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Janusz Lewandowski, comisarul
european pentru buget:

Sursa foto: ec.europa.eu

“Îmbunătăţirea absorbţiei, esenţial legată de
problema capacităţii administrative a României”

Îmbunătăţirea managementului şi absorbţiei fondurilor europene este esenţial legată de problema fundamentală a capacităţii administrative a României,
apreciază Janusz Lewandowski, comisarul european
pentru buget. Capacitatea administrativă a României
s-a dovedit a i un element crucial de blocaj în absorbţia din cadrul programelor în derulare, inanţate
în perioada 2007-2013, ne-a spus oicialul european
într-un interviu. Actuala rată de absorbţie (n.r. circa
35%) nu este aşa bună, dar s-a îmbunătăţit semniicativ faţă de 2013, consideră comisarul Lewandowski.

Reporter: Stimate domnule comisar Lewandowski, care sunt, în
opinia dumneavoastră, soluţiile
pentru îmbunătăţirea absorbţiei
fondurilor europene în perioada
2014-2020, în statele membre cu
probleme, precum România?
Janusz Lewandowski: Cred că
îmbunătăţirea managementului
şi absorbţiei fondurilor europene
este esenţial legată de problema
fundamentală a capacităţii administrative a României. Capacitatea administrativă s-a dovedit a
i un element crucial de blocaj în
absorbţia din cadrul programelor
în derulare, inanţate în perioada
2007-2013. Iar gradul de absorbţie
trebuie majorat substanţial. Îmbunătăţirea eicacităţii sistemului de
licitaţii publice este, de asemenea,
un alt element cheie pentru creşterea absorbţiei.
Probabil este mult loc de îmbunătăţire în sistemul de management al fondurilor europene. Este
nevoie de o reducere mai mare a
poverii birocratice prin reorganizarea şi simpliicarea procedu-

rilor, coordonarea trebuie să ie
mai bună la toate nivelurile, iar
capacităţile administrative trebuie întărite în tot sistemul, inclusiv
pentru beneiciari.
Trebuie să adaug că, pentru
programarea 2014-2020, unul din
principalele criterii este impactul
concret al proiectului. Cu alte cuvinte, proiecte cu inanţare europeană trebuie să aibă un impact
concret, tangibil şi rapid. Fiecare
program va avea “pietre de hotar”
şi ţinte, care vor i supuse unor
evaluări intermediare.
Reporter: Cum comentaţi evoluţia României în absorbţia fondurilor? România a avut şi mai are
probleme în atragerea banilor alocaţi pentru perioada 2007-2013.
Acum rata de absorbţie este de
circa 35%. Este un rezultat bun
sau rău?
Janusz Lewandowski: O asemenea rată de absorbţie nu este
aşa bună, dar s-a îmbunătăţit
semniicativ faţă de 2013. Cu toate acestea, provocarea reală va i
ca România să utilizeze corect

restul de 65% din fondurile disponibile până la inalul anului viitor, când expiră termenul limită.
Un factor cheie în acest moment
este ca autorităţile să se asigure că
proiectele contractate sunt efectiv
implementate astfel încât absorbţia inală să ie cât mai mare, iar
investiţiile să ie calitative.
Reporter: Care sunt instrumentele potrivite prin care putem
monitoriza şi controla mai bine
modul de cheltuire a fondurilor
europene?
Janusz Lewandowski: În primul rând ţin să menţionez un aspect foarte important: erorile de
cheltuire şi fraudarea fondurilor
europene reprezintă un procent
mic. Conform Curţii de audit,
rata erorilor tehnice este între 4
şi 6% din totalul plăţilor efectuate
din bugetul european, iar fraudele sunt între 0,25% şi 0,5% din
totalul plăţilor. Aşa că 95% din
fondurile europene sunt cheltuite
corect.
Evident că asta nu înseamnă
că totul este perfect şi că nu mai

