiziþionarea de utilaje?
Cititorii euROpeanului ne-au scris pentru a ne întreba care ar fi suma maximã
pentru finanþarea cu fonduri europene
a unei achiziþii de utilaje. Cu aceastã
ocazie, clarificãm conceptul de „proiect
generator de venituri“ ºi câteva din
regulile privind ajutorul de stat.

Foto: europa.eu

Gabriela Gongorici
„Suntem o întreprindere mare ºi vrem sã
cumpãrãm niºte utilaje“, spune cititorul nostru. „Am întrebat la o firmã de consultanþã
care sunt condiþiile ºi ni s-a spus cã vom
primi mai puþini bani din cauza ajutoarelor de
la stat ºi pentru cã vom genera venituri de pe
urma proiectului. Care este suma maximã pe
care o putem primi?“
Problematica expusã de cititor are mai multe
aspecte. În primul rând, trebuie sã ºtie cã
numai anumite categorii de întreprinderi mari
pot primi finanþare pentru achiziþie de utilaje.
Este vorba despre acele întreprinderi mari
care activeazã în sectorul construcþiilor ºi al
industriei prelucrãtoare. Detalii în acest sens,
pot fi gãsite în documentaþia Programului
Operaþional Sectorial Creºterea Competitivitãþii Economice, Axa prioritarã 1, Domeniul
de intervenþie 1.1, Operaþiunea a).
În al doilea rând, suma maximã pe care ar
putea sã o primeascã întreprinderea, dacã
îndeplineºte toate condiþiile stipulate în
Ghidul solicitantului de finanþare (acest document nu este încã disponibil , fiind doar în
stadiu de proiect), este de 5.000.000 euro.
Aspectele referitoare la ajutorul de stat ºi
proiectele generatoare de venituri au incidenþã în proiect numai din anumite perspective.
Astfel, potrivit regulilor privind ajutorul de stat
pentru întreprinderi, procentajul maxim de finanþare a proiectului realizat de o întreprindere este limitat dupã cum urmeazã:
 maximum 40% finanþare de la Uniunea Europeanã ºi bugetul de stat al României, dacã
întreprinderea se aflã în regiunea de dezvoltare Bucureºti-Ilfov;
 maximum 50% finanþare de la Uniunea
Europeanã ºi bugetul de stat al României,
dacã întreprinderea se aflã în altã regiune de
dezvoltare a României (Nord-Est, Sud-Est,
Sud, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest sau Centru).
Aceasta înseamnã cã cei 5.000.000 de euro,
suma maximã care poate fi primitã, vor reprezenta fie 40% din valoarea eligibilã a proiectului, fie 50%, în funcþie de regiunea de
dezvoltare în care se aflã beneficiarul. La

ANALIZÃ DE OPINIE
Florin Pogonaru:

„Utilizarea
fondurilor
poate contribui
la creºterea PIB
cu pânã la 2%“
(urmare din pagina 1)

Foto: ROMPRES

aceastã sumã, de 5.000.000 de euro, va trebui sã contribuie ºi acesta, cu o diferenþã
care sã reprezinte 60% sau 50% din valoarea eligibilã a proiectului. Astfel:
 dacã beneficiarul se aflã în regiunea Bucureºti-Ilfov ºi obþine finanþare de 5.000.000 de
euro, va contribui cu minimum 60% din valoarea proiectului, adicã minimum 7.500.000 de
euro
 dacã beneficiarul se aflã într-o altã regiune
de dezvoltare ºi obþine finanþare de 5.000.000
de euro, va trebui sã contribuie cu minimum
50%, adicã minim 5.000.000 de euro.
Drept urmare, prin regulile de ajutor de stat
se stabilesc doar procentele de finanþare la
care are dreptul potenþialul beneficiar. Sumele maxime pe care le poate primi se stabilesc
separat.
În ceea ce priveºte proiectele generatoare
de venituri, potrivit Regulamentului nr.
1083/2006 al Consiliului Uniunii Europene,
art. 55, în aceastã categorie se încadreazã:
 proiectele care implicã investiþii în infrastructurã ce va fi ulterior folositã de utilizatori

pe bazã de taxe (ex: o autostradã pentru
tranzitarea cãreia cei care conduc autovehicule vor plãti o taxã)
 un proiect care implicã vânzarea sau
închirierea unui teren
 furnizarea de servicii contra unei plãþi (ex:
aveþi finanþare pentru un proiect de instruire a
persoanelor interesate de domeniul IT ºi, deºi
costurile sunt acoperite prin proiect, percepeþi
cursanþilor o taxã de participare).
Cititorul nostru s-ar afla în situaþia unui proiect generator de venituri dacã, dupã achiziþionarea utilajelor cu banii proveniþi de la
Uniunea Europeanã ºi bugetul naþional al
României, va închiria aceste utilaje. Ar avea
deci venituri directe din activitatea de
închiriere a unor utilaje achiziþionate din banii
proveniþi de la Uniunea Europeanã, lucru ce
se doreºte a fi evitat.
Dacã utilajele vor fi folosite în ciclul normal
de producþie, ceea ce indirect va aduce întreprinderii venituri ºi profit, întreprinderea nu
se va afla în situaþia unui proiect generator
de venituri.

