
SUPLIMENT GRATUIT AL ZIARULUI BURSA • 24 MAI 2011

Cuprins

Proiectele euro-
pene - prioritate
a mediului de
afaceri ºi siste-
mului bancar

Codruþ Nicolau, UniCredit Þiriac
Bank: "Sfãtuim orice antreprenor sã
apeleze la o firmã de consultanþã spe-
cializatã ca sã identifice domeniile în
care ar putea aplica pentru obþinerea
de fonduri europene".
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Cofinanþare
Banca Transil-
vania: peste 400
milioane lei

Leonard Cornoiu, Banca Transilvania:
"Succesul unui proiect constã în plani-
ficarea realistã a resurselor – umane ºi
financiare – precum ºi în dialogul des-
chis pe care beneficiarul îl are cu cei doi
finanþatori: autoritatea de manage-
ment ºi banca".
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Absorbþia fondu-
rilor europene va
cunoaºte un ritm
de creºtere mult
mai susþinut

Radu Graþian Gheþea, CEC Bank: "Be-
neficiarul trebuie sã-ºi cunoascã aface-
rea, sã aibã încredere în succesul aces-
teia ºi sã se implice în implementarea
proiectului, atât din punct de vedere fi-
nanciar, alãturi de banca finanþatoare,
cât ºi al celorlalte resurse alocate".
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Este necesarã o
planificare mai
clarã a apeluri-
lor de proiecte

Otilia Frolu, Bancpost: "Numãrul pro-
iectelor depuse pânã acum a crescut
considerabil faþã de ceilalþi ani, dar
trendul nu este acelaºi în privinþa pro-
iectelor aprobate ºi a celor care au obþi-
nut finanþare".
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Am cheltuit 12%
din fondurile
alocate
Contractele semnate au atras jumãtate din
fondurile UE care ne sunt rezervate

niunea Europeanã
a alocat þãrii noa-
stre, prin ºapte pro-
grame operaþiona-
le, 19,2 miliarde de
euro, pentru perio-
ada 2007-2013. Plã-
þile totale cãtre be-
neficiari, reprezen-
tând pre-finanþãri ºi

rambursãri (cu excepþia rambursãrii
de TVA), au urcat la aproximativ 2,41
miliarde de euro pânã la jumãtatea lu-
nii mai, ne-a declarat Cãtãlin Vãtafu,
directorul general al Autoritãþii pentru
Coordonarea Instrumentelor Structu-
rale (ACIS). Plãþile interne de fonduri
UE reprezintã 11,91% din alocarea
2007–2013, ne-a precizat domnia sa.

În perioada 1 ianuarie – 13 mai
2011, au fost efectuate plãþi cãtre be-
neficiari în valoare de aproximativ
0,68 miliarde euro, ceea ce reprezintã
o creºtere cu 39% faþã de situaþia vala-
bilã la 31 decembrie 2010.

Domnul Vãtafu ne-a precizat:
“Din punctul de vedere al plãþilor in-
terne efectuate, 2,29 miliarde euro
din contribuþia UE reprezintã 11,91%
din alocarea 2007-2013. Din punctul
de vedere al sumelor primite de la
Comisia Europeanã, acestea repre-
zintã 14,2% din alocarea UE
2007-2013. Pânã la 13 mai 2011, þara
noastrã a primit de la Comisie suma
totalã de 2,73 miliarde euro”.

Peste 28.300 de proiecte au fost
depuse, pânã la jumãtatea lunii mai,
în cadrul celor ºapte programe ope-
raþionale. Cãtãlin Vãtafu ne-a spus
cã valoarea totalã a acestor proiecte
depuse este de aproximativ 53 mi-
liarde de euro. În perioada 1 ianua-
rie – 13 mai 2011, au fost depuse
3.347 proiecte, în valoare de 6,4 mi-
liarde euro, ceea ce reprezintã o
creºtere cu 13% a numãrului proiec-
telor depuse ºi cu 14% a valorii aces-
tora, faþã de situaþia valabilã la fine-
le anului trecut.

Din totalul proiectelor depuse
pânã la 13 mai 2011, au fost aprobate
7.482 proiecte, în valoare de circa 18,3
miliarde euro. Din aceastã valoare,
aproape 11,8 miliarde euro reprezin-
tã contribuþia UE, ceea ce înseamnã
aproximativ 61% din alocarea UE
2007–2013. În perioada 1 ianuarie –
13 mai 2011, au fost aprobate 1.031
proiecte, în valoare de 3,9 miliarde
euro, ceea ce reprezintã o creºtere cu
16% a numãrului proiectelor aproba-
te ºi cu 27% a valorii acestora, faþã de
31 decembrie 2010.

Directorul ACIS ne-a precizat cã,
pânã la jumãtatea lunii mai, au fost
semnate 5.713 contracte de finanþare
cu beneficiarii, în valoare eligibilã de
12,8 miliarde euro.

ALINA TOMA VEREHA
(continuare în pagina 11)

Europa ne-a pus la dispoziþie aproape 20 de miliarde de euro, dupã 2007, însã
România nu se pricepe sã-i atragã.
Autoritãþi, bãnci, analiºti ºi oameni de afaceri se plâng, în cor, de gradul redus
de absorbþie al fondurilor europene. Printre cauzele acestei situaþii se numãrã
ºi lipsa informaþiei.
Ziarul BURSA organizeazã, pentru al treilea an consecutiv, o conferinþã care
promoveazã accesarea fondurilor europene. Anul acesta, specialiºtii bancari ºi
autoritãþile discutã despre banii europeni, drept oportunitate a relansãrii
economice.

Halina Golebicka: Polonia este lider în ceea ce
priveºte folosirea fondurilor Uniunii Europene

Un factor important al creºterii economice a
Poloniei în anii 2004-2010, ca ºi în perspectiva
viitorului, a fost constituit de transferurile din
bugetul Uniunii Europene. Potrivit Halinei
Golebicka, ªeful Secþiei Promovare a Comerþu-
lui ºi a Investiþiilor - Ambasada Republicii Po-
lone, în perioada 1 mai 2004 - 28 februarie 2010
s-au transferat 38,1 miliarde euro. În acelaºi

timp, Polonia a plãtit la bugetul UE 16,7 miliarde euro.
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ÎNTREBÃRI FRECVENTE
• Ce acte sunt necesare pentru depunerea unui proiect?
• Cum se obþine finanþarea?
• Ce cofinanþare trebuie pentru un proiect realizat cu fonduri

structurale?
• Cum este proiectul eligibil?
• În ce monedã se vor face plãþile?
• Care sunt condiþiile pentru a beneficia de fondurile structu-

rale?
• Ce este politica de coeziune?
• Este obligatoriu sã apelez la o firmã de consultanþã?
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ÞINTA PENTRU GRADUL DE
ABSORBÞIE LA FINELE ACESTUI AN

20-25%
Dificultãþile majore în implementare

sunt cauzate, în mare mãsurã, de gradul
scãzut de pregãtire a beneficiarilor în ma-
nagement de proiect, management finan-
ciar ºi bugetar, achiziþii publice sau legisla-
þie în construcþii ºi, uneori, chiar de dezin-
teresul manifestat pentru respectarea con-
tractului de finanþare, apreciazã Cãtãlin
Vãtafu, ºeful ACIS.
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ÞINTA PENTRU GRADUL DE ABSORBÞIE LA FINELE ACESTUI AN:

20-25%
P

lanul de Mãsuri Prioritare
(PMP) pentru consolidarea ca-
pacitãþii de absorbþie a Fondu-

rilor Structurale ºi de Coeziune,
adoptat de Guvern la finele lunii
aprilie, prevede cã, deºi unele dintre
mãsurile stabilite vor produce doar
efecte parþiale în 2011, sunt obligato-
rii asumarea ºi atingerea unor þinte
ambiþioase de absorbþie, astfel încât
sã se reducã presiunea enormã din
anii 2012-2015.

Cãtãlin Vãtafu, directorul gene-
ral al Autoritãþii pentru Coordona-
rea Instrumentelor Structurale
(ACIS), ne-a declarat cã þintele pro-
puse pentru acest an de cãtre autori-
tãþile implicate în gestionarea pro-
gramelor operaþionale sunt 1,8 mi-
liarde euro - valoarea declaraþiilor
de cheltuieli (contribuþie UE), 1,6
miliarde de euro euro - sume ram-
bursate de Comisia Europeanã ºi 5,6
miliarde euro - valoarea contracte-
lor de finanþare semnate numai în
2011 (contribuþie UE). “Prin atinge-
rea acestor þinte, la sfârºitul anului
2011, volumul plãþilor de fonduri
UE cãtre beneficiari se va situa între
20 ºi 25% din totalul alocãrilor pen-
tru perioada 2007-2013", ne-a preci-
zat domnia sa.

În conformitate cu prevederile art.
56 alin. (1) din Regulamentul CE nr.
1083/2006 de stabilire a anumitor dis-
poziþii generale privind Fondul Eu-
ropean de Dezvoltare Regionalã,
Fondul Social European ºi Fondul de
Coeziune, o cheltuialã, inclusiv pen-
tru proiecte majore, este eligibilã pen-
tru o contribuþie din fonduri în cazul
în care a fost plãtitã efectiv pânã la 31
decembrie 2015. Comisia Europeanã
opereazã dezangajãri automate la ni-
vel de Program Operaþional ºi de fon-
dul din care sunt finanþate, începând
de la sfârºitul anului 2011, prin apli-
carea regulii n+3/n+2.

Directorul general al ACIS ne-a ex-
plicat: “Pentru acest an, România nu
este în situaþia de a pierde fonduri
prin dezangajare automatã, dar tre-
buie întreprinse eforturi substanþiale
pentru a se depãºi pragurile de dez-
angajare pentru 2012 ºi 2013. În acest
scop, þintele de contractare, plãþi ºi
rambursãri asumate de autoritãþile
române pentru anul 2011 este obliga-
toriu sã fie atinse pentru a se evita
pierderea de fonduri începând din
2012".

Managementul slab ºi
dezinteresul, piedici în
implementarea
proiectelor europene

Dificultãþile majore în implemen-
tare înregistrate pe toate programele
operaþionale finanþate din fonduri
europene sunt cauzate, în mare mã-

surã, de gradul scãzut de pregãtire a
beneficiarilor în management de
proiect, management financiar ºi bu-
getar, achiziþii publice sau legislaþie
în construcþii ºi, uneori, chiar de dez-
interesul manifestat pentru respec-
tarea contractului de finanþare. Cãtã-
lin Vãtafu ne-a declarat cã, în pofida
mãsurilor de simplificare ºi clarifica-
re a cadrului legal, întreprinse de
Guvern în perioada 2009-2010, se
constatã cã procesul de derulare a
achiziþiilor publice necesitã în conti-
nuare îmbunãtãþiri în vederea fluidi-
zãrii implementãrii proiectelor cu fi-
nanþare din
instrumentele
structurale.

ACIS a ela-
borat un Plan
de Mãsuri
P r i o r i t a r e
(PMP) pentru
consolidarea
capacitãþii de
absorbþie a

Fondurilor Structurale ºi de Coeziu-
ne, care abordeazã problemele ce
afecteazã în cea mai mare mãsurã
procesul de implementare ºi stabi-
leºte mãsuri cu caracter orizontal ºi
specifice fiecãrui Program Operaþio-
nal, pentru eliminarea sau reducerea
semnificativã a barierelor în calea ab-
sorbþiei.

PMP, aprobat de Guvern la 27 apri-
lie a.c., reprezintã un angajament co-
lectiv al autoritãþilor de a lua mãsuri-
le care se impun pentru accelerarea
absorbþiei fondurilor structurale ºi de
coeziune. Rãspunderea implementã-
rii revine atât instituþiilor implicate în
mod direct în coordonarea, gestiona-
rea ºi controlul programelor opera-
þionale, precum ºi altor instituþii na-
þionale cu atribuþii relevante.

Planul este structurat pe ºapte di-
recþii principale de acþiune, care abor-
deazã problemele ºi deficienþele care
afecteazã în cea mai mare mãsurã
procesul de implementare a fonduri-
lor structurale ºi de coeziune. Cãtãlin

Vãtafu ne-a menþionat cã direcþiile de
acþiune sunt managementul ciclului
de proiect de cãtre structurile respon-
sabile de implementarea Programe-
lor Operaþionale, aspectele financiare
privind gestionarea Programelor
Operaþionale ºi a proiectelor, achizi-
þiile publice ºi contractele subsecven-
te, abordarea activitãþilor de control
ºi audit, influenþa instituþiilor ºi pro-
cedurilor externe sistemului de ges-
tiune a instrumentelor structurale
asupra procesului de evaluare, con-
tractare ºi implementare a proiecte-
lor, asigurarea unei capacitãþi admi-
nistrative adecvate a structurilor res-
ponsabile de implementarea Progra-
melor Operaþionale ºi capacitatea ºi
responsabilitatea beneficiarilor.
“Pentru fiecare din aceste direcþii de
acþiune, pe baza unei analize a situa-
þiei actuale, sunt identificate mãsurile
prioritare care trebuie sã conducã la
eliminarea sau reducerea semnifica-
tivã a barierelor din calea absorbþiei”,
a subliniat domnul Vãtafu.