avem nimic de îmbunătăţit. Dimpotrivă. Rolul Comisiei este să caute mereu modalităţi de îmbunătăţire pentru fondurile cheltuite în
Europa. Cu toate acestea, statele
membre nu pot solicita reduceri
de personal şi diminuări de buget
în instituţiile europene, dar şi o
performanţă mai bună în monitorizarea cheltuirii resurselor.
Una din cele mai bune metode
de a reduce rata erorilor este să
simpiici regulile pentru proiectele inanţate. Curtea de audit susţine că motivul principal al erorilor este complexitatea regulilor.
De aceea, prioritatea mea a fost
simpliicarea regulilor de accesare a fondurilor europene. Am reuşit să introducem în programarea
2014-2020 peste 120 de măsuri de
simpliicare a regulilor de inanţare. Astea sunt veşti bune pentru afacerile, oraşele, regiunile,
oamenii de ştiinţă şi studenţii din
România, care depind de fondurile europene.
ALinA TomA
(continuare în pagina 6)
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Mirela Iovu, CEC Bank: “Ar trebui finanþate, cu
prioritate, proiectele care aduc creºtere economicã”
l “Gradul de absorbþie estimat de autoritãþile de resort pentru data de 31 decembrie 2015 este cuprins între 50%-80%”

C

ei care doresc sã acceseze
fonduri europene trebuie
sã se implice în „scrierea” proiectelor pe care
vor sã le implementeze, furnizând
firmelor de consultanþã cu care lucreazã detaliile afacerii în care specialiºtii sunt ei ºi nu sã lase totul în
mâna consultanþilor, este de pãrere
doamna Mirela Iovu, vicepreºedinte
CEC Bank.
“Nu spunem cã aceºti consultanþi
nu ar fi persoane responsabile ori
profesioniste, ci spunem cã ar fi indicat pentru binele ºi viitorul lor ca antreprenori sã cunoascã chiar ºi ultimul ºi cel mai mic amãnunt despre
proiect”, ne-a spus domnia sa, adãugând: “A doua recomandare se referã la colaborarea beneficiarilor cu
instituþia financiarã cu care vor implementa proiectul, încã din faza de
iniþiere a proiectului ºi nu dupã semnarea contractului de finanþare, aºa
cum se întâmplã de obicei, ceea ce a
dus ºi la un numãr mare de proiecte
neimplementate din lipsã de finanþare, nefiind bancabile”.
În opinia vicepreºedintelui CEC
Bank, în primul rând, ar trebui finanþate acele tipuri de proiecte care vor
aduce în economie o creºtere semnificativã, dezvoltarea infrastructurii,
cu accent pe implementarea proiectelor majore sau creºterea competitivitãþii IMM-urilor, atât din agriculturã, cât ºi din industrie ºi servicii:
“Este necesarã o orientare a finanþãrilor cãtre investiþii în ramuri care sã
susþinã producþia internã pentru a se
ajunge la un nivel de performanþã
asemãnãtor cu al altor state membre
ale Uniunii Europene”.
Mirela Iovu apreciazã cã identificarea unor soluþii care sã conducã la
creºterea gradului de absorbþie a
fost o preocupare continuã atât la
nivelul instituþiilor implicate în
gestionarea fondurilor europene,
cât ºi la nivelul sistemului bancar,
ca partener important în susþinerea
din punct de vedere financiar a implementãrii proiectelor eligibile.