Momentul actual este esenþial pentru a asigura
funcþionarea sistemului la nivelul administraþiei
publice, dar ºi în colaborarea tripartitã între mediul de afaceri, sindicate ºi sistemul bancar.
Tocmai datoritã acestui fapt, Asociaþia Oamenilor
de Afaceri din România este iniþiatorul unui grup
de monitorizare a organizãrii sistemului pentru
absorbþia fondurilor structurale, cu patronatele,
sindicatele ºi reprezentanþii bãncilor.
Bãncile româneºti s-au adaptat deja în vederea
absorbþiei fondurilor ºi au investit în organizarea
unor unitãþi bancare specializate pentru coinvestiþii. Problema care a rezultat ºi la nivelul
grupului de monitorizare este tocmai cã bãncile
au investit în pregãtirea ºi organizarea sistemului
de coinvestire, dar încã nu se întîmplã nimic.
Având în vedere contextul regional, se poate
spune cã, prin dimensiunile pe care le are economia României în regiunea sud-est europeanã ºi
relaþiile tradiþionale în zonã, afacerile româneºti
au început deja sã fie prezente în regiune. Deci
expansiunea în zonã este un fenomen natural,
rezultat din nevoia de masã criticã pentru businessul românesc, iar fondurile structurale, dar ºi
cele transfrontaliere vor avea tocmai rolul de a
creºte ritmul expansiunii.

De ce sã te informezi? Mai bine bea o bere…
„Guvernul trebuie sã ne
informeze...”. „Guvernul þine
ascunse informaþiile...”. „Nu
existã dezbateri europene...”.
„Guvernul nu a fãcut o campanie de informare despre fondurile europene...”. „E un scandal, nu fac nimic sã informeze
populaþia...”

Gabriel Giurgiu
Asta e o micã, foarte micã serie de
lozinci pe care le tot aud de dimineaþa pânã seara. Pe vremea guvernului precedent, le spunea Opoziþia de
atunci. Acum, le zice Opoziþia de
astãzi. Pe lângã ei, puzderie de societate civilã, lideri de opinie, ziariºti,
candidaþi la Parlamentul European,

ºoferi de taxi. Aici gãsim unul dintre
puþinele rezonuri de unanimitate în
materie de opinie româneascã: noi
nu ºtim mare lucru despre Uniunea
Europeanã. De aceea, nu ºtim mare
lucru despre fondurile structurale
(numite popular „banii ãia de la UE“).
De aceea nu facem proiecte. De
aceea nu avem bani. În fine, de aia
stãm prost cu celebra, inegalabila,
fermecãtoarea, bomba-sexy numitã
„capacitate-de-absorbþie“. Cetãþeanul român, þintã ºi parte a acestor
luãri de poziþie, ar vrea cam aºa: „cineva“ (guvernul, UE, administratorul
de bloc, sectoristul sau primarul) trebuie sã îþi explice la televizor (nu în
ziar, cã e mai plicticos ºi trebuie
efort), la ora de maximã audienþã,
cum sã faci un proiect, unde te duci
cu el, cum sã iei banii. Explicaþiile
trebuie sã fie scurte, într-un format
atractiv (utilizarea fetelor de la „Surprize, surprize“ ar fi recomandatã), în
pauza meciului. În niciun caz nu trebuie sã depãºeascã zece minute.

Se poate înlocui pauza de publicitate
când, oricum, mergem sã mai scoatem trei beri din frigider. În acest rãgaz, acel „cineva“ trebuie sã ne informeze complet. Din acel moment, noi
toþi mergem la absorbit capacitatea
ºi ne îmbogãþim. Dacã se poate, ar fi
bine sã dãm proiectul direct poºtaºului, când vine la noi, la bloc, sã
aducã pensiile. De ce sã ne mai ºi
deplasãm? Banii de la UE, câºtigaþi
de pe urma proiectului, sã fie aduºi
la uºã tot de poºtaº, sã nu facã omul
douã drumuri. Singura chestie care
ne încurcã este aia cu proiectul, dar
nu e mare problemã, cã românul s-a
nãscut poet ºi de imaginaþie nu
ducem lipsa. Doar cã ar trebui
scris...: Birocraþie europeanã!
Necazul cu mai sus pomenitul scenariu este cã nimeni nu stã sã livreze
murã-n gurã cum stã treaba cu proiectele. Guvernul (aici numim toate
autoritãþile, locale ºi centrale) are oameni care s-ar pricepe sã scrie proiecte. Unii se pricep mai bine, alþii