Unele dintre mãsurile prevãzute
în plan vor începe sã producã efecte
în cea de-a doua parte a acestui an,
îndeosebi cele care vizeazã scurtarea
duratei unor etape din managemen-
tul ciclului de proiect. Alte mãsuri
vor avea doar efecte parþiale în acest
an, iar unele reprezintã mãsuri pe ter-
men lung, care sã creeze condiþiile re-
alizãrii, în 2015, a þintei de absorbþie
de cel puþin
90% din
fonduri le
structurale
ºi de coe-
ziune alo-
cate Româ-
niei, ne-a
spus direc-
torul ACIS.

POR,
progra
mul
operaþi
onal cu cea mai mare
sumã rambursatã cãtre
beneficiari

Domnia sa apreciazã cã Progra-
mul Operaþional Regional (POR) a
înregistrat o creºtere constantã,
ajungând la sfârºitul lunii aprilie
2011, la peste 60% din alocare con-
tractatã ºi la un volum al plãþilor cãtre
beneficiari din contribuþia UE de
20%. POR este programul cu cel mai
mare volum de sume rambursate cã-
tre beneficiari ºi plãþi intermediare
primite de la CE.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 12)

INTREBÃRI
FRECVENTE

Întrebare:
Ce acte sunt necesare pentru de-
punerea unui proiect?

Rãspuns:
Documentele
necesare de-
pind de tipul
de proiect:
- Analiza eco-
n o m i c o - f i-
nanciarã;
- Analiza de
risc;
- Studiul de
fezabilitate;
- Proiectul tehnic, acolo unde este ca-
zul;
- Autorizaþia de construcþie;
- Aviz de mediu;
- Evaluarea strategicã de mediu;
- Documente de confirmare a cofi-
nanþãrii;
- Detalii privind contribuþia în naturã;
- Titlul de proprietate/ Act de conce-
siune;
- Documente contabile ale firmei;
- Cazierul fiscal al persoanei autori-
zate sã depunã cererea de finanþare ºi
al persoanei responsabile de proiect;
- Adeverinþa cã solicitantul nu are da-
torii la bugetul de stat (obþinutã de la
Administraþia Financiarã).

Întrebare:
Cum se obþine finanþarea?

Rãspuns:
Pasul 1: Bene-
ficiarii eligibi-
li completea-
zã cererea de
finanþare ºi
anexele soli-
citate de Au-
toritatea de
M a n a g e-
ment. Existã
un model
unicdecereredefinanþarepentrutoate
cele trei instrumente structurale, cu
anexe diferenþiate pe fiecare fond în
parte.
Pasul 2: Cererea de finanþare este
transmisã Organismului Interme-
diar/Autoritãþii de Management.
Pasul 3: Se verificã conformitatea ad-
ministrativã a cererii de finanþare, în
conformitate cu procedurile interne
ale fiecãrei AM.
Pasul 4: Dupã verificarea conformitã-
þii administrative urmeazã verifica-
rea eligibilitãþii proiectului. Criteriile
de eligibilitate a proiectelor sunt pre-
zentate în Programul Cadru de
Implementare ºi trebuie aprobate de
cãtre Comitetul de Monitorizare.
Pasul 5: Evaluarea tehnicã ºi financia-
rã a proiectului.
Pasul 6: Selectarea proiectului con-
form criteriilor aprobate de Comite-
tul de Monitorizare.
Pasul 7: Aprobarea proiectului ºi
semnarea contractului de finanþare.

(continuare în pagina 4)

Pentru acest an, România nu este în situaþia
de a pierde fonduri prin dezangajare

automatã", a declarat Cãtãlin Vãtafu, directorul
general al ACIS.

ACIS
a elaborat
un Plan
de Mãsuri
Prioritare
(PMP).

În 2010,
volumul
rambursãrilor
cãtre
beneficiari în
cadrul POR
a crescut de
ºapte ori faþã
de nivelul
anului 2009.
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INTREBÃRI
FRECVENTE

(urmare din pagina 3)

Întrebare:
Ce cofinanþare trebuie pentru
un proiect realizat cu fonduri
structurale?

Rãspuns:
Din costul total al proiectului, beneficia-
rul trebuie sã acopere cheltuielile neeli-
gibile, precum ºi cofinanþarea. Cofinan-
þarea poate fi reprezentatã ºi de contri-
buþia înnaturãabeneficiarului,aºacum
este prezentatã în Manualul privind eli-
gibilitatea cheltuielilor ºi în Ghidul Soli-
citantului. De asemenea, cheltuielile eli-
gibile pentru fiecare proiect în parte vor
fi stabilite de cãtre Autoritãþile de Ma-
nagement în conformitate cu regulile
naþionale de eligibilitate. Astfel, în mo-
mentul lansãrii unei „cereri de proiec-
te", Autoritatea de Management va face
cunoscutã ºi lista cu cheltuielile eligibile
pentru acele proiecte.

Întrebare:
Cum aratã proiectul eligibil?

Rãspuns:
- este dezvoltat ºi implementat pe te-
ritoriul României;
- se regãseºte pe lista operaþiunilor
eligibile prezentate în Programul Ca-
dru de Implementare, pentru fiecare
domeniu major de intervenþie;
- se adreseazã unei zone sau grup þin-
tã (dacã este cazul), aºa cum este pre-
zentat în Programul Cadru de Imple-
mentare sau în Ghidul Solicitantului;
- durata ºi valoarea finanþãrii solicita-
te se încadreazã în limitele stabilite în
„cererea de proiecte";
- respectã politicile ºi normele comu-
nitare ºi naþionale în ceea ce priveºte
ajutorul de stat, achiziþiile publice, res-
pectiv egalitatea de ºanse, dezvolta-
rea durabilã.

Întrebare:
În ce monedã se vor face plãþile?

Rãspuns:
Comisia Euro-
peanã gestionea-
zã fondurile
structurale ºi de
coeziune în
euro, alocãrile
pe programe
operaþionale cã-
tre România se
vor face tot în
euro. Fondurile
structurale ºi de coeziune primite de
la Comisia Europeanã vor fi pãstrate
în conturi din cadrul unor bãnci co-
merciale. Contractele cu beneficiarii
vor fi încheiate în RON, iar plãþile,
efectuate tot în RON. Resursele na-
þionale publice pentru co-finanþare
vor fi þinute la nivel central, per-
miþând plata co-finanþãrii odatã cu
plata aferentã fondurile UE. Autori-
tãþile locale vor asigura co-finanþa-
rea direct.

(continuare în pagina 6)

ISTRÃÞOIU, POS CCE:

Bãncile, încãreticente sãcofinanþeze proiectele
din fonduri europene

G
radul absorbþiei fondu-
rilor europene alocate
þãrii noastre prin Pro-
gramul Operaþional Sec-
torial Creºterea Compe-

titivitãþii Economice (POS CCE) a
ajuns, în luna mai, la 12,43%. Astfel,
totalul plãþilor cãtre beneficiari a
ajuns la circa 1,4 miliarde lei, contri-
buþia UE în acest program fiind de
10,4 miliarde lei (2,55 miliarde euro).
La contribuþia europeanã se mai ada-
ugã finanþarea naþionalã de circa 457
milioane euro.

Directorul general al Autoritãþii de
Management POS CCE, Cãlin Istrã-
þoiu, ne-a declarat: “Principalele pro-

bleme care împiedicã absorbþia fon-
durilor europene sunt capacitatea
administrativã redusã atât a institu-
þiilor implicate în gestionarea POS
CCE, cât ºi a beneficiarilor - în special
IMM, ºi reticenþa bãncilor în a acorda
credite pentru cofinanþarea proiecte-
lor. La acestea se adaugã erorile în im-
plementarea proiectelor, cauzate în
principal de un management defec-
tuos. Aceste erori conduc la întârzieri
ºi corecþii în proiectele contractate”.

Mãsuri de accelerare a
absorbþiei fondurilor

Domnia sa ne-a precizat cã mãsu-

rile ce vor fi aplicate la nivelul POS
CCE în vederea accelerãrii absorbþiei
fondurilor alocate acestui program
vor fi în concordanþã cu Planul de
Mãsuri Prioritare pentru consolida-
rea capacitãþii de absorbþie a Fon-
durilor Structurale ºi de Coeziune
(PMP), document aprobat prin Me-
morandum în cadrul ºedinþei de Gu-
vern din data de 27 aprilie 2011. În
urma discuþiilor cu Comisia Europe-
anã ºi cu instituþiile relevante din
România, PMPa fost structurat pe mai
multe direcþii principale de acþiune.

Cãlin Istrãþoiu ne-a menþionat cã
aceste direcþii principale de acþiune
vor fi susþinute prin implementarea

unui set de mãsuri prioritare.
Acestea cuprind monitorizarea lu-

narã a stadiului lansãrilor cererilor de
proiecteºiurgentareaacestora,acorda-
rea unei perioade rezonabile de con-
sultare a ghidurilor pentru solicitanþi,
stabilirea unor perioade maximale de
evaluare a proiectelor depuse ºi accele-
rarea ºi monitorizarea permanentã a
semnãrii contractelor de finanþare.

Autoritatea de Management a POS
CCE va monitoriza permanent dura-
tele de rambursare ºi efectuare a plã-
þilor cãtre beneficiari, precum ºi þinte-
le semestriale de plãþi.

(continuare în pagina 11)

CALENDARUL ORIENTATIV AL LANSÃRII OPERAÞIUNILOR DIN CADRUL POS CREªTEREA COMPETITIVITÃÞII ECONOMICE - 3 MAI 2011 -

Domenii majore de intervenþie / Operaþiuni Data estimativã a lansãrii (Luna) Observaþii
Axa prioritarã 1 - Un sistem de producþie inovativ ºi ecoeficient

DMI 1.1 Investiþii productive ºi pregãtirea pentru competiþia pe piaþã a întreprinderilor, în special a IMM
Op. 1.1.1 - Sprijin financiar în valoare de pânã la 1.075.000 lei acordat pentru investiþii în întreprinderile mici ºi mijlocii Septembrie 2011 Apel de proiecte cu termen limitã
Op. 1.1.1 - Sprijin financiar în valoare cuprinsã între 1.065.000 - 6.375.000 lei acordat pentru investiþii în întreprinderile mici ºi mijlocii Mai 2011 Apel de proiecte cu termen limitã
Op. 1.1.1 - Sprijin pentru consolidarea ºi modernizarea sectorului productiv prin investiþii tangibile ºi intangibile pentru întreprinderi mari Mai 2011 Apel de proiecte cu termen limitã
Op. 1.1.2 - Sprijin pentru implementarea standardelor Iulie 2011 Apel de proiecte cu termen limitã
Op. 1.1.3 - Sprijin pentru accesul pe noi pieþe ºi internaþionalizare Iunie 2011 Apel de proiecte cu termen limitã
DMI 1.2. Accesul IMM la finanþare În derulare – Fondul de participare JEREMIE
DMI 1.3 Dezvoltarea durabilã a antreprenoriatului
Op. 1.3.1 - Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor (SSA) de interes naþional ºi internaþional – poli de competitivitate Decembrie 2011 Proiect AT în derulare
Op. 1.3.2 - Sprijin pentru consultanþã acordat întreprinderilor mici ºi mijlocii Noiembrie 2011 Apel de proiecte cu termen limitã
Op. 1.3.3 - Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanþurile de furnizori sau clustere Decembrie 2011 Corelat cu 1.3.1.