Domnia sa ne-a spus: “Un impact
semnificativ considerãm cã l-au
avut mãsurile care au condus la deblocarea, în cursul anului 2013, a
tuturor programelor care fuseserã
presuspendate anterior. Reluarea
plãþilor de cãtre Comisia Europeanã, precum ºi introducerea mecanismului plãþilor directe, mãsurã prin
care s-a asigurat onorarea într-un
timp foarte scurt a cererilor de platã
depuse de cãtre beneficiari, a condus la o creºtere importantã a gradului de absorbþie. Astfel, dacã la finele anului 2012 gradul de absorbþie
pe instrumente structurale era de
11,47%, nivelul înregistrat la data
de 31 decembrie 2013 a fost de
33,47%.
Conform cifrelor publicate de
autoritãþi ºi statisticieni, ritmul înregistrat în primele cinci luni din 2014
pare sã fie mai puþin accelerat faþã de
cel înregistrat în aceeaºi perioadã a
anului anterior ºi de aceea, pentru o
estimare fundamentatã a rezultatelor
pentru finele anului 2014, este necesarã o analizã detaliatã a tuturor factorilor care influenþeazã acest proces. Gradul de absorbþie estimat de
autoritãþile de resort pentru data de
31 decembrie 2015 este cuprins între
50%-80%, iar pentru atingerea lui se
continuã eforturile ºi demersurile
necesare pentru implementarea de
noi mãsuri de îmbunãtãþire a întregului cadru”.
Potrivit vicepreºedintelui CEC
Bank, pe lângã identificarea de mãsuri care sã asigure o bunã gestionare
a banilor europeni, este important sã
se identifice acele pârghii care sã asigure ºi implementarea în practicã a
acestor mãsuri. “De multe ori, mãsuri foarte bune nu au avut efectul
scontat deoarece nu au fost asigurate
resursele financiare sau umane necesare”, a explicat doamna Iovu.
Referitor la reforma sistemului de
absorbþie propusã pentru perioada
de programare 2014-2020, reprezentantul CEC Bank apreciazã în
mod deosebit decizia de concentrare

“Externalizarea unor activitãþi derulate în prezent
de cãtre Autoritãþile de Management/Organismele
Intermediare, cãtre firme de consultanþã specializate
ºi bãnci comerciale ar putea conduce la scurtarea timpilor
de implementare a unui proiect”.
a funcþiei de Autoritate de management la nivelul a doar trei ministere
(MFE, MDRAP ºi MADR): “Considerãm cã aceastã mãsurã vine sã
rãspundã la multiplele probleme ridicate în perioada de programare anterioarã, legate de asigurarea unui
mod de lucru unitar, pe multe paliere, începând cu faza de depunere a
proiectelor ºi continuând cu evaluarea, selecþia sau onorarea în termenele stabilite a cererilor de rambursare. Considerãm cã în baza experienþelor acumulate de fiecare Autoritate de management se poate asigura un schimb de bune practici, astfel
încât sã fie susþinute în continuare
modalitãþile de lucru care asigurã
simplificarea întregului proces, concomitent cu întãrirea procesului de
monitorizare ºi control.
Deºi se pregãteºte noua perioadã
de programare, în paralel se continuã

ºi implementarea proiectelor contractate în perioada 2007-2013,
astfel încât gradul de absorbþie va fi
influenþat ºi de modalitatea prin care
se va asigura implementarea acestor
proiecte ºi evitarea dezangajãrii de
sume la finalul anului 2015”.
În plus, a existat ºi o implicare susþinutã a bãncilor care au venit în
întâmpinarea beneficiarilor care
pânã în prezent nu au reuºit sã-ºi asigure resursele financiare necesare
implementãrii proiectelor lor, a mai
spus sursa citatã: “În acest context,
considerãm necesarã susþinerea în
continuare a unor campanii de informare a beneficiarilor asupra necesitãþii de a-ºi stabili structura de finanþare a proiectului, încã din faza de
elaborare. Considerãm de asemenea
cã externalizarea unor activitãþi derulate în prezent de cãtre Autoritãþile
de Management/Organismele Inter-