Fondurile europene pe înþelesul tãu

mai puþin bine. Nu toþi ºtiu sã comunice. Oricum, cei care se pricep bine
aleg deseori sã plece la o firmã privatã, le scriu ºi fac un ban. Cei care
nu se pricep mai stau pânã învaþã sã
le facã bine, intrã în cealaltã categorie ºi decid cândva sã plece ºi ei.
Se întâmplã în toate þãrile din Est,
nou-aderate. Fenomenul este identic, de la Sofia la Vilnius.
„Pãi bine, dom’le, sã-mi zicã atunci
ziariºtii“. Nici vorbã. Treaba ziariºtilor
este cu totul alta decât sã-l înveþe pe
cetãþean cum sã facã banii. Presupunem cã aº ºti sã scriu proiecte
europene. Pãi, nebun aº fi sã zic
publicului, la televizor. Ce, eu nu am
voie sã fac un bãnuþ? Aº pleca de la
TVR, m-aº duce la o firmã (sau aº
porni eu una) ºi aº face proiecte oricui mi-ar plãti. Dumneavoastrã aþi
proceda altfel? Fiþi sinceri, vã rog...
Concluzia e una. Toþi cei enumeraþi,
adicã Guvernul („mama lui de Guvern!“), presa ºi primarul s-ar putea
pricepe la fãcut proiecte. Cei care

ºtiu au muncit, s-au documentat, au
transpirat. Unii transformã ºtiinþa în
bani. Nimeni nu dãruieºte acest tip
de câºtig decât în scopuri caritabile
(mai dãm pe la campanii umanitare),
în nici un caz unei posibile concurenþe. Soluþia pare unicã: ne
ridicãm de pe fotoliu ºi încercãm sã
aflãm pe unde sã ne ducem, ce sã
citim, câte sute de pagini sã conspectãm pentru a învãþa cum sã
facem celebrele proiecte. Posibilul
aplicant este singurul interesat sã
afle. Ai nevoie de bani, fã ceva sã-i
meriþi, nu sta pânã vine Guvernul sã
te înveþe. Altfel, blonda ºi suava
„capacitate-de-absorbþie“ va rãmâne
fãrã logodnic în România.
Prin 2004, Delegaþia UE la Bucureºti
a fãcut cea mai simplã campanie de
promovare: „Informeazã-te!“. Asta
era toatã campania. Altfel spus, fii
curios ºi cautã informaþiile dacã vrei
sã prosperi. Nu sta sã þi se dea.
Acum citeºti ziarul ãsta. E un semn
bun.
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fãrã glumã :-)

AGENDÃ


FOTOGRAFIA EDIÞIEI
– CONCURS –

31 decembrie 2007 - Data-limitã pentru
finanþare oferitã de Guvernul României
pentru un Parteneriat cu societatea civilã:
Crearea unor surse complementare de
consultare sau informare complexã ºi avizatã în elaborarea proiectelor de lege; asigurarea premiselor unei adaptãri dinamice
ºi permanente, în timp real, a procesului legislativ, promovarea ºi exersarea mecanismelor legislative ale Camerei Deputaþilor.
Potenþiali beneficiari: Persoane juridice
nonprofit, care sã implementeze proiecte
menite sã îmbunãtãþeascã procesul de elaborare, corectare ºi exersare a actelor normative aflate în procesul legislativ sau
adoptate, cu scopul exercitãrii eficiente a
prerogativelor, funcþiilor ºi sarcinilor sale.
Informaþii suplimentare: http://www.finanþare.ro/program-618-Parteneriatcu-societateacivila. Html
Foto: europa.eu