Axa 2 - Creºterea competitivitãþii economice prin cercetare-dezvoltare ºi inovare
DMI 2.1 Cercetarea în parteneriat între universitãþi/institute de cercetare ºi întreprinderi în vederea obþinerii de rezultate aplicabile în economie
Op. 2.1.1 - Proiecte de cercetare în parteneriat între universitãþi / instituþii de cercetare ºi întreprinderi Apel în derulare (lansat în 14 octombrie 2010) Apel de proiecte cu depunere continuã
Op. 2.1.2 - Proiecte CD de înalt nivel ºtiinþific la care vor participa specialiºti din strãinãtate - Buget epuizat (apel 2009)
DMI 2.2 Investiþii în infrastructura de CDI ºi dezvoltarea capacitãþii administrative
Op. 2.2.1 - Dezvoltarea infrastructurii C-D existente ºi crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare) - Buget epuizat (apel 2007; apel 2009)
Op. 2.2.2 - Dezvoltarea de poli de excelenþã Decembrie 2011 Corelat cu 1.3.1.
Op. 2.2.3 - Dezvoltarea unor reþele de centre C-D, coordonate la nivel naþional ºi racordate la reþele europene ºi internaþionale de profil (GRID, GEANT) - Buget epuizat (apel 2008)
Op.2.2.4 Întãrirea capacitãþii administrative - Buget epuizat (apel 2008; apel 2009)
DMI 2.3 Accesul întreprinderilor la activitãþi de cercetare-dezvoltare si inovare
Op. 2.3.1 - Sprijin pentru start-up-urile ºi spin-off-urile inovative Apel în derulare (lansat în 2008) Apel de proiecte cu depunere continuã
Op. 2.3.2 - Dezvoltarea infrastructurii de CD a întreprinderilor, cu crearea de noi locuri de muncã pentru CD - Buget epuizat
Op. 2.3.3 - Promovarea inovãrii în cadrul firmelor Apel în derulare (lansat în 2011) Apel de proiecte cu depunere continuã

Axa Prioritarã 3 - Tehnologia informaþiilor ºi comunicaþiilor pentru sectoarele privat ºi public
3.1. Susþinerea utilizãrii tehnologiei informaþiei

Op. 3.1.1 Sprijinirea accesului la broadband ºi la serviciile conexe.
Apel în derulare (lansat în 20 Decembrie
2010, închidere în 29 iulie 2011)

Apel de proiecte cu depunere continuã

Op. 3.1.2 – 3.1.3 Sprijin pentru realizarea retelelor broadband Iunie 2011
Op. 3.1.4 Susþinerea conectãrii unitãþilor ºcolare la internet prin conexiuni broadband. Mai 2011
3.2. Dezvoltarea ºi creºterea eficienþei serviciilor publice electronice moderne
Op. 3.2.1 Susþinerea implementãrii de soluþii de e-guvernare ºi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar. - Buget epuizat
Op. 3.2.2 Implementarea de sisteme TIC în scopul creºterii interoperabilitãþii sistemelor informatice. - Buget epuizat
Op. 3.2.3 Susþinerea implementãrii de aplicaþii de E-Learning. - Buget epuizat
Op. 3.2.4 Susþinerea implementãrii de soluþii de e-sanatate ºi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar central. - Buget epuizat
Op. 3.2.4 Susþinerea implementãrii de soluþii de e-sanatate ºi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar local. Mai 2011 Apel de proiecte cu termen limitã
3.3. Dezvoltarea e-economiei
Op. 3.3.1 Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate ºi a altor aplicaþii electronice pentru managementul afacerilor. Iunie 2011 Apel de proiecte cu depunere continuã
Op. 3.3.2 Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comerþ electronic ºi a altor soluþii electronice pentru afaceri. Iunie 2011 Apel de proiecte cu depunere continuã

Axa Prioritarã 4 - Creºterea eficienþei energetice ºi a securitãþii furnizãrii în contextul combaterii schimbãrilor climatice
DMI 4.1. Energie eficientã ºi durabilã (îmbunãtãþirea eficienþei energetice ºi dezvoltarea durabilã a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)
A) Sprijinirea investiþiilor în instalaþii ºi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care sã conducã la economii de energie, în scopul
îmbunãtãþirii eficienþei energetice

Apel în derulare (lansare în aprilie 2011) Apel de proiecte cu depunere continuã

B) Sprijinirea investiþiilor în extinderea ºi modernizarea reþelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale ºi petrolului precum ºi ale
reþelelor de distribuþie a energiei electrice ºi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reþea ºi realizãrii în condiþii de siguranþã ºi
continuitate a serviciilor de transport ºi distribuþie – partea de transport

Mai 2011 Apel de proiecte cu termen limitã

B) Sprijinirea investiþiilor în extinderea ºi modernizarea reþelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale ºi petrolului precum ºi ale
reþelelor de distribuþie a energiei electrice ºi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reþea ºi realizãrii în condiþii de siguranþã ºi
continuitate a serviciilor de transport ºi distribuþie – partea de distribuþie

- Buget epuizat

C) Investiþii în instalaþii de desulfurare a gazelor de ardere, arzãtoare cu NOx redus ºi filtre pentru Instalaþiile Mari de Ardere din grupuri
modernizate-retehnologizate

În derulare
Apelul cu depunere continuã desfãºurat
în cursul anului 2010 s-a prelungit pânã la
30 decembrie 2011 prin Ordin MECMA

DMI 4.2. Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi
Sprijinirea investiþiilor în modernizarea ºi realizarea de noi capacitãþi de producere a energiei electrice ºi termice, prin valorificarea resurselor
energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (de micã putere), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale ºi
a altor resurse regenerabile de energie

Iunie 2011 Apel de proiecte cu termen limitã

DMI 4.3. Diversificarea reþelelor de interconectare în vederea creºterii securitãþii furnizãrii energiei
Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea reþelelor naþionale de transport al energiei electrice ºi gazelor naturale cu reþelele europene Iunie 2011
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INTREBÃRI
FRECVENTE

(urmare din pagina 4)

Întrebare:

Care sunt condiþiile pentru a be-
neficia de fondurile structurale?
(sursa: Ministerul Finanþelor
Publice)

Rãspuns:
Poate fi beneficiar eligibil oricine înde-
plineºte criteriile stabilite în Programul

Cadru de Im-
plementare
pentru fiecare
domeniu ma-
jor de inter-
venþie (Pro-
gramele Ca-
dru de Imple-
mentare tre-
buie prezenta-
te pe paginile
de internet ale

ministerelor în care se aflã Autoritãþile
de Management). De asemenea, eligi-
bili sunt ºi cei care respectã eventuale
cerinþe specifice stabilite de Autorita-
tea de Management la momentul lan-
sãrii „cererii de proiecte" sau în Ghi-
dul Solicitantului. În acelaºi timp soli-
citantul trebuie sã aibã o formã de or-
ganizare conformã legislaþiei române
ºi sã fie înregistrat în România.

Întrebare:

Ce este politica de coeziune?

Rãspuns:
Este una din politicile cele mai impor-
tante ºi cele mai complexe ale Uniunii

E u r o p e n e ,
statut ce de-
curge din fap-
tul cã, prin
obiectivul sãu
de reducere a
disparitãþilor
economice ºi
sociale exi-
stente între di-
versele regiu-
ni ale Euro-

pei, acþioneazã asupra unor domenii
semnificative pentru dezvoltare, pre-
cum:
ü creºterea economicã ºi sectorul

IMM;
ü transporturile;
ü dezvoltarea urbanã;
ü protecþia mediului;
ü ocuparea ºi formarea profesionalã;
ü educaþia;
ü egalitatea de ºanse.

Întrebare:

Este obligatoriu sã apelez la o
firmã de consultanþã?

Rãspuns:
Pentru a redacta ºi depune un proiect
nu este necesar sau obligatoriu sã
apelaþi la o firma de consultanþã.
Scrierea unui proiect poate fi facutã
ºi de dumneavoastrã, în mod di-
rect. Vã recomandãm sã vã infor-
maþi cu atenþie citind Ghidul solici-
tantului pentru linia de finanþare
respectivã ºi sã completati Cererea
de finanþare conform indicatiilor
respective. n

Proiectele europene - prioritate a mediului
de afaceri ºi a sistemului bancar
(Interviu cu domnul Codruþ Nicolau, director în cadrul diviziei de Corporate a UniCredit Þiriac Bank)

Reporter: Cum caracterizaþi situa-
þia absorbþiei fondurilor europene în
þara noastrã?

Codruþ Nicolau: Creºterea gradu-
lui de absorbþie pe fonduri europene
este imperativã pentru þara noastrã.
Încã de la începutul perioadei de pro-
gramare, România s-a aflat în deficit
în ceea ce priveºte absorbþia. În ulti-
ma perioadã, situaþia nu s-a îmbunã-
tãþit radical. Potrivit datelor prezen-
tate de autoritãþi, plãþile efectuate
pentru proiectele din fonduri euro-
pene reprezintã 11,64% din totalul
sumelor alocate de cãtre Uniunea Eu-
ropeanã în perioada 2007-2013, res-
pectiv 2,35 miliarde de euro; estima-
rea pentru gradul de absorbþie la fi-
nalul anului 2011 este de 25%.

Pe PNDR, rata de absorbþie este
mai mare. Conform ultimelor infor-
maþii, plãþile efectuate cãtre benefi-
ciari sunt în valoare de 2,5 miliarde
euro, ceea ce înseamnã aproximativ
24,2% din totalul alocãrilor pentru
þara noastrã din FEADR.

Reporter: Consideraþi cã absorbþia
fondurilor europene ar trebui sã fie o
prioritate pentru þara noastrã în aceas-
tã perioadã? De ce?

Codruþ Nicolau: Fondurile euro-
pene reprezintã o sursã importantã
de bani, care poate contribui semnifi-
cativ la revigorarea economicã. În
plus, trebuie sã þinem cont cã o ratã
micã de absorbþie poate duce la redu-
cerea sau chiar pierderea banilor
pentru perioada urmãtoare de pro-
gramare, 2014-2020.

Implementarea proiectelor cu fi-
nanþare europeanã ar trebui sã fie nu
doar o prioritate a guvernului, ci ºi o
prioritate a mediului
de afaceri, inclusiv a
sistemului bancar.

Reporter: Care
sunt principalele pro-
bleme care îngreune-
azã procesul absor-
bþiei de fonduri euro-
pene în þara noastrã?
Care sunt soluþiile pe
care le vedeþi pentru
rezolvarea acestor
probleme?

Codruþ Nicolau:
În general, problemele legate de ac-
cesarea fondurilor europene sunt
legate de: intervale relativ lungi
între elaborarea studiilor de fezabi-

litate ºi semnarea
contractelor de fi-
nanþare nerambur-
sabilã cu autoritã-
þile (pentru unele
tipuri de finanþãri,
chiar aproximativ
12 luni); dimensio-
narea incorectã a
investiþi i lor din
proiect; selectarea
de proiecte neban-
cabile. Prin intro-
ducerea scrisorii
de confort încã de
la depunerea cere-
rii de finanþare,
ce le tre i cauze
menþionate îºi vor
diminua din efec-
te le negat ive ,
ajutând la o îmbu-
nãtãþire a ratei de
absorbþie.

De asemenea,
simplificarea în
continuare a proce-
durilor de verifica-
re a documentaþiei
pentru certificarea
cheltuielilor efec-
tuate în cadrul pro-
iectelor finanþate
din fonduri europe-
ne este, în prezent,
una dintre princi-
palele preocupãri
ale guvernului în acest domeniu.

În cadrul UniCredit Þiriac Bank,
am implementat o serie de mãsuri
care au avut ca impact creºterea sem-
nificativã a finanþãrilor acestor
proiecte ºi anume:

- finanþarea proiectelor cu fonduri
europene a devenit o prioritate în
strategia bãncii;

- consultanþa profesionistã oferitã
încã din stadiul iniþial al conceperii
dosarelor pentru accesarea fonduri-
lor europene, când se oferã soluþii efi-
ciente de structurare a cofinanþãrii;

- monitorizarea implementãrii
acestora dupã obþinerea finanþãrii;

- stabilirea unor parteneriate
strânse cu firmele de consultanþã;

- diminuarea semnificativã a dura-
tei de aprobare prin stabilirea unor

fluxuri rapide ºi sim-
plificarea procesului
intern.

Reporter: Care este
oferta de produse
UniCredit Þiriac
Bank potrivite pentru
cei care doresc sã ac-
ceseze fonduri euro-
pene? Cãtre ce dome-
nii sunt îndreptate
produsele UniCredit
Þiriac Bank?

Codruþ Nicolau:
UniCredit Þiriac Bank pune la dispo-
ziþia clienþilor beneficiari ai fonduri-
lor europene neramburabile un pa-
chet complet ºi flexibil de finanþare,

care cuprinde: scrisoarea de confort,
scrisoarea de garanþie bancarã, credi-
tul punte, creditul pentru investiþii
(pentru cofinanþare) ºi facilitãþi pen-

tru acoperirea cheltuielilor neeligibi-
le (inclusiv TVA). Toate aceste produ-
se pot fi acordate într-un pachet, la
momentul analizei proiectului, astfel
încât antreprenorul sã fie sigur cã,
odatã ce are asiguratã contribuþia
proprie, va dispune integral de abso-
lut toate fondurile necesare investi-
þiei, chiar dacã se întâmplã ca ram-
bursarea de la autoritatea de mana-
gement sã întârzie.

Cele mai multe solicitãri au fost
primite pentru finanþarea proiectelor
din cadrul Programului Naþional de
Dezvoltare Ruralã, Programului
Operaþional Sectorial Creºterea Com-
petitivitãþii Economice ºi Programu-
lui Operaþional Regional.

În ultima perioadã, au fost înregis-
trate solicitãri ºi pentru finanþarea
proiectelor din cadrul Programului
Operaþional Sectorial Dezvoltarea Re-
surselor Umane, Programului Opera-
þional pentru Pescuit ºi Programului

Operaþional Sectorial Mediu.
Nu existã un domeniu preferat,

avem finanþãri acordate în mai toate
programele disponibile.

Reporter: Care este nivelul cofi-
nanþãrilor acordate de UniCredit Þi-
riac Bank pânã în prezent? Ce dome-
niu este preponderent?