mediare, cãtre firme de consultanþã sectorul productiv, eficienþa energespecializate ºi bãnci comerciale ar ticã, dezvoltarea mediului de afaceri,
putea conduce la scurtarea timpilor reabilitare infrastructurã drumuri
de implementare a unui proiect (de la comunale ºi judeþene, turism, dezdepunere, selecþie, pânã la finanþa- voltarea de activitãþi non-agricole în
rea ºi finalizarea proiectului) ºi im- mediul rural etc.”, ne-a spus Mirela
plicit o mai rapidã absorbþie a fondu- Iovu.
Domnia sa mai adaugã: “Începând
rilor europene”.
Mãsurile propuse pânã în prezent cu anul 2007 ºi pânã în prezent, CEC
pentru îmbunãtãþirea cadrului de ac- Bank s-a implicat în susþinerea politicesare a fondurilor europene au ple- cilor ºi programelor din cadrul obieccat de la problemele întâmpinate tivelor Convergenþã, Politicii Agricopânã în acest moment, mai precizea- le Comune ºi a Politicii Comune de
zã vicepreºedintele CEC Bank: Pescuit. Banca s-a implicat atât în fi“Aceste probleme se identificã pe nanþarea proiectelor de investiþii, cât
fiecare etapã implicatã de acest pro- ºi în prefinanþarea subvenþiilor din
ces, pornind de la calitatea proiecte- fonduri europene, prin acordarea de
lor elaborate, stabilirea criteriilor de credite pentru asigurarea capitalului
selecþie, identificarea unor conflicte de lucru. Pânã în prezent, au fost fide interese în desfãºurarea achiziþii- nanþaþi peste 22.000 de clienþi, valoalor publice, acordarea unei atenþii di- rea granturilor aferente fiind de peste
minuate identificãrii resurselor fi- 7 miliarde lei”.
CEC Bank s-a implicat în finanþananciare necesare pentru implementarea proiectelor, întârzieri în onora- rea de proiecte integrate, implementate în zonele rurale de cãtre Admirea cererilor de platã, ºi altele.”
CEC Bank a lansat o serie de pro- nistraþiile Publice Locale, atât pentru
duse ºi servicii dedicate celor care dezvoltarea infrastructurii de servidoresc sã dezvolte proiecte cu fon- cii sociale, economice cât ºi de produri europene, urmãrind specificul tecþia mediului înconjurãtor, potrivit
derulãrii acestor proiecte. Aceste doamnei Iovu. De asemenea, banca
a finanþat proiecte ale
produse au ca destinaunor municipalitãþi ºi
þie prefinanþarea parValoarea
consilii judeþene penþialã sau integralã a
granturilor
tru implementarea de
grantului, cofinanþaaferente
proiecte pentru infrarea cheltuielilor eligistructura edilitarã mobile sau a cheltuielilor
finanþãrilor
neeligibile aferente
CEC Bank - peste dernã (infrastructura
de apã, apã uzatã, aliproiectelor.
mentare cu apã,
De asemenea, potricanalizare, dezvoltarea
vit reprezentanþilor
sistemelor de managebãncii, s-a dezvoltat o
miliarde lei.
ment a deºeurilor) ºi
reþea de birouri de
de reabilitare a unor
consiliere în toate
sucursalele judeþene (42 la numãr în obiective de interes cultural prin care
acest moment), în care clienþii sunt s-a adus un aport important la regeîntâmpinaþi de personal specializat nerarea economicã ºi socialã a cope acest domeniu de activitate (apro- munitãþii.
Dintre acestea, Mirela Iovu aminximativ 200 de funcþionari ai bãncii
implicaþi cu prioritate în activitatea teºte reabilitarea centrului istoric exterior, a fortificaþiei de tip Vauban ºi
acestor birouri).
“Finanþãrile acordate de bancã se reconstituire latura de vest a Cetãþii
adreseazã unor domenii de activitate Alba Carolina sau reabilitarea Cetãvariate, fiind susþinute investiþii în þii Deva. n
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TRAIAN HALALAI, EXIMBANK:

“România,
pe drumul cel bun la atragerea banilor europeni”
l “Sunt create toate premisele ca anul 2014 sã fie unul de vârf pentru atragerea fondurilor europene”