Foto: IM, Galaþi / „România europeanã: melcul urban“



31 decembrie 2007 – Data-limitã pentru
finanþare oferitã de Autoritatea Naþionalã
pentru Cercetare ªtiinþificã: INFRATECH.
Obiective principale: crearea de parcuri
tehnologice ºi ºtiinþifice (PTS); crearea ºi
dezvoltarea de incubatoare tehnologice ºi
de afaceri (IÞA); crearea ºi dezvoltarea de
centre de transfer tehnologic (CTT); crearea ºi dezvoltarea de centre de informare
tehnologicã (CÂT); crearea ºi dezvoltarea
de oficii de legãturã cu industria (OLI); crearea ºi dezvoltarea de clusteri tehnologici ºi
brokeri tehnologici (CT, BT). Potenþiali beneficiari: UCD, organizaþii neguvernamentale, asociaþii profesionale, camere de comerþ ºi industrie, entitãþi ale infrastructurii
de transfer tehnologic. Informaþii suplimentare: http://www.mct.ro/ancs_web/
index.php?action=view&idcat=231
 11 ianuarie 2008 – Data-limitã pentru finanþare oferitã de Fundaþia ERSTE, Programul cultural PATTERNS: Fundaþia îºi
propune sã susþinã acele iniþiative plasate
într-un context local, dar care pun probleme cu privire la aspecte ce depãºesc graniþele þãrii. Scopul ei este sã consolideze
structurile ºi iniþiativele locale. Actualul
obiectiv vizeazã artele frumoase, dar în
viitor va fi deschis ºi altor sfere culturale.
Analizele culturale ºi istorice realizate de-a
lungul timpului, începând cu anii 1960, au
un rol esenþial în programul PATTERNS,
dar în egalã mãsurã este importantã ºi problematica tranziþiei politice în 1989, precum
ºi confruntarea cu fenomene culturale
populare din ultimii 18 ani. Informaþii suplimentare: http://www.erstestiftung.org/patternscall/
 15 ianuarie 2008 – Data-limitã pentru
finanþare oferitã de Uniunea Europeanã,
Programul de cooperare interregionalã
INTERREG IV C - Îmbunãtãþirea politicilor la
nivel regional ºi local, prin schimb ºi transfer
de experienþã. Potenþiali beneficiari: autoritãþile publice ºi organismele de drept public. Informaþii suplimentare: http://www.
mdlpl.ro/_documente/coop_teritorialã/graniþe_interne/interregIVc/index. htm

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

Stop miturilor despre finanþãri!
euROpeanul ºi-a propus sã

Foto: europa.eu

elimine din conºtiinþa
potenþialilor beneficiari ai
finanþãrilor europene cât
mai multe dintre informaþiile „prinse din zbor“ ºi
„petele albe“ de pe harta
adevãrului ºi concretului.
Mit: Programul Operaþional
Regional este destinat creºterii
economice din mediul rural,
diferenþa între dezvoltarea economicã a acestuia ºi a mediului
urban urmând sã scadã.
Realitate: Obiectivele finanþãrilor europene includ, într-adevãr, ºi diminuarea decalajelor
între regiuni. Pe de altã parte,
unul dintre cele mai importante
obiective ale POR este sprijinirea dezvoltãrii durabile a oraºelor, ca poli urbani de creºtere
prin dezvoltarea infrastructurii
de transport, a infrastructurii
sociale ºi de educaþie, dezvoltarea mediului de afaceri, dezvoltarea durabilã ºi promovarea turismului. Accentul este
pus aºadar pe stimularea economiei oraºelor, în cadrul POR.
Conceptul de „pol urban“ presupune stimularea creºterii
economice în oraºe, acesta urmând sã atragã forþã de muncã
din mediul rural, dar ºi sã contribuie la extinderea bunãstãrii
economice în jurul sãu. Nu tre-

buie confundatã misiunea POR
cu cea a Planului Naþional de
Dezvoltare Ruralã, care urmeazã sã fie aprobat la primãvarã ºi se referã doar la activitãþi agricole ºi alte activitãþi
economice din spaþiul rural.
Mit: Evaluarea proiectelor depuse ar putea fi arbitrarã, proiecte merituoase putând fi respinse din motive subiective.
Realitate: Nu va exista un
proiect evaluat de o singurã
persoanã, iar evaluatorii vor ur-
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Cât de multe ºtii
despre fondurile
structurale ºi de
coeziune
1. Urmãtoarele douã
Programe Operaþionale
nu au Organism
Intermediar:
a. POS Transport ºi PO
Dezvoltarea Capacitãþii
Administrative.
b. POS Mediu ºi POS
Creºterea Competitivitãþii
Economice.
c. POS Dezvoltarea
Resurselor Umane ºi
Programul Operaþional
Regional.
2. Comitetul Naþional de
Coordonare din domeniul
fondurilor europene este
prezidat de:
a. Preºedintele României.
b. Preºedintele Curþii de
Conturi.
c. Ministrul Economiei ºi
Finanþelor.
3 Instituþia care este în
acelaºi timp Autoritate de
Management ºi Organism
Intermediar (în douã programe diferite).
a. Ministerul Mediului ºi
Dezvoltãrii Durabile.
b. Ministerul Economiei ºi
Finanþelor.
c. Agenþia pentru Dezvoltare
Regionalã.
Rãspunsuri pentru întrebãrile din
nr. 8: 1. Proiectul sau grupul de
proiecte selectate de autoritatea
de management, permiþând realizarea obiectivelor unei prioritãþi,
se numeºte operaþiune. 2. România este împãrþitã în opt regiuni de dezvoltare. 3. Fondul European de Garantare Agricolã nu
are legãturã cu Fondurile Structurale ºi de Coeziune.
Adrian Lungu
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