Codruþ Nicolau: UniCredit Þiriac
este unul dintre cei mai mari finanþa-
tori pe segmentul de fonduri europe-
ne, însã piaþa principalã este cea a
companiilor private. În acest an,
estimãm triplarea volumului de fi-
nanþãri acordate 2010.

Reporter: Ce îi sfãtuiþi pe cei care
doresc sã acceseze fonduri europene?

Codruþ Nicolau: În primul rând,
sfãtuim orice antreprenor sã apeleze
la o firmã de consultanþã specializatã
pentru a identifica domeniile în care
ar putea aplica pentru obþinerea de
fonduri europene. În al doilea rând,
îndemnãm potenþialii beneficiari de
fonduri europene sã ne contacteze
înainte ca studiul de fezabilitate ºi ce-
rerea de finanþare sã fie finalizate.
Astfel, parteneriatul activ creat de la
început între beneficiar, firma de con-
sultanþã ºi banca va genera atât pro-
iecte depuse în timp util, eligibile, cât
ºi bancabile, cheia succesului pentru
un grad mai ridicat de absorbþie a
fondurilor europene în România.

Banca va emite scrisoarea de con-
fort în urma analizei specifice ºi a
aprobãrii facilitãþilor dedicate proiec-
telor cu finanþare europeanã (credit
punte, scrisoare de garanþie bancarã,
credit de investiþii etc).

Reporter: Care sunt segmentele din

care care au fost respinse proiecte?
Codruþ Nicolau: Motivele re-

spingerii unor proiecte nu au þinut
de segmentul/domeniul din care
acestea au fãcut parte. Motivele re-
spingerii unui proiect pe fonduri
au în general legãturã cu neînca-
drarea clientului la creditare, ga-
ranþii insuficiente (pânã la apariþia
HG 606/ 2010 prin care a fost regle-
mentatã gajarea activelor din pro-
iect ºi pentru proiectele finanþate
din instrumente structurale), pro-
iecte supradimensionate în raport
cu capacitatea societãþii de a imple-
menta proiectul, inexistenþa contri-
buþiei proprii a solicitantului etc.
Insistãm pe implicarea bãncii din
faza de structurare a proiectului
deoarece în acest fel antreprenorii
vor putea beneficia de expertiza no-
astrã ºi vor putea depune un proiect
de calitate ºi cu ºanse reale de im-
plementare. n

Codruþ Nicolau: "Fondurile europene
reprezintã o sursã importantã de bani,
care poate contribui semnificativ la
revigorarea economicã".

O ratã micã de
absorbþie poate
duce chiar la
pierderea
banilor pentru
perioada
urmãtoare de
programare.

Sfãtuim orice
antreprenor sã
apeleze la o firmã de
consultanþã
specializatã ca sã
identifice domeniile
în care ar putea
aplica pentru
obþinerea de fonduri
europene.

Cele mai multe solicitãri au fost primite
pentru finanþarea proiectelor din cadrul
Programului Naþional de Dezvoltare Ruralã,
Programului Operaþional Sectorial Creºterea
Competitivitãþii Economice ºi Programului
Operaþional Regional.
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Cofinanþare Banca Transilvania:
peste 400 milioane lei

(Interviu cu Leonard Cornoiu, Director Departamentul Programe Europene, Banca Transilvania)

Reporter: Cum caracterizaþi situa-
þia absorbþiei fondurilor europene în
þara noastrã? Care credeþi cã va fi gra-
dul de absorbþie al fondurilor euro-
pene pânã la sfârºitul anului 2013?

Leonard Cornoiu: Ne dorim cu to-
þii un grad de absorbþie cât mai ridi-
cat, însã acesta este un aspect care þine
mai ales de autoritãþi ºi beneficiarii fi-
nali. Spre exemplu, 2010 a fost anul
“relansãrii” pentru Programul Ope-
raþional Sectorial Dezvoltarea Resur-
selor Umane - POSDRU, prin mãsurile

întreprinse
ajungându-se
la un grad al
contractãrii
de 80% din
valoarea to-
talã a sume-
lor puse la
dispoziþie în
cadrul aces-

tui program. Este adevãrat, contrac-
tarea este un indicator categoric, însã
pot exista diferenþe majore compara-
tiv cu sumele efectiv cheltuite ºi de-
contate prin program. Este, totuºi, un
început. Pe de altã parte, toþi cei im-
plicaþi în acest proces au cãpãtat o oa-
recare experienþã atât în atragerea,
cât ºi în implementarea proiectelor, ºi
probabil cã acest lucru se va vedea în
perioada în care va urma.

Reporter: Cât de importante sunt
fondurile europene pentru þara
noastrã?

Leonard Cornoiu: Fondurile euro-
pene sunt vitale pentru dezvoltarea
acelor sectoare în care þara noastrã a
rãmas în urma celorlalte state mem-
bre UE, cum ar fi: infrastructura de
transporturi, infrastructura din sãnã-
tate ºi turism. De asemenea, este
esenþialã contribuþia acestor fonduri
nerambursabile la revigorarea activi-
tãþii întreprinderilor mici ºi mijlocii,
indiferent dacã activeazã în sectorul
productiv sau de servicii. Banii euro-
peni trebuie sã aibã un efect multipli-
cator ºi sã stimuleze accesul
IMM-urilor la creditul bancar.

Reporter: Care sunt principalele
probleme care îngreuneazã procesul
absorbþiei de fonduri europene în
þara noastrã? Care sunt soluþiile pe

care le vedeþi pentru rezolvarea aces-
tor probleme?

Leonard Cornoiu: Principalele
probleme sunt de naturã structura-
lã. Aici amintesc doar faptul cã fon-

durile europene nu sunt considera-
te încã fonduri de investiþii care pot
stimula dezvoltarea economicã. Toa-
tã lumea vorbeºte despre aceste fon-
duri, dar nu sunt promovate acele
proiecte care sã satisfacã un pro-
gram de prioritãþi strategice sau po-
litici de dezvoltare pe termen lung.
De asemenea, mai sunt alte trei difi-
cultãþi majore cu care se confruntã
întreprinzãtorii: procesul greoi de
accesare a fondurilor europene, po-
sibilitatea finanþãrii proiectelor ºi
lipsa garanþiilor. Promovarea ºi fi-
nanþarea investiþiilor prioritare,
evaluarea într-un termen decent a
cererilor de finanþare, decontarea la
timp a plãþilor efectuate de cãtre be-
neficiari, corelarea unor criterii de
eligibilitate cu condiþiile de piaþã ac-
tuale sunt doar câteva mãsuri care
pot rezolva dificultãþile de naturã
structuralã.

Banca Transilvania a fãcut deja un
pas foarte important încã de la finele
anului 2009, în sensul cã au fost ar-

monizate condi-
þiile bancare cu
criteriile autori-
tãþilor, astfel
încât toþi clienþii
sã aibã un acces
rapid la banii
europeni. În
plus, BT este
prima bancã din
România care
asigurã un rãs-
puns sau, dupã
caz, propune o

ofertã în termen de 10 zile de la depu-
nerea dosarului. În ceea ce priveºte
garanþiile, asigurãm - de asemenea - o
singurã interfaþã cu beneficiarii deoa-
rece împreunã cu FNGCIMM am

agreat un set de criterii de eligibilitate
a solicitanþilor ºi proiectelor, astfel
încât clienþii bãncii obþin rapid co-fi-
nanþarea proiectului ºi au certitudi-
nea obþinerii garanþiei, fãrã o altã
analizã de cãtre FNGCIMM.

R e p o r t e r :
Care este oferta
de produse Ban-
ca Transilvania
potrivite pentru
cei care doresc sã
acceseze fonduri
europene? Cãtre
ce domenii sunt
îndreptate pro-
dusele Banca
Transilvania?

Leonard Cor-
noiu: Cei interesaþi de cofinanþare
BT au la dispoziþie produse de credi-
tare, care pot fi accesate de la orice
unitate a bãncii. Este vorba de credi-
te de pre-finanþare ºi de co-finanþare,
scrisori de garanþii bancare pentru
implementarea proiectului, scrisori
de confort ºi conturi speciale, nece-
sare derulãrii proiectelor europene.
Programele cofinanþate de BT sunt
din domenii diverse, precum: agri-
culturã, alimentaþie, medicinã, far-
ma ºi IT, iar prin aceste finanþãri ne
adresãm companiilor de orice di-
mensiune din sectorul productiv, de
cercetare sau cel destinat infrastruc-
turii. De asemenea, avem în vedere
ºi instituþiile de învãþãmânt.

Reporter: Care este nivelul cofi-
nanþãrilor acordate de Banca Transil-
vania pânã în prezent? Ce domeniu
este preponderent?

Leonard Cornoiu: La Banca Tran-
silvania am dezvoltat, începând cu
2010, Platforma de soluþii destinate
beneficiarilor de fonduri europene.

Pânã în prezent, valoarea proiectelor
europene cofinanþate de Banca Tran-
silvania este de peste 400 milioane lei.
S-a remarcat o creºtere semnificativã
a solicitãrilor care au obþinut o finan-
þare în mediul rural, pentru plantaþii

agricole ºi ferme de animale, ca ur-
mare o pondere semnificativã în total
plasamente o reprezintã PNDR-ul
(Programul Naþional de Dezvoltare
Ruralã).

Reporter: Ce îi sfãtuiþi pe cei
care doresc sã acceseze fonduri eu-
ropene?

Leonard Cornoiu: Potenþialii be-
neficiari care acceseazã fonduri eu-
ropene nerambursabile trebuie sã
þinã cont de o „lecþie” pe care cre-
dem cã deja au învãþat-o: timpul
acordat scrierii, finanþãrii ºi imple-
mentãrii unui proiect este crucial.
Discuþia timpurie cu consultantul ºi
cu banca, pentru a realiza un flux ra-
pid de informaþii, eliminã obstaco-
lele pe care beneficiarul le poate
întâmpina. Succesul unui proiect
constã în planificarea realistã a re-
surselor – umane ºi financiare – pre-
cum ºi în dialogul deschis pe care
beneficiarul îl are cu cei doi finanþa-
tori: autoritatea de management ºi
banca. n

Banii europeni trebuie sã aibã un efect multiplicator ºi sã stimuleze accesul
IMM-urilor la creditul bancar", a declarat Leonard Cornoiu.

Succesul unui proiect constã în
planificarea realistã a resurselor –
umane ºi financiare – precum ºi în
dialogul deschis pe care beneficiarul
îl are cu cei doi finanþatori:
autoritatea de management
ºi banca.

Principalele
probleme
sunt de
naturã
structuralã.
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PROIECTE
DE SUCCES

Douã insule surori
vã cheamã la ele –
Italia

Î
n mijlocul Mediteranei de Vest, vã
aºteaptã Corsica ºi Sicilia, învãlui-
te de un climat cald, o priveliºte

deosebitã ºi un renumit centru cultu-
ral ºi istoric de talie mondialã.
Totuºi, pentru aceste douã insule, a
cãror poziþie geograficã izolatã e o
cauzã a dificultãþilor economice,
promovarea turismului, una dintre re-
sursele principale, rãmâne o prioritate.

Cooperarea în acest domeniu dintre
cele douã insule e încurajatã de aºeza-
rea bazinelor mãrii ºi a porturilor dupã
turism, dupã practicile ecologice în tu-
rism, combinate cu comerþul pentru a
profita de toa-
te avantajele.

P r i n t r e
multe alte
schimburi de
vizitatori între
cele douã in-
sule, finanþate
cu ajutorul
programului
INTERREG
pentru perioa-
da 1994- 1999,
întâlnim eve-
nimente spor-
tive cum ar fi
ediþia a doua
ºi a treia a “jo-
curilor insu-
lei”, al 11-lea
raliu “Terre de Corse”, “Bonifacio
Classic” ºi cursa de bãrci “Vela Latina”
între Ajaccio ºi Stintino.

Schimburile culturale constau în
aproximativ 30 de activitãþi în domenii
muzicale (festivalul inter-regional de
muzicã), cântece polifonice, teatru ºi
dans, pe de o parte, ºi pe celalaltã parte
arte ºi meºteºuguri ce au fost premiate,
de exemplu, la al nouãlea târg Porto
Vecchio sau în timpul festivalului me-
dieval din Bonifacio (paradã cu costu-
me medievale istorice). Alte iniþiative
au privit itinerariile arheologice ºi isto-
rice, promovarea moºtenirilor cultura-
le ºi istorice ale provinciei Sassari a Sar-
diniei ºi departamenul Corsicii de sud
ºi studiul naturii.

Date tehnice:

Cost total (euro)
13.401.000

Contribuþia UE (euro)
6.584.000

BT este prima bancã
din România care
asigurã un rãspuns
sau, dupã caz,
propune o ofertã
în termen de 10 zile
de la depunerea
dosarului.

Schimburile
culturale
constau în
aproximativ
30 de
activitãþi în
domenii
muzicale,
cântece
polifonice,
teatru ºi
dans, arte ºi
meºteºuguri.
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ÎN PERIOADA URMÃTOARE,

Absorbþia fondurilor europenevacunoaºte
un ritm de creºtere mult mai susþinut

(Interviu cu Radu Graþian Gheþea, preºedintele CEC Bank)

Reporter: Cum caracterizaþi situa-
þia absorbþiei fondurilor europene în
þara noastrã?