”Cel puþin pânã în prezent,
nu s-a gãsit formula de echilibru
între birocraþia specificã
ºi ritmul absorbþiei”.
Þara noastrã se aflã pe drumul cel bun în
ceea ce priveºte atragerea banilor europeni,
este de pãrere preºedintele EximBank, Traian Halalai, care invocã faptul cã, dupã un
grad de absorbþie de 7%, la cinci ani dupã
aderarea la Uniunea Europeanã, s-a ajuns la
35%, iar toate programele - unele blocate

sau suspendate în diverse faze - sunt în acest
moment operaþionale.
“Dacã luãm în calcul ºi faptul cã, recent,
autoritãþile au adoptat un întreg pachet de mãsuri pentru eficientizarea plãþilor cãtre beneficiari ºi eliminarea blocajelor în implementarea proiectelor finanþate din fonduri europene, cred cã sunt create toate premisele ca anul
2014 sã fie unul de vârf pentru atragerea fondurilor europene”, ne-a spus domnul Halalai.
Preºedintele EximBank considerã cã sãnãtatea ºi educaþia sunt douã domenii care ar trebui sã fie considerate prioritare pentru atragerea de fonduri europene: “O suplimentare a
alocãrilor bugetare cu fonduri europene ar
putea determina progrese majore în cele douã
domenii mai ales în direcþia creºterii eficien-

þei, a calitãþii, dar ºi a accesibilitãþii”.
Bilanþul României în ceea ce priveºte rata
de absorbþie a fondurilor europene þine în
mare parte de lipsa de experienþã atât în
scrierea proiectelor, cât ºi în administrarea
lor, considerã preºedintele EximBank, care
precizeazã: “La aceasta se adaugã ºi faptul
cã, cel puþin pânã în prezent, nu s-a gãsit formula de echilibru între birocraþia specificã ºi
ritmul absorbþiei, abordãrile mergând fie
spre simplificarea birocraþiei ºi accelerarea
absorbþiei cu un risc mai ridicat de respingere, fie pe menþinerea unor proceduri mai sticte, cu o absorbþie mai redusã, dar cu riscuri
scãzute. Este de aºteptat ca formula actualã
sã se dovedeascã mult mai eficientã, mai ales
cã se va lucra pentru prima oarã pe baza unui

Potrivit preºedintelui bãncii, anul trecut,
Acord de Parteneriat care descrie modul în
care România va cheltui banii, cãtre ce zone EximBank a contribuit la absorbþia de fonvor merge fondurile în perioada 2014 – duri europene prin acordarea de credite ºi
2020”.
EximBank ºi-a propus sã se
EximBank a contribuit la absorbþia de
implice activ ºi pe segmentul sufonduri europene prin acordarea de
sþinerii proiectelor derulate cu
credite ºi emiterea de garanþii în valoare
fonduri europene. “Putem oferi
celor care au «proiecte europetotalã de aproape 200 de milioane de lei.
ne» atât facilitãþi destinate cofinanþãrii ºi prefinanþãrii proiecteemiterea de garanþii în valoare totalã de
lor, cât ºi scrisori de confort angajante sau aproape 200 de milioane de lei, beneficiari ai
neangajante”, ne-a spus domnul Halalai, acestor fonduri fiind în special întreprinderiadãugând: “În plus, EximBank poate garan- le mici ºi mijlocii. În ceea ce priveºte dometa creditele contractate de companii de la alte niile de activitate, aproape jumãtate din probãnci comerciale pentru implementarea pro- iectele susþinute s-au concentrat în zona ceriectelor susþinute din fonduri structurale”.
cetãrii-dezvoltãrii. n
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“Provocãrile României sunt capacitatea
administrativã ºi achiziþiile publice”
(Interviu cu Angela Filote, ºeful reprezentanþei CE în România)
Reporter: Ce ar trebui sã facã
România pentru creºterea gradului
de absorbþie?
Angela Filote: România are nevoie de o mai bunã prioritizare a finanþãrii publice spre politici publice
cu impact direct ºi mãsurabil asupra
dezvoltãrii economice ºi creãrii de
locuri de muncã. Cu cât se cunosc
mai bine nevoile de intervenþie publicã, cu atât poate creºte concentrarea finanþãrilor europene pe aceste
domenii. Asta duce nu numai la o
mai bunã absorbþie a fondurilor, dar
ºi la o creºtere a capacitãþii de a produce schimbare pozitivã în economie ºi societate.
Aceste lucruri sunt reflectate în
Acordul de Parteneriat UE-România
pentru perioada 2014-2020, care
este acum în discuþie între Comisia
Europeanã ºi autoritãþile romane,
dupã mai mult de 16 luni de consultãri informale. Odatã prioritãþile ºi
alocarile aferente agreate, este important ca procedurile de accesare a
finanþãrilor sã pãstreze un echilibru
optim între capacitatea pieþei de a
formula cereri de finanþare conform
acestor prioritãþi ºi nevoia de a se

