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Teodorovici: Sunt pentru desfiin Ńarea statutului func Ńionarului public şi înlocuirea 
acestuia cu personal contractual 
 
Statutul funcŃionarului public trebuie desfiinŃat şi înlocuit cu personal contractual, astfel 
încât acesta să demonstreze şefului că merită să vină şi a doua zi la lucru, a declarat, 
marŃi, într-o conferinŃă de specialitate, Eugen Teodorovici, preşedinte al Comisiei de 
Buget FinanŃe din Senatul României. 
"Când am avut ocazia să fiu consilierul primului ministru timp de zece zile, o 
performanŃă greu de egalat, am avut o idee vizavi de fondurile europene pe care am 
susŃinut-o, şi anume că România poate aduce în maximum trei ani de zile cele 23 de 
miliarde de euro alocate de la Comisia Europeană. Cum se poate face asta? În perioada 
de pre-aderare foloseam foarte mult sistemul bancar care prelua funcŃia şi atribuŃiile 
statului. Atunci a mers totul perfect, deşi nu am reuşit să capitalizăm. România a fost 
prima în Europa la absorbŃia fondurilor europene în perioada de pre-aderare cu 95% 
absorbŃie, pe fondurile ISPA, Transporturi şi Mediu. Eu sunt pentru o externalizare 
radicală către piaŃă a fondurilor europene. Statul nu are deschidere către mediul privat, 
este foarte închis. O altă propunere ar fi să desfiinŃăm statutul funcŃionarului public. 
Când mă voi întoarce în administraŃia publică, că sigur mă voi întoarce, voi desfiinŃa tot 
ce înseamnă statutul funcŃionarului public, adică să fie doar personal contractual. Mai 
bine ca funcŃionarul să fie personal contractual şi să demonstreze şefului că merită să 
vină şi a doua zi la lucru. Nu mai Ńine să se laude pe la colŃuri funcŃionarul public că a 
schimbat 15 miniştri şi îl schimb şi pe ăsta... VeŃi vedea cât vor zbârnâi, nu vor mai avea 
timp nici să bea apă. Acum, alocă foarte puŃin timp pentru muncă şi restul pentru Ńigări, 
Facebook şi altele", a spus Teodorovici. 
 
Totodată, senatorul a susŃinut ideea desfiinŃării sintagmei "fonduri europene" şi a 
precizat faptul că banii europeni intraŃi în România în acest an acoperă numai proiectele 
fazate din perioada 2013-2014. 
 
"O altă idee la care Ńin foarte mult este să desfiinŃăm sintagma de fonduri europene. 
FuncŃionarul public nu trebuie să mai ştie că există bani europeni, ci că sunt bani publici. 
Doar cetăŃeanul ar trebui să ştie că un anumit proiect este făcut şi cu bani europeni. 
Lucrurile se vor schimba radical pentru că vei finanŃa ca stat ceea ce este eligibil şi 
corect. Eu tot sper că putem face mai mult, iar speranŃa moare ultima. Nu putem să 
capitalizăm lucrurile bune în România şi tot timpul trebuie să începem de la zero. Astăzi, 
se vorbeşte despre 800 de milioane de euro bani intraŃi în România din fonduri 
europene, dar sunt doar din proiecte fazate. Adică, ce am fazat eu în 2014 pe parte de 
Infrastructură, Transporturi. Pe POIM sunt vreo optzeci şi ceva de proiecte fazate, cu o 
valoare de trei miliarde şi ceva de euro. Cu alte cuvinte, este un lucru bun că, pe de o 
parte, e bine că nu pierdem aceşti bani europeni, dar pe de altă parte ne-am cam furat 
căciula pentru în actualul exerciŃiu financiar 2014-2020 cheltuim ce ar fi trebuit să 
cheltuim pe primul ciclu financiar. Văduvim pe cei care ar fi fost mai buni în a cheltui 
bani europeni, îi privăm de o alocare financiară substanŃială. Nici măcar pentru 
proiectele fazate nu a fost gândit un mecanism prin care să putem face plăŃi forfetare. 



Astăzi, suntem într-o situaŃie mai rea decât în exerciŃiul financiar precedent", a 
menŃionat Eugen Teodorovici. 
 
Oficiali din Guvern, parlamentari şi reprezentanŃi ai sistemului bancar participă, marŃi, la 
cea de-a IX-a ediŃie a ConferinŃei "Fondurile Europene", organizată la Bucureşti de 
Grupul de presă Bursa. 
 
Jianu (CNIPMMR): România se va moderniza numai prin  parteneriate public-
private; statul duce lips ă de activitate şi interes 
 
România se va moderniza numai prin parteneriate public-private, pentru că statului îi 
lipsesc activitatea şi interesul, iar plata egală a funcŃionarilor publici reprezintă o 
greşeală teribilă, a declarat, marŃi, într-o conferinŃă de specialitate, Florin Jianu, 
preşedintele Consiliului NaŃional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România 
(CNIPMMR). 
"În România, sunt oameni care au idei şi împing lucrurile în faŃă şi alŃi oameni care au 
decizia şi nu au idei. Dacă ne uităm la ce a fost pe fonduri europene, din păcate vedem 
că România nu învaŃă din lecŃiile trecutului în ceea ce înseamnă sistemele de aplicare 
pentru anul financiar 2014-2020. Pentru aplicarea unui proiect încarci două fişiere — 
unul cu aplicaŃia şi unul cu bugetul. În câteva minute ai terminat. În România, însă, îŃi ia 
câteva zile şi o echipă întreagă să introduci un proiect în acel celebru sistem MySMIS. 
România se va moderniza numai prin parteneriate public-private. Statului îi lipsesc şi 
activitatea, şi interesul, iar funcŃionarii de acolo sunt plătiŃi în mod egal, ceea ce în opinia 
noastră reprezintă o greşeală teribilă, pentru că nu le dezvolŃi în niciun fel apetitul şi 
interesul pentru a mişca lucrurile. E dureros să văd aceste lucruri, pentru că sunt şi 
oameni foarte buni ale căror competenŃe nu sunt folosite în niciun fel", a afirmat Jianu. 
 
Acesta a adăugat că, în privinŃa fondurilor europene, trebuie schimbată a abordarea şi 
încurajat antreprenoriatul. 
 
"În opinia mea, fondurile europene trebuie cumva să schimbe paradigma. Plecând de 
aici, trebuie schimbată abordarea. Şi dacă vorbim despre celebra biblie a zilelor noastre, 
Programul de Guvernare, foarte multe lucruri de acolo se rezolvă cu fonduri europene. 
Eu am propus schimbarea denumirii PNDL în PNDA, adică Programul NaŃional de 
Dezvoltare a Antreprenoriatului. De ce aveam nevoie de stadion la Alexandria şi nu de 
un incubator de afaceri sau de un parc industrial acolo? Pe cine aduci pe stadion, pe 
Messi, pe Ronaldo? Vreau să mai spun că, din zece IMM-uri, şapte se autofinanŃează, 
două merg la bănci şi mai puŃin de una pe fonduri europene", a subliniat şeful 
CNIPMMR. 
 
Oficiali din Guvern, parlamentari şi reprezentanŃi ai sistemului bancar participă, marŃi, la 
cea de-a IX-a ediŃie a ConferinŃei "Fondurile Europene", organizată la Bucureşti de 
Grupul de presă Bursa. 
 