Radu Graþian Gheþea: Din infor-
maþiile publicate pe site-urile oficiale
ACIS ºi APDRP, gradul de absorbþie a
fondurilor europene pe instrumente
structurale, pentru perioada
2007-2013, se ridicã în prezent la
11,74%. Pentru Programul Naþional
de Dezvoltare Ruralã procentul este
mai mare, respectiv 24,2%. Deºi re-
zultatele nu sunt dintre cele mai
îmbucurãtoare, în ultima perioadã
s-a constatat o mai mare implicare
din partea tuturor actorilor în vede-
rea creºterii gradului de absorbþie.

Reporter: Consideraþi cã absorbþia
fondurilor europene ar trebui sã fie o
prioritate pentru þara noastrã în aceas-
tã perioadã? De ce?

Radu Graþian Gheþea: Fondurile
europene ar trebui sã reprezinte o
prioritate, dat fiind faptul cã acestea
vizeazã reducerea dezechilibrelor
economice ºi sociale dintre diferite
þãri membre ale Comunitãþii Europe-
ne, în scopul unei dezvoltãri armo-
nioase a CE. Dacã România va reuºi
sã creascã gradul absorbþiei, va fi în
beneficiul tuturor: agenþi economici,
autoritãþi publice locale ºi centrale,
instituþii publice, dar ºi persoane fizi-
ce, care vor avea acces la bunuri ºi ser-
vicii de calitate.

Reporter: Care sunt principalele
probleme care îngreuneazã procesul
absorbþiei de fonduri europene în
þara noastrã? Care sunt soluþiile pe
care le vedeþi pentru rezolvarea aces-
tor probleme?

Radu Graþian Gheþea: Ne vom re-
feri în primul rând la problemele cu
care ne-am confruntat noi, ca bancã
foarte apropiatã de români. Nu cu
mult timp în urmã, beneficiarii de
fonduri europene se adresau bãncii
dupã ce aveau un proiect aprobat de
cãtre Autoritatea de Management
(AM). A existat tendinþa supradi-
mensionãrii proiectelor, beneficiarii
proiectelor aprobate neputând sã asi-
gure co-finanþarea acestor proiecte
din fondurile proprii. S-a întâmplat
ca uneori banca sã nu considere clien-
tul sau proiectul creditabile/bancabi-
le. Suntem siguri cã toþi participanþii
la acest proces au întâmpinat greutãþi,
atât AM/OI, cât ºi beneficiarii. Soluþii-
le nu trebuie cãutate de o parte sau de
alta, ci de cãtre toþi actorii implicaþi,
printr-o comunicare continuã ºi trans-
parentã. Experienþa a dovedit cã nu-
mai printr-o comunicare eficientã se
pot identifica soluþii fezabile (de
exemplu, introducerea scrisorii de
confort din partea bãncii la depune-
rea cererii de finanþare sau posibilita-
tea gajãrii bunurilor achiziþionate cu
fonduri europene).

Din experienþa clienþilor noºtri,
putem enumera câteva soluþii care ar
putea duce la o mai mare absorbþie a

fondurilor europene.
Avem în vedere, în pri-
mul rând, respectarea
termenelor de cãtre au-
toritãþi (termenele de
lansare propuse, de
evaluare, de rambursa-
re a granturilor). Toto-
datã, este necesarã uni-
ficarea legislaþiei pen-
tru instrumentele
structurale ºi simplifi-
carea acestora, dar ºi a
documentaþiilor solici-
tate ºi a ghidurilor soli-
citantului. Clienþii
noºtri au întâmpinat
greutãþi în aflarea unor
detalii exacte referitoa-
re la ghidurile solici-
tantului. O altã soluþie
care ar putea determi-
na o mai bunã ºi rapidã
utilizare a fondurilor
europene o reprezintã
crearea unui meca-
nism flexibil de realo-
care a fondurilor neuti-
lizate, fie de la o sesiu-
ne la alta, fie între linii-
le de finanþare care au
un grad redus de inte-
res ºi linii care au susci-
tat interesul potenþiali-
lor beneficiari.

Cunoaºtem proble-
mele cu care se con-
fruntã ºi AM, mai ales
în ceea ce priveºte lipsa
de personal specializat
implicat în diferitele
etape de implementare
a programelor de fon-
duri europene: progra-
mare, gestionare ºi control. O soluþie
ar reprezenta-o utilizarea fondurilor
de Asistenþã Tehnicã alocate pentru
fiecare program. CEC Bank a dat
întotdeauna dovadã de deschidere ºi
a participat la toate iniþiativele AM în
ceea ce priveºte gãsirea unor soluþii
pentru problemele întâmpinate în
absorbþia fondurilor europene de cã-
tre þara noastrã.

Reporter: Cãtre ce domenii au
mers majoritatea creditelor?

Radu Graþian Gheþea: Volumul
creditelor acordate pânã în prezent

ne recomandã drept un actor impor-
tant în accesarea fondurilor europene
în România. Majoritatea creditelor au
fost acordate beneficiarilor Progra-
mului Naþional de Dezvoltare Rura-
lã, dar am acordat credite ºi beneficia-
rilor de instrumente structurale, eli-
gibili în cadrul Pogramului Operaþio-
nal Regional sau Creºterea Competi-
tivitãþii Economice. Desigur, CEC
Bank s-a implicat ºi în acordarea cre-
ditelor punte pentru subvenþii în
agriculturã, acordate pe baza adeve-
rinþelor eliberate de APIA. În total, au

fost acordate peste
6.000 de credite, în
valoare de aproxi-
mativ 1.500 milioa-
ne lei . Valoarea
granturilor asociate
acestor credite a fost
de peste 1.600
milioane lei.

Din experienþa
acumulatã pânã în
prezent în colabora-
rea cu beneficiarii de
fonduri europene,
putem spune cã
unul dintre aspecte-
le importante, de la
care trebuie sã plece
implementarea unui
astfel de proiect, îl
reprezintã faptul cã
potenþialul benefi-
ciar trebuie sã-ºi
contureze ideea de
proiect, apoi sã
încerce identificarea
unor surse de finan-
þare. De multe ori s-a
pornit de la oportu-
nitãþile de finanþare
ºi s-au creat proiecte
„pentru bani”. Be-
neficiarul trebuie
sã-ºi cunoascã aface-
rea, sã aibã încrede-
re în succesul aceste-
ia ºi sã se implice în
implementarea pro-
iectului, atât din
punct de vedere fi-
nanciar, alãturi de
banca finanþatoare,
cât ºi al celorlalte re-
surse alocate.

Reporter: Care credeþi cã va fi gra-
dul de absorbþie al fondurilor euro-
pene pânã la sfârºitul anului 2013?

Radu Graþian Gheþea: Toþi actorii
implicaþi în acest proces au avut de
învãþat din experienþa de pânã acum
ºi considerãm cã prin implementarea
soluþiilor identificate pânã în prezent
dar ºi prin gãsirea unor noi pârghii de
îmbunãtãþire a activitãþii în acest do-
meniu, absorbþia fondurilor europene
va cunoaºte, în perioada urmãtoare,
un ritm de creºtere mult mai susþinut.

Reporter: Care sunt segmentele
din care au fost respinse proiectele?

Radu Graþian Gheþea: Desigur,
au fost cazuri în care banca noastrã a
fost nevoitã sã respingã cereri de cre-
dite. Dar acest lucru nu s-a întâmplat
din cauza riscului de creditare al
unui anumit domeniu economic
considerat prioritar de cãtre CE, ci
din cauza faptului cã proiectele res-
pective nu au fost considerate banca-
bile. Dorim ca ºi clienþii noºtri sã do-
vedeascã încredere în proiect, im-
plicând resursele proprii ale firmei,
alãturi de resursele finaciare ale
bãncii. n

PROIECTE
DE SUCCES

Expresul Polar -
Finlanda

P
roiectul a vizat modernizarea
rutei feroviare dintre Helsinki
ºi Sankt Petersburg, cea mai im-

portantã dintre Finlanda ºi Rusia.
Modernizarea a vizat calibrarea

ºinelor (în Rusia, distanþa dintre cele
douã ºine este mai mare decât în Fin-
landa), construirea unei cãi duble de
rulare, realizarea unui plan de prote-
jare fizicã a ºinelor, electrificarea inte-
gralã, amplasarea unui sistem de
semnalizare ºi de siguranþã pe toatã
lungimea rutei ºi elaborarea unui
plan de management performant.

Modernizarea liniei feroviare care
leagã Helsinki de Lahti, parte inte-
grantã a reþelei europene de trans-
port, a fost gata în 2006. Linia este
mãrginitã de bariere pentru a proteja
zonele populate pe care le traversea-
zã. În mare parte, linia este paralelã
cu autostrada Lahti, reducând sub-
stanþial impactul asupra mediului
înconjurãtor ºi al poluãrii. Moderni-
zarea acestei linii feroviare a adus ºi o
creºtere economicã a oraºelor din
partea de est a Finlandei.

În urma acestor lucrãri de mo-
dernizare, la sfârºitul lui 2000 tim-
pul unei cãlãtorii între Helsinki ºi
Sankt Petersburg a fost redus de la
6 ore ºi jumãtate la 4 ore ºi 20 de mi-
nute, iar pânã în 2006 a fost redus
pânã la 3 ore. Modernizãrile au dus
ºi la creºterea schimbului de mãr-
furi.

În urmãtorii ani, se vor construi
linii separate pentru trenurile de
mare vitezã ºi de asemenea se
doreºte extinderea reþelei feroviare
în zonele din jurul oraºului Sankt
Petersburg.

De asemenea, porþiunea care se
îndreaptã cãtre Rusia, între Lahti ºi
Vainikkala va fi modernizatã, pen-
tru ca trenurile sã poatã circula cu
vitezã mai mare ºi timpul cãlãtorii-
lor sã fie redus. Planurile includ ºi
construirea a douã linii electrificate
pe porþiunea Luumaki-Vainikkala.
Apoi, între staþiile Vainikkala, din
Finlanda ºi Buslovskaja, din Rusia
se va insista mai ales pe moderniza-
rea infrastructurii, pentru a decon-
gestiona traficul în punctele de tre-
cere a frontierei. Acest ultim proiect
este deocamdatã în faza studiului
de fezabilitate.

Date tehnice:

Buget total (euro)
1.805.262

Contribuþie UE (euro)
334.308

Beneficiarul trebuie sã-ºi cunoascã
afacerea, sã aibã încredere în succesul

acesteia ºi sã se implice în implementarea
proiectului, atât din punct de vedere financiar,
alãturi de banca finanþatoare, cât ºi al celorlalte
resurse alocate", a declarat Radu Gheþea.

CEC Bank este una dintre primele bãnci comerciale care au introdus în ofertã ºi
produse destinate beneficiarilor de fonduri europene. Sunt produse specifice, de
la scrisoarea de garanþie bancarã sau scrisoarea de confort, pânã la cele trei pro-
duse de creditare: linia de credit pentru investiþii, creditul de investiþii ºi creditul
punte. Considerãm cã aceste produse rãspund nevoilor clienþilor noºtri ºi sunt
competitive pe piaþa bancarã. Aceste produse nu sunt destinate unui domeniu
specific din economie, ci unor clienþi specifici: beneficiari de fonduri europene, fie
cã sunt autoritãþi locale, IMM sau PFA.
Mai mult decât atât, CEC Bank a pregãtit personal specializat pe acest segment,
care sã rãspundã nevoilor de informare ale potenþialilor beneficiari de fonduri euro-
pene. "Încercãm astfel sã oferim consiliere financiarã ºi sã-i sprijinim pe clienþi sã
încadreze ideea de proiect într-unul dintre domeniile de finanþare aprobate de CE",
a spus Radu Gheþea. Astfel, CEC Bank a lansat „Birourile de Fonduri Europene”,
care s-au deschis la mijlocul anului trecut în întreaga þarã. Specialiºtii CEC Bank îºi
vor sprijini clienþii în implementarea proiectelor de accesare a fondurilor europene.
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Am cheltuit 12% din fondurile alocate
(urmare din pagina 1)

Din aceastã sumã, fondurile UE
reprezintã 10,2 miliarde euro. Con-
tribuþia UE aferentã contractelor
semnate, în raport cu alocarea UE
2007–2013, este de 53%. În perioada
1 ianuarie – 13 mai 2011, au fost sem-
nate 701 contracte, în valoare de 2,6
miliarde euro, ceea ce reprezintã o
creºtere cu 14% a numãrului con-
tractelor semnate ºi cu 26% a valorii
acestora, faþã de sfârºitul anului tre-
cut.