asigura folosirea corectã a sprijinu- rezultatelor proiectelor ºi, pe de altã
parte, asigurã celeritatea plãþilor cãlui nerambursabil primit.
Reporter: Procedura de accesare a tre beneficiari.
Reporter:
fondurilor euroCare sunt cele
pene a fost simpli“Anul trecut, rata
mai mari probleficatã, în ultima
me întâlnite în acvreme. Ce pãrere absorbþiei s-a dublat, ºi
aveþi despre mo- s-a evitat ºi dezangajarea cesarea fonduridul în care a fost fondurilor nefolosite, dar lor europene?
realizat acest de- pericolul nu a trecut”.
Angela Filote:
mers?
Trebuie în primul
rând spus cã, anul
Angela Filote:
Într-adevãr, putem vorbi de unele trecut, rata absorbþiei s-a dublat, ºi
ajustãri de naturã administrativã, s-a evitat ºi dezangajarea fondurilor
care au ca efect creºterea ratei de ab- nefolosite, dar pericolul nu a trecut.
sorbþie. Pentru perioada 2007-2013, Gestionarea fondurilor UE nu este
România nu a ales versiunea simpli- un lucru uºor ºi necesitã un sistem rificatã a procedurilor de accesare a guros ºi o capacitate administrativã
fondurilor, ºi asta a mãrit birocraþia. considerabilã.
Provocãrile cu care România încã
Sperãm ca acest lucru sã se schimbe
în perioada 2014-2020, prin luarea se confruntã sunt capacitatea admimãsurilor care sã permitã autoritãþi- nistrativã ºi sistemul de achiziþii pulor ºi operatorilor din România un blice. Noi lucrãm împreunã cu autoacces mai simplu la fondurile euro- ritãþile pentru a îmbunãtãþi cele douã
domenii, dar sigur cã mingea este în
pene.
Simplificarea regulilor de decon- terenul României. Noi putem oferi
tare este esenþialã ºi beneficã, pentru doar sprijin financiar ºi exemplul alcã, pe de o parte, reduce încãrcarea tor þãri care au gãsit soluþii la aceste
administrativã ºi permite autoritãþi- probleme.
lor sã se concentreze pe evaluarea
Reporter: Consideraþi cã au fost

rezolvate în parte aceste probleme ºi
care sunt cele care persistã?
Angela Filote: Un lucru este cert:
în acest moment nu avem nicio întrerupere a plãþilor pentru România, o
situaþie radical diferitã faþã de cea de
acum câþiva ani, când am avut astfel
de întreruperi din cauza disfuncþionalitãþilor din sistem. Problemele
care încã rãmân de rezolvat se discutã în acest moment între Comisie ºi
autoritãþile naþionale în procesul de
adoptare a Acordului de Parteneriat,
tocmai pentru a pune accentul pe
calitatea proiectelor ºi pe impactul
lor concret asupra oamenilor, asupra locurilor de muncã ºi asupra economiei.
Capacitatea administrativã, un
sistem robust de achiziþii publice, o
abordare a cheltuirii fondurilor axatã
pe obþinerea de rezultate concrete ºi
capacitatea de evaluare a impactului,
toate acestea sunt aspecte încã aflate
în discuþie în vederea adoptarii
Acordului de Parteneriat.
Reporter: Vã mulþumesc!
A consemnat
ALEXANDRU COSTEA

“Pentru perioada 2007-2013, România nu a ales
versiunea simplificatã a procedurilor de accesare a
fondurilor, ºi asta a mãrit birocraþia. Sperãm ca acest
lucru sã se schimbe în perioada 2014-2020”.