Cãtãlin Vãtafu apreciazã cã stadiul
implementãrii celor ºapte programe
operaþionale la data de 13 mai evi-
denþiazã un progres semnificativ în
ceea ce priveºte valoarea proiectelor
depuse, care este de peste 2,5 ori mai
mare decât alocarea pentru întreaga
perioadã de programare. Evoluþia ra-
portului dintre numãrul proiectelor
depuse de la începutul anului 2011 ºi
al celor aprobate în aceeaºi perioadã,
precum ºi a contractelor semnate ilu-
streazã, în opinia domnului Vãtafu,
îmbunãtãþirea calitãþii proiectelor de-

puse ºi faptul cã sistemul de imple-
mentare a început sã funcþioneze mai
bine.

Directorul ACIS a subliniat cã
persistenþa unui decalaj major între
valoarea contractatã din programe ºi
stadiul implementãrii fizice ºi finan-
ciare la nivel de proiecte, precum ºi
ritmul lent de implementare efectivã
a proiectelor ºi de recuperare de la
Comisia Europeanã a cheltuielilor
efectuate necesitã mãsuri decisive
care sã declanºeze un “salt de absorb-
þie”.

Þara noastrã are aprobate de cãtre
Comisia Europeanã un numãr de 50
proiecte majore. Din acestea, 41 sunt
în domeniul mediului (infrastructurã
de alimentare cu apã, tratarea apelor
uzate, managementul deºeurilor ºi
sisteme urbane de încãlzire), 8 sunt în
domeniul transporturilor (infrastruc-
turã rutierã ºi navalã) ºi un proiect
este în domeniul energiei (instalaþie
de desulfurare). Valoarea cumulatã a
celor 50 de proiecte este de aproxima-
tiv 4,34 miliarde de euro.

Au mai fost transmise Comisiei

Europene, spre analizã ºi aprobare, 6
proiecte majore în domeniul trans-
porturilor (rutier ºi feroviar), 6 pro-
iecte majore în domeniul mediului
(apã, deºeuri ºi reabilitarea sisteme-
lor de încãlzire urbanã) ºi 2 proiecte
în domeniul energiei (instalaþii de de-
sulfurare).

Numãrul mare de proiecte majore
aprobate de Comisia Europeanã con-
stituie un punct forte pentru Româ-
nia, care se situeazã pe primul loc, la
acest capitol, între statele membre
UE. n

Situaþia la 13 mai 2011 a depunerii ºi aprobãrii de proiecte, semnãrii de contracte de finanþare ºi efectuãrii de plãþi cãtre beneficiari
ALOCÃRI UE 2007 - 2013

(CUMULAT)* CONTRACTE / DECIZII DE FINANÞARE CU BENEFICIARII PLÃÞI CÃTRE BENEFICIARI

Euro Lei Numãr

Valoare eligibilã (Lei)

Cheltuieli neeli-
gibile (Lei)

Total valoare
proiecte (Lei)

% - Contri-
buþie UE la
proiectele

contractate
în raport cu
alocarea UE
2007 - 2013

Prefinanþare
(Lei)

Rambursãri (Lei)

Total plãþi
(Lei)

% - Plãþi
contribuþie

UE în ra-
port cu

alocarea
UE 2007 -

2013

Finanþare acordatã
Contribuþia

proprie a bene-
ficiarului

Contribuþie UEBuget de stat
Contribuþie UE Buget naþional

PO Regional 3.726.021.762 15.205.894.811 1.391 9.529.536.128 1.356.922.802 841.966.870 3.010.980.584 14.739.406.384 62,67 2.058.523.928 1.093.604.280 215.039.744 3.367.167.952 20,73

POS Mediu 4.512.470.138 18.415.390.633 192 12.218.914.790 2.433.424.822 320.073.873 4.881.157.781 19.853.571.266 66,35 1.322.952.261 340.318.789 73.788.116 1.737.059.166 9,03

POS Transport 4.565.937.295 18.633.590.101 41 3.076.729.825 1.031.377.533 0 4.387.883.963 8.495.991.321 16,51 0 486.201.865 106.617 486.308.483 2,61

POS Creºterea
Competitivitãþii Economice

2.554.222.109 10.423.780.427 1.727 4.214.766.275 720.752.416 1.853.526.969 1.767.146.748 8.556.192.408 40,43 498.126.963 805.986.011 113.197.375 1.417.310.349 12,51

POS Dezvoltarea Resurselor
Umane

3.476.144.996 14.186.147.729 2.003 11.738.093.084 1.270.495.238 740.547.752 424.437.257 14.173.573.331 82,74 2.222.160.088 395.296.761 80.147.556 2.697.604.406 18,45

PO Dezvoltarea Capacitãþii
Administrative

208.002.622 848.858.700 300 392.417.862 15.841.485 57.224.671 6.091.913 471.575.931 46,23 20.757.260 40.389.613 3.835.289 64.982.162 7,20

PO Asistenþã Tehnicã 170.237.790 694.740.421 59 216.217.888 3.397.874 24.912.129 29.135.885 273.663.777 31,12 5.086.595 47.121.949 642.247 52.850.791 7,51

TOTAL 19.213.036.712 78.408.402.822 5.713 41.386.675.851 6.832.212.170 3.838.252.264 14.506.834.132 66.563.974.417 52,78 6.127.607.095 3.208.919.269 486.756.944 9.823.283.308 11,91

Curs euro mai 2011: 1euro 4.0810 lei; 1 Recalculare AM POR; 2 Au fost reziliate patru contracte.

Bãncile, încã reticente sã cofinanþeze
proiectele din fonduri europene
(urmare din pagina 4)

Vor fi promovate activ posibilitãþile de ga-
rantare a împrumuturilor contractate pentru
asigurarea contribuþiei proprii la finanþarea
proiectelor ºi vor fi standardizate documentaþia
de atribuire ºi contractele aferente.

Potrivit domnului Istrãþoiu, printre mãsurile de
accelerare a absorbþiei fondurilor alocate POS CCE
se mai numãrã simplificarea procedurilor de achi-
ziþie pentru beneficiarii care nu intrã sub incidenþa
OUG 34/2006, rezilierea contractelor de finanþare
cu beneficiarii care înregistreazã întârzieri majore
ºi nejustificate în demararea implementãrii proiec-
telor, dar ºi intensificarea activitãþilor de instruire a
beneficiarilor pe teme esenþiale ce þin de imple-
mentarea proiectelor:

“Vom creºte sprijinul direct acordat beneficia-
rilor prin îmbunãtãþirea asistenþei acordate prin
intermediul facilitãþilor de tip helpdesk ºi vom
publica instrucþiuni cu exemple cât mai practice
privind documentaþiile necesare rambursãrii
cheltuielilor. Vom stabili unele reguli orizontale
mai stricte de acordare a prefinanþãrii, care sã
motiveze beneficiarii sã implementeze activitãþi-
le proiectelor conform graficelor stabilite”.

Axele POS CCE, cu cele mai

bune rezultate

Din punctul de vedere al plãþilor cãtre benefi-
ciari, cele mai bune rezultate sunt înregistrate,
în cadrul POS CCE, pentru Axa prioritarã 2 -
Cercetare, Dezvoltare Tehnologicã ºi Inovaþie
pentru Competitivitate (grad de absorbþie
23,19%), urmatã de Axa prioritarã 1 - Un sistem
productiv inovativ ºi eco-eficient (16,34%).

Axa prioritarã 1 are o alocare bugetarã de
aproape36%dintotaluldisponibilprinPOSCCE.
Domeniile majore de intervenþie sunt 1.1. - Inves-
tiþii productive ºi pregãtirea pentru concurenþa pe
piaþã a întreprinderilor, în special a IMM-urilor;
1.2. Accesul IMM-urilor la finanþare; 1.3. Dezvol-
tarea unui antreprenoriat sustenabil.

Axa prioritarã 2 are o alocare bugetarã de
21,45% din POS CCE ºi cuprinde urmãtoarele
domenii majore de intervenþie: 2.1 Cerceta-
re-Dezvoltare (CD) în parteneriat între univer-
sitãþi/institute de cercetare-dezvoltare ºi între-
prinderi, în vederea obþinerii de rezultate apli-
cabile în economie; 2.2 Investiþii pentru infra-
structura de Cercetare-Dezvoltare-Inovare
(CDI); 2.3 Accesul întreprinderilor la activitãþi
de CDI (în special IMM-urile).

Axa prioritarã 3 – Tehnologia informaþiei ºi co-
municaþiilor pentru sectoarele privat ºi public dis-
pune de 15,62% din bugetul programului opera-
þional. Domeniile majore de intervenþie sunt:

3.1. Susþinerea utilizãrii tehnologiei informa-
þiei; 3.2. Dezvoltarea ºi eficientizarea serviciilor
publiceelectronice; 3.3.Dezvoltareae-economiei.

Axa prioritarã 4 – Creºterea eficienþei energe-
tice ºi a siguranþei în aprovizionare, în contextul
combaterii schimbãrilor climatice, are o cotã de
24,08% din POS CCE, cu urmãtoarele domenii
de intervenþie: 4.1. Energie eficientã ºi sustena-
bilã (îmbunãtãþirea eficienþei energetice ºi a sus-
tenabilitãþii sistemului energetic); 4.2. Valorifi-
carea resurselor regenerabile de energie pentru
producerea de energie “verde”; 4.3. Diversifica-
rea reþelelor de interconectare în scopul creºterii
siguranþei în aprovizionarea cu energie.

Axa prioritarã 5 – Asistenþã Tehnicã; are o
alocare de 2,98% din POS CCE. n
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Absorbþia fondurilor europene –
prioritate de grad zero a Guvernului

Absorbþia fondurilor structurale ºi
de coeziune reprezintã una dintre
prioritãþile de grad zero ale Guvernu-
lui României.

Toate discursurile despre relansa-
rea economiei, fie cã sunt ale guver-
nanþilor, ale oficialilor strãini, ale oa-
menilor de afaceri sau ale analiºtilor,
ating inevitabil ºi tema atragerii bani-
lor europeni. Cu toate acestea, þara
noastrã nu pare sã rãs-
pundã semnalelor de
alarmã.

Potrivit lui Jeffrey
Franks, ºeful misiunii
FMI de evaluare, Româ-
nia riscã sã returneze
pânã la 1,5 miliarde
euro dacã unele pro-
iecte finanþate din fonduri UE nu
sunt finalizate în acest an. “Guver-
nul realizeazã progrese în absorbþia
fondurilor europene, dar aceste pro-
grese sunt insuficiente ºi eforturile în
acest sens trebuie dublate”, a spus
Jeffrey Franks, adãugând: “Trebuie
ca proiectele cu prioritate redusã sã
fie abandonate pentru ca eforturile
sã se concentreze pe domeniile în
care absorbþia creºte foarte rapid.
România riscã sã fie obligatã sã re-
turneze pânã la 1,5 miliarde euro,
sume deja plãtite, dacã aceste proiec-
te nu sunt finalizate pânã la sfârºitul
acestui an“.

Traian Bãsescu: Avem o
“problemã uriaºã" în ce
priveºte capacitatea de
absorbþie a fondurilor
europene

R o m â n i a
“are o proble-
mã uriaºã” în
ce priveºte ca-
pacitatea de a
absorbi fonduri
europene, mai
ales în sectorul
transporturilor,
recunoaºte ºi
preºedinte le

Traian Bãsescu. În cadrul întâlnirilor
cu reprezentanþii Fondului Monetar
Internaþional (FMI), ai Comisiei euro-
pene (CE) ºi ai Bãncii Mondiale (BM),
preºedintele a spus cã þara noastrã
are probleme legate de respectarea
procedurilor la implementarea, la ni-
vel local, a proiectelor finanþate din
bani europeni. Domnia sa a menþio-
nat cã ar fi nevoie de asistenþã de la

UE în acest sens:
“Privind la numãrul
de proiecte aprobate
de CE, putem spune
cã suntem campio-
ni, dar legat de im-
plementare, suntem
blocaþi”.

ªeful statului a
cerut explicaþii Departamentului
Afacerilor Europene, fiind posibil ca
problemele sã fie legate de proceduri,
dar încã nu existã date clare în acest
sens. Reprezentanþii FMI, CE ºi BM
au declarat cã partea românã trebuie
sã îi sprijine pe beneficiari în absor-
bþia acestor fonduri.

Boc: Problema este
la implementarea
proiectelor

România nu
are o problemã
în ceea ce pri-
veºte depune-
rea ºi semnarea
de proiecte cu
fonduri europe-
ne, ci cu imple-
mentarea aces-
tora, a declarat
recent pri-

mul-ministru Emil Boc. “În momen-
tul de faþã, România nu are o proble-
mã cu depunerea de proiecte, nu mai
are o problemã cu semnarea de con-
tracte, dar are o problemã majorã cu
implementarea lor. De aceastã imple-
mentare depinde absorbþia fonduri-
lor europene în România ºi posibilita-
tea de a le utiliza în integralitate”, a
spus premierul.

ªeful Executivului a amintit de si-

tuaþii în care, de la semnarea contrac-
telor pânã la organizarea licitaþiilor,
au trecut 18 pânã la 20 de luni, lucru
considerat o trenare pentru absorbþia
fondurilor europene.

Marinel Burduja:
În politica Guvernelor
din România, absorbþia
fondurilor europene
nu a fost decât o lozincã

În politica
G u v e r n e l o r
care s-au perin-
dat la putere,
absorbþia fon-
durilor europe-
ne nu a fost
decât o lozincã,
o înºiruire de
cuvinte fru-
moase, fãrã ca

acestea sã adopte mãsuri concrete de
atragere a banilor europeni, opineazã
Marinel Burduja, ºeful diviziei cor-
porate al Raiffeisen Bank.

În portofoliul corporate al Raiffei-
sen Bank, ponderea creditelor care
au avut ca destinaþie cofinanþarea

unor proiecte ce au atras fonduri eu-
ropene este nesemnificativã.

„Cred cã nu suntem pregãtiþi
pentru asta. Uniunea Europeanã
are aceºti bani pentru noi ºi este o
adevãratã nenorocire cã România,
cu o economie ºubredã cum are
astãzi, este an de an contribuitor net
la bugetul UE”, a spus reprezentan-
tul Raiffeisen, într-un interviu acor-
dat ziarului BURSA la începutul
anului.

Oficial UE: Bucureºtiul
trebuie sã pedepseascã
mai sever fraudele cu
fonduri europene

România tre-
buie sã pedepse-
ascã mai sever
fraudele cu fon-
duri europene, a
spus comisarul
european pen-
tru impozitare ºi
uniune vamalã,
audit ºi antifrau-
dã, Algirdas Se-

meta, în finalul unei vizite la Bucureºti.
“Amimpresiacãs-aprodusostagnarea
eforturilor de combatere a fraudelor în
ultimele 18 luni. Sistemele de control
trebuie întãrite ºi autoritãþile trebuie sã-i
pedepseascã mai sever pe fraudatori,
când sunt descoperiþi”, a declarat Se-
meta. Domnia sa a adãugat: “Se pare
cã existã o lipsã de angajament în me-
diul justiþiei de a duce la bun sfârºit ca-
zurile legate de abuzuri ºi utilizare
inadecvatã a fondurilor europene. Ni-
velul condamnãrilor în urma unor
astfel de anchete este prea scãzut”.

Potrivit comisarului european, “în

73% dintre cazurile transmise de Ofi-
ciul european de combatere a fraudei
(OLAF) între 2008 ºi 2010, autoritãþile
române nu au luat nicio mãsurã”.

Semeta a mai spus cã este respon-
sabilitatea statelor membre sã asigu-
re urmãrirea cazurilor de fraudã ºi cã
sancþiunile aplicate sunt suficiente
pentru a descuraja astfel de acte. “Ni-
velul de recuperare a fondurilor utili-
zate în mod ilegal este scãzut”, a mai
declarat Semeta. n

PROIECTE
DE SUCCES

Cooperare medicalã
greco-balcanicã -
Grecia

D
ezordinea politicã în Balcani a
cauzat o degradare a servicii-
lor de sãnãtate publicã a þãri-

lor frontaliere cu Grecia. A fost inva-
datã de fluxuri migratoare. Ministrul
grec al Sãnãtãþii a luat decizia de a se
ocupa, cu ajutorul INTERREG-ului,
de Centrele transfrontaliere de sãnã-
tate publicã (Cross-border Public
Health Centres – CBPHC) , destinate
sã rãspundã nevoilor imediate, pro-
movând cooperarea ºi schimburile
de experienþã cu celelalte þãri în do-
meniul cercetãrii medicale ºi al edu-
caþiei sãnãtãþii.

În primã fazã, CBPHC-urile au
fost construite la graniþele cu
Albania ºi Bulgaria, unde migraþii-
le necontrolate ºi lipsa de conºtien-
tizare a riscurilor au creat proble-
me grave.

O serie de 76 de studii asupra ris-
curilor majore în materie de sãnãtate
au fost fãcute în cadrul proiectului.
Acestea au permis desfiinþarea baze-
lor unei cooperãri ºi stabilirea unui
Decret de sãnãtate publicã pentru zo-
nele frontaliere greci. Accentul s-a
pus în particular pe controlul bolilor
transmisibile ºi poluarea apei din
zonã, controlul afecþiunilor umane,
animaliere ºi ameliorarea infrastruc-
turilor sanitare. Diversele activitãþi
internaþionale au fost create pentru a
favoriza un acord comun asupra pro-
blemelor de sãnãtate actuale ºi viitoa-
re, de asemenea pentru dotarea cu
echipamente adecvate pentru a face
faþã situaþiilor de urgenþã.

În Grecia, mai mult de 200 de per-
soane au urmat o formare pe princi-
palele probleme sanitare, ca protec-
þia ºi prevenirea epidemiologicã,
pentru a dota serviciile medicale cu
resurse umane suficiente pentru a
pune în aplicare ansamblul de refor-
me necesare în materie de sãnãtate
publicã.

Pentru perioada 2000-2006 progra-
mul finanþat în cadrul INTERREG III
cuprinde dezvoltarea CBPHC-urilor
existente ºi construirea a încã 5 centre
de frontierã cu Macedonia, devenitã
eligibilã pentru ajutorul european,
editarea de publicaþii specializate ºi
programe educative.

Date tehnice:

Programul : INTERREG II A Grecia/
Albania, Grecia/ Bulgaria ºi Grecia/

Macedonia, Poiect: Cross-border Pu-
blic Health Centres (CBPHC)

Cost total (euro):

5.300.300
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20-25%
(urmare din pagina 3)

În 2010, volumul rambursãrilor cã-
tre beneficiari în cadrul acestui pro-
gram a crescut de ºapte ori faþã
de nivelul anului 2009, ceea ce
denotã cã proiectele se derulea-
zã bine ºi ritmul de implemen-
tare este susþinut.

În ceea ce priveºte Progra-
mul Operaþional Sectorial Dez-
voltarea Resurselor Umane (POS
DRU), s-a înregistrat nivelul cel mai
ridicat de contractare, cu peste 2000
de contracte de finanþare semnate.

Cãtãlin Vãtafu ne-a precizat cã volu-
mul contractãrilor în cadrul POS
DRU a depãºit 80% din alocare.

Programele operaþionale sectoria-

le pentru Mediu (POSM) ºi Tran-
sport (post), care implementeazã
proiecte majore vor cunoaºte, în
acest an, un salt de absorbþie, ca ur-
mare a demarãrii unui numãr mare

de astfel de investiþii. Proiectele ma-
jore au valori de peste 50 milioane
euro contribuþie UE, pentru care este
necesarã aprobarea de cãtre Comisia
Europeanã ºi care implicã o perioa-
dã mai mare pânã la începerea efec-
tivã a implementãrii contractelor de
lucrãri.

Domnul Vãtafu a conchis cã în po-
fida progreselor înregistrate de unele
Programe Operaþionale la anumiþi
indicatori cum ar fi aprobarea de
proiecte ºi contractarea, în condiþii-
le unui ritm lent de implementare
efectivã a proiectelor ºi de recuperare

de la Comisia Europeanã a cheltuieli-
lor efectuate, pentru accelerarea ab-
sorbþiei este imperios necesar ca toate
structurile implicate în management
sã depunã eforturi sporite pentru
funcþionarea la capacitate maximã.
Eforturi susþinute sunt necesare ºi
pentru formarea beneficiarilor, care
dovedesc o slabã capacitate de mana-
gement a proiectelor, precum ºi cu-
noaºterea insuficientã a legislaþiei na-
þionale în domenii specifice (achiziþii
publice, programare ºi execuþie fi-
nanciar-bugetarã, protecþia mediului
etc.). n

Jeffrey Franks:
România riscã sã
returneze pânã la
1,5 miliarde euro.

Potrivit comisarului european, Algirdas Semeta,
73% dintre cazurile transmise de Oficiul european
de combatere a fraudei (OLAF) între 2008 ºi
2010, autoritãþile române nu au luat nicio
mãsurã.

Proiectele majore au valori
de peste 50 milioane euro
contribuþie UE.
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Polonia este lider în folosirea
fondurilor Uniunii Europene
U

n factor important a l
creºterii economice a Po-
loniei în anii 2004-2010
l-au constituit transferu-

rile din bugetul Uniunii Europene.
Potrivit Halinei Golebicka, ªeful
Secþiei Promovare a Comerþului ºi a
Investiþiilor - Ambasada Republicii
Polone, în perioada 1 mai 2004 - 28
februarie 2010 s-au transferat 38,1
miliarde euro. În acelaºi timp, Polo-
nia a plãtit la bugetul UE 16,7 mi-
liarde euro. Soldul este pozitiv la
intrãrile din UE dupã ºase ani, si-
tuându-se la 21,4 miliarde euro.
Anul 2009 a înregistrat un record în
istoria polonezã a aderãrii, deoare-
ce dupã efectuarea calculelor a
reieºit cã de la bugetul UE au intrat
în Polonia 6 miliarde euro, ceea ce
reprezintã aproximativ 2% din Ve-
nitul Naþional Brut.

Suma mai sus menþionatã se com-
pune din transferuri în cadrul politi-
cii de coeziune - 21,4 miliarde euro
(din care 6,1 miliarde euro în 2009); în
cadrul politicii agrare comune - 12,8
miliarde euro (din care 3 miliarde
euro în 2009), ºi altele - aproximativ 4
miliarde euro (din care peste 0,1 mi-
liarde euro în 2009).

Datoritã calitãþii sale de membru al
UE, Polonia a avut posibilitatea sã be-
neficieze de instrumentele politicii de
coeziune (fonduri structurale ºi fon-
duri de coeziune). Astfel , în
2004-2006 Poloniei i-au revenit 12 mi-
liarde euro, în schimb, în anii
2007-2013 îi vor reveni aproximativ
68 miliarde
euro. Fondurile
din cadrul poli-
ticii de coeziune
au fost direcþio-
nate cãtre pro-
iectele din do-
meniul infra-
structurii, trans-
portului, protec-
þiei mediului,
susþinerea întreprinderilor mici ºi
mijlocii, conversiei/activãrii profesio-
nale a ºomerilor. În perioada
2007-2013, Polonia va fi cel mai mare

beneficiar net din bugetul UE, ca ºi cel
mai mare beneficiar al politicii de co-
eziune. Totodatã, dintre toate noile
state membre, Polonia va beneficia în
cei ºapte ani de la aderare de cele mai
multe fonduri legate de Politica

Agrarã Comu-
nã.

Datele Comi-
siei Europene
referitoare la
utilizarea fon-
durilor din ca-
drul Fondului
European de
Dezvoltare, din
Fondul Europe-

an Social ºi din Fondul de Coeziune
pentru perioada 2007-2013, publicate
în martie 2010, aratã cã Polonia, este
în mod decisiv lider în ceea ce pri-

veºte folosirea acestor bani din UE.
Valoarea fondurilor transferate de la
Comisie (sub formã de avans sau refi-
nanþare) a depãºit 9,59 miliarde euro.
Pe locurile urmãtoare se situeazã
Germania ºi Spania, care au obþinut
de la Comisia Europeanã sume
aproape de douã ori mai mici în com-
paraþie cu Polonia - respectiv 4,95 mi-
liarde euro ºi 4,79 miliarde euro.

Deschiderea pieþei muncii vest-eu-
ropene a jucat, de asemenea, un rol
pozitiv, la creºterea transferurilor
fondurilor private din afarã, cãtre Po-
lonia. Dupã evaluarea Bãncii Naþio-
nale a Poloniei, dupã 1 mai 2009, ma-
joritatea transferurilor private a cres-
cut de douã ori, atingând la sfârºitul
anului 2009 suma de aproximativ
24,7 miliarde euro. Numai în 2009,
emigranþii aflaþi în afara graniþelor pe

perioade de peste 12 luni, ca ºi cei
care au plecat pentru perioade mai
scurte, au efectuat transferuri în va-
loare de 4,5 miliarde euro.

Afluxul de fonduri, în perioada 1
mai 2004 - 31 august 2009, transferate
de la bugetul UE, ca ºi transferurile
private efectuate de emigranþii polo-
nezi au atins valoarea totalã de 63 mi-
liarde euro.

CORNELIA ANGELESCU

PROIECTE
DE SUCCES

Valea cu fibrã
opticã – Suedia

C
u ajutorul fondului UE Objec-
tive 2, regiunea Hudiksvall
din Suedia se ocupã cu tehno-

logia avansatã, crescându-ºi astfel
competiþia în domeniul fibrei opti-
ce.

Creºterea pe termen lung în secto-
rul de date ºi comunicaþii e cauzatã
de aplicaþii ce folosesc transmisii de
date rapide. Fibra opticã e una din
tehnologiile de vârf ale acestui dome-
niu ºi oferã, probabil, cel mai mare
potenþial pentru viitor. Capacitatea
de transmisie prin fibrã opticã este de
departe de câteva mii de ori mai mare
decât prin alte forme de transmisie.