DORU LIONÃCHESCU:

“Externalizarea serviciilor de management a fondurilor UE,
soluþia pentru o absorbþie ridicatã”

O

oarecare îmbunãtãþire în procesul
de accesare a fondurilor europene
se observã, este de pãrere consultantul Doru Lionãchescu, care ne-a precizat: „ªi administraþia, ºi consultanþii ºi
chiar ºi clienþii au mai învãþat cum se trag
aceºti bani. S-a mai intervenit în forþã ºi cu
DNA-ul, au mai fost închise unele «robinete», deci o îmbunãtãþire se simte, dar nu
cred cã este vreo ºansã ca România sã intre
pe creºtere economicã prin absorbþia acestor bani. Nu am aºteptãri prea mari în ceea
ce priveºte atragerea de fonduri europene.
Pânã acum, a fost mult mai uºor ca toatã lumea sã spere la aceºti bani în loc sã facã o
schimbare structuralã în cadrul aparatului
de stat, de exemplu. A fost un fel de «fata
morgana»”
Noi avem o problemã în generarea de
proiecte - în toate domeniile - atât în sectorul privat, cât ºi în privatizare, infrastructurã etc., considerã Doru Lionãchescu, subliniind cã la acest lucru se adaugã ºi biro-

craþia excesivã din cadrul domeniului public.
„Probabil cã soluþia ar fi fost externalizarea serviciilor de management al fondurilor.
Puteau fi oricât de multe firme care sã asigure canalizarea fondurilor UE, sã se creeze o
competiþie care sã genereze preþuri mici etc.
Acest fapt ar fi însemnat, însã, sã se punã capãt tuturor grupurilor de interese”, a conchis
domnia sa.

Cristian Pârvan: ”Trebuie
întreprinse acþiuni ferme de
soluþionare a oricãror piedici ce
stau în calea absorbþiei banilor
europeni”
Pentru exerciþiul bugetar 2007-2013 trebuie intensificat procesul de verificare pe teren a stadiului de implementare a proiectelor
de mediu ºi transport, cu acþiuni ferme de soluþionare a oricãror piedici administrative
sau financiare (asigurarea cofinanþãrii), po-

trivit lui Cristian Pârvan, secretarul general
al Asociaþiei Oamenilor de Afaceri din
România (AOAR).
„În general, trebuie verificate stadiile de
implementare a tuturor proiectelor aflate în
derulare ºi responsabilizarea administraþiilor
locale în valorificarea fondurilor europene
alocate”, ne-a spus domnia sa.
Programarea financiarã 2014-2020
este încã în faza de definitivare, în urma
prelucrãrii unor puncte de vedere exprimate în cadrul dezbaterii publice a programelor sectoriale ºi a observaþiilor primite de la Comisia Europeanã. În aceste
condiþii, mediul de afaceri susþine propunerea ministrului fondurilor europene Eugen Teodorovici de a se examina ºi reglementa aprobarea oficialã a începerii derulãrii unor proiecte ce se încadreazã în strategia Europa 2020, plãþile urmând sã se
facã de la buget ºi sã fie decontate imediat
de la CE, simultan cu aprobarea programelor operative, potrivit lui Cristian

Pârvan.
Domnia sa ne-a precizat: „În acest fel, se
poate asigura încã din 2014 o absorbþie mai
mare a fondurilor europene.Trebuie urgentatã aprobarea Master Planului de Transport
ºi punerea în execuþie cu maximã celeritate
a lucrãrilor, deja de notorietate. Printre cele
prioritare se numãrã Programul de Competitivitate cu accent pe inovare, îndeosebi
proiectele cu implicaþii în educaþie ºi sãnãtate. De dorit ar fi ca oferta de produse
gândite, fabricate ºi comercializate în
România ºi la export sã devinã mult mai
consistentã, iar numãrul de locuri în domenii tehnologice de vârf sã creascã cu minim
50.000 -100.000”.
Printre altele, Cristian Pârvan susþine cã,
„la nivelul convergenþei reale”, din punct
de vedere al veniturilor medii, România ar
trebui sã ajungã cel puþin la 50% din media
UE.
EMILIA OLESCU

“Bãncile ar trebui sã facã parte
din comisiile care aprobã proiectele”
(Interviu cu Radu Graþian Gheþea, preºedintele Asociaþiei Române a Bãncilor)
Reporter: Ce ar trebui sã facem
pentru a îmbunãtãþi absorbþia fondurilor europene în perioada de programare 2014 – 2020?
Radu Graþian Gheþea: În primul
rând, trebuie sã încercãm sã nu mai
repetãm greºelile din perioada de
programare precedentã. De asemenea, ar fi bine sã promovãm experienþele pozitive din acest domeniu.
Trebuie sã reducem birocraþia,
pentru cã trebuie parcurºi foarte
mulþi paºi pânã când antreprenorii
reuºesc sã obþinã fondurile pe care le
doresc.
Plecând de la analiza acestui flux
împovãrãtor pentru client, noi, Asociaþia Românã a Bãncilor (ARB) am
propus ca bãncile sã fie implicate în
procesul de autorizare a proiectelor
într-o fazã aflatã mult în amonte faþã
de cea din prezent.
Primul pas în aceastã direcþie s-a
fãcut prin introducerea scrisorii de
confort. Aceasta a fost neangajantã,
la început, pentru ca, apoi, sã devinã
angajantã. Emiterea scrisorii de confort presupune ca bãncile sã analizeze cererea clienþilor înainte ca
aceºtia sã primeascã autorizaþie din
partea Autoritãþii de Management.
Aceasta a devenit o componentã a
dosarului pe care clientul trebuie sã
îl depunã la autoritate.

Introducerea scrisorii de confort
a îmbunãtãþit procesul, însã, în
timp, s-a dovedit cã are anumite neajunsuri. Între momentul emiterii
scrisorii ºi cel al solicitãrii creditului, trece o perioadã îndelungatã de
timp, în care situaþia financiarã ºi
garanþiile clienþilor pot suferi modificãri importante, ceea ce face ca
acordarea împrumutului sã nu mai
poatã fi posibilã.
În acest context, ARB a venit cãtre Ministerul Fondurilor Europene
cu o nouã propunere, ca bãncile sã se
poatã implica în procesul de autorizare într-o fazã incipientã. Mai
exact, comisia din cadrul Autoritãþilor de Management care acordã avizul pentru proiecte sã aibã în componenþã un reprezentant al unei bãnci.
Acesta va putea spune, în cadrul comisiei, dacã acceptã sau nu sã finanþeze proiectul, iar dacã avizul este
pozitiv, solicitantul poate merge direct la respectiva bancã pentru a solicita creditul.
În acest fel, va dispãrea perioada
care trece de la momentul obþinerii
acceptului de principiu al bãncii ºi
primirea avizului de la Autoritatea
de Management.
Aceastã idee nu este uºor de pus în
practicã, având în vedere cã Autoritãþile de Management au un anumit

regulament de funcþionare, care nu
poate fi modificat peste noapte.
Dacã în perioada de programare
2014 – 2020 vom îmbunãtãþi sistemul birocratic, atunci vom îmbunãtãþi procesul de accesare a fondurilor
europene.
De asemenea, cred cã ar trebui sã
evitãm sã acordãm în continuare

încredere unor antreprenori care au
dovedit cã nu sunt buni administratori de afaceri.
În alte þãri europene, persoanele
care au falimentat o companie nu pot
sã îºi deschidã