Totuºi, cercetarea ºi dezvoltarea
în domeniul fibrei optice (research
and development R&D) ºi confecþio-
narea cunosc o mare concurenþã ºi
cer o forþã de muncã motivatã ºi cali-
ficatã, ca ºi de asemenea echipamen-
te sofisticate. Regiunea Hudiksvall e
bine pregãtitã în aceste domenii
mulþumitã industriei de fibrã opticã
stabilite aici. Câteva din companiile
de vârf în domeniul componentelor
din fibrã, cablu de fibrã ºi acces pe
bazã de fibrã opticã sunt stabilite în
aceastã regiune. Aici se include ºi
Ericsson Network Technologies, un
lider pe piaþa de fibrã opticã ºi unul
dintre producãtorii mondiali de ca-
bluri, ºi Acreo FiberLab, un labora-
tor de vârf ce produce fibrã opticã
din nordul Europei.

Cu ajutorul fondului Objective 2 al
Uniunii Europene, Hudiksvall inten-
þioneazã acum sã-ºi exploateze po-
tenþialul spre a dezvolta o regiune cu
competenþe de talie mondialã în do-
meniul fibrei optice – Fibre Optic Val-
ley (FOV). Proiectul FOV include
dezvoltarea atât a infrastructurii, cât
ºi a cercetãrii ºi educaþiei despre fibra
opticã.

Reþeaua va fi capabilã sã transmitã
o gamã de servicii ce fac uz de trans-
miterea în bandã largã: video confe-
rinþe, televiziune prin internet ºi tele-
fonie, aplicaþii medicale de la distanþã,
învãþãmânt la distanþã, etc. Proiectul
include de asemenea iniþiative de cer-
cetare ºi educaþie în domeniul fibrei
optice, dezvoltarea unor reþele de ac-
ces necostisitoare ºi crearea unui sis-
tem pentru inovaþii de produse ºi ser-
vicii.

Date tehnice

Cost total (euro)
13.859.760

Contribuþia UE (euro)
3.278.535

În acest an, de la
1 iulie pânã la
31 decembrie, Polonia
va asigura Preºedinþia
Uniunii Europene.

În þara noastrã îºi desfãºoarã activi-
tatea filiala “Accreo” România, sub-
sidiarã a companiei omonime din Po-
lonia. Directorul general al filialei, La-
urenþiu Dinu, ne-a precizat cã aceas-
ta are în lucru proiecte mari (din fon-
duri europene ºi ajutor de stat) care
privesc dezvoltarea unor capacitãþi
noi din industrie, achiziþie de noi uti-
laje ºi proiecte greenfield tot din do-
meniul industrial. “Dorim sã punem la
dispoziþia companiilor publice ºi pri-
vate din România o bogatã expertizã
profesionalã în domeniul consultan-
þei pe fonduri structurale".
La deschiderea oficialã a filialei, în
toamna anului trecut, Michal Gwiz-
da, partener în cadrul “Accreo” Polo-
nia, ne-a declarat: “România ar trebui
sã urmeze exemplul Poloniei, pentru
a accelera rata de absorbþie a fondu-
rilor europene ºi a stabili reguli clare
pentru companiile care aplicã pentru
finanþare. ªi în Polonia ne-am con-
fruntat cu o inerþie în absorbþia fon-
durilor europene, adãugatã la scepti-
cismul investitorilor, dar am reuºit sã
schimbãm aceste lucruri ºi sã obþi-
nem pentru clienþii noºtri mai mult de
55% din fondurile totale europene
destinate þãrii noastre pentru investi-
þii în proiecte noi”.

Halina Golebicka, ªeful Secþiei Promovare a Comerþului ºi a Investiþiilor -
Ambasada Republicii Polone.

Soldul decontãrilor financiare dintre Polonia ºi Uniunea Europeanã
în perioada 1 mai 2004 – 28 februarie 2010, în mii euro

Decontãri Din mai 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Pânã la

28.02.2010
Total

Fonduri obþinute 2 416 344 4 018 055 5 052 162 7 622 763 7 396 372 9 245 406 2 375 064 38 126 167

Rambursãri cãtre UE 0 -22 969 -4 046 -45 064 -7 826 -12 787 -58 -92 751

Cotizaþii cãtre UE -1 318 980 -2 379 385 -2 552 450 -2 779 298 -3 402 108 -3 233 746 -992 314 -16 658 281

SOLD 1 097 1 615 701 2.495.66 4 798 401 3 986 438 5 998 872 1 382 692 21 375 135

% Venit Naþional Brut - 0,66% 0,92% 1,54% 1,10% 1,95% - -
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PROIECTE
DE SUCCES

Încântãtorii Alpi -
Franþa

D
escoperã reintroducerea în Eu-
ropa a levãnþicii, care a fãcut
posibilã cultivarea permanentã

a plantei pe pantele Alpilor uscaþi din
Franþa. Promotorii planului de reintro-
ducere a levãnþicii þintesc sã mãreascã
numãrul de hectare cultivate de la
2500 la 4000 ºi nivelul de producþie de
la 30 la 70 de tone în cinci ani.

Proiectul viza sã asigure cã produ-
cãtorii au oportunitatea de a schimba
tacticile ºi experienþa, cã primesc
sprijin financiar, cã pot sã se foloseas-
cã de cunoºtinþele experþilor pentru
a-ºi dezvolta producþia, sã stârneascã
competiþia ºi sã mãreascã aria zone-
lor cultivate. În acelaºi timp, planul
turistic vizeazã sã asigure cã regiu-
nea, ca un întreg, beneficiazã de efec-
tul economic creat de creºterea rapi-
dã a producþiei de levãnþicã.

Legãtura dintre aceste douã ele-
mente este minunat ilustratã de proiec-
tul Route de la Lavande (Drumul Le-
vãnþicii). Din Jardin des Arômes, la
Nyons pânã la Musée de la Lavande
din Coustellet, cu popasuri în distilerii-
le din Alpii de sud, turiºtii ce parcurg
ruta au ºansa sã descopere nestingheriþi
secretele levãnþicii ºi sã o admire.

Date tehnice:

Cost total (euro)
5.944.901

Contribuþia UE (euro)
1.774.811

Istorie ºi
modernism pe bani
europeni - Grecia

Atena, vestita capitalã a grecilor de
2000 de ani, este una dintre atracþiile
turistice majore ale Europei ºi întregii
lumi. Punctul forte îl reprezintã mo-
numentele antice. Oraºul s-a dezvol-
tat însã foarte mult în ultimul secol ºi
s-a extins, astfel încât vechile con-
strucþii trebuiau integrate într-un pei-
saj nou, în care au apãrut fabrici, ben-
zinãrii, hoteluri, restaurante, cluburi
de noapte, cartiere de locuit. Proiec-
tul vizeazã sã integreze toate aceste
monumente în ansamblul oraºului,
astfel încât turiºtii sã aibã senzaþia cã
se plimbã printr-un parc plin de mo-
numente istorice. Nu doar turiºtii vor
avea de câºtigat, ci ºi locuitorii Ate-
nei, iar continuitatea istoricã a monu-
mentelor antice va fi pãstratã intactã.

Proiectul este finanþat în proporþie
de 75% din fonduri europene, restul
de statul grec, organizaþia responsa-
bilã cu realizarea proiectului fiind
ministerul grec al culturii. n

Sursa: fonduri-structurale.ro ºi

Comisia Europeanã

Otilia Frolu, Bancpost: Este necesarã o
planificare mai clarã a apelurilor de proiecte

Pentru creºterea ratei de absor-
bþie a fondurilor europene,
este necesarã o planificare
mai clarã a apelurilor de pro-

iecte, ne-a declarat Otilia Frolu, direc-
tor al Direcþiei Sector Public din ca-
drul Bancpost. Investiþional, este de
dorit ca aceastã planificare sã acopere
nu doar ºase luni, ci mãcar 12 luni, la
orice moment.

Otilia Frolu ne-a precizat: “Se ºtiu
sumele încã nelicitate ºi se pot estima
ºi sumele din contractele neperfor-
mante, care trebuie sã fie reziliate ºi
relansate. Deci se poate creiona un ca-
lendar pentru lansarea acestor sume,
care sã acopere în totalitate acest an ºi
chiar 2012. O asemenea predictibili-
tate ar stimula promotorii de proiecte
sã se pregãteascã mai bine, ridicând
astfel nivelul general al aplicaþiilor
atât pentru autoritãþi, cât ºi în relaþia
cu bãncile”.

În plus, Otilia Frolu este de pãrere
cã beneficiarii de fonduri europene ar
trebui încurajaþi sã adopte un com-
portament de investitori, pentru ca
proiectul lor sã fie eligibil ºi realiza-
bil.

Campionii absorbþiei

Rezultatele pe toate programele
operaþionale, din ultimele ºase luni,
au înregistrat un salt, în special pe
aprobare ºi contractare, iar plãþile prac-
tic s-au dublat, ne-a declarat ºefa Di-
recþiei Sector Public, din cadrul Banc-
post.

PNDR (n.r. Planul Naþional de
Dezvoltare Ruralã) s-a dinamizat
într-o mãsurã mai mare decât fondu-
rile structurale, ºi mai devreme cu
ºase luni, iar progresele au o vitezã
corectã pentru a atinge absorbþia to-
talã în termenul stabilit, a adaugat
Otilia Frolu.

“Per ansamblu, þara noastrã ar tre-
bui sã facã plãþi de aproximativ 40

miliarde lei anual, cã sã atingã terme-
nele, iar în prezent suntem la aproxi-
mativ 11 miliarde, la sfârºitul pri-
mului trimestru. În principiu, se poa-
te realiza dezideratul final, dar cu

niºte eforturi formidabile ºi susþinu-
te”, ne-a declarat domnia sa.

Otilia Frolu ne-a mai precizat cã
agricultura avea absorbite peste
ºapte miliarde de lei, la sfârºitul lunii

martie, din
acest an, în
timp ce dez-
voltarea re-
gionalã a-
proape trei
miliarde lei.
Sumele chel-
tuite în pro-
iectele de

dezvoltare a resurselor umane se ridi-
cã la peste 2,5 miliarde lei.

Domnia sa ne-a declarat: “Putem
observa ºi progresul diferit între rit-
mul aprobãrii ºi contractãrii faþã de

ritmul plãþilor. PNDR a reuºit sã acti-
veze ritmul plãþilor în cadrul proiecte-
lor contractate la mijlocul anului 2010
ºi astãzi vedem o ratã de plãþi la jumã-
tate din sumele aprobate, în timp ce
fondurile structurale au atins maxim o
treime din sumele aprobate”.

Multe proiecte eligibile
nu sunt bancabile

Numãrul proiectelor depuse pânã
acum a crescut considerabil faþã de
ceilalþi ani, dar trendul nu este acelaºi
în privinþa proiectelor aprobate ºi a
celor care au obþinut finanþare.

Otilia Frolu ne-a declarat: “Când
ne uitãm, acum, la cifrele care descriu
procesul de absorbþie a fondurilor,

observãm cã, pânã în prezent, s-a de-
pus un volum de proiecte de cel puþin
dublul fondurilor alocate pe întreaga
perioadã de programare. Pe de o par-
te asta este bine, înseamnã cel puþin
cã existã cerere ºi promotori entu-
ziaºti de proiecte ºi de asemenea cã o
nouã meserie într-adevãr s-a nãscut,
aceea de consultanþã pentru proiecte.
Pe de altã parte, aflãm cã o mare parte
dintre proiectele depuse sunt de sla-
bã calitate ºi nu se situeazã la puncta-
jul minim cerut pentru eligibilitate
sau cã multe proiecte care trec pragul
eligibilitãþii se dovedesc cã nu sunt
bancabile, ca urmare, nu pot fi reali-
zate, sau se dovedesc bancabile, dar
reuºesc cu greu sã ajungã la stadiul
absorbþiei efective, adicã la deconta-
rea integralã a cheltuielilor eligibile.
În plus, acest debit documentar soli-
citã la maxim capacitatea autoritãþi-
lor de implementare, care trebuie sã
«corecteze» toate aceste propuneri
într-un timp dat”.

Astfel, o problemã care apare în
absorbþia fondurilor europene este
diferenþa dintre filtrele de eligibilita-
te. Otilia Frolu a adãugat cã autoritã-
þile urmãresc ºi aprobã proiecte care
reflectã angajamentul investitorului
faþã de maximul de indicatori econo-
mici ºi sociali - pentru dezvoltare, iar
bãncile analizeazã ºansele reale de rea-
lizare a angajamentelor asumate.

ELENA VOINEA

Se ºtiu sumele încã nelicitate ºi se pot estima
ºi sumele din contractele neperformante, care

trebuie sã fie reziliate ºi relansate", ne-a precizat
Otilia Frolu.
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"Per ansamblu, þara noastrã ar trebui sã
facã plãþi de aproximativ 40 miliarde lei
anual, cã sã atingã termenele, iar în
prezent suntem la aproximativ 11
miliarde, la sfârºitul primului trimestru".

Numãrul proiectelor
depuse pânã acum a
crescut considerabil
faþã de ceilalþi ani, dar
trendul nu este acelaºi
în privinþa proiectelor
aprobate ºi a celor care
au obþinut finanþare.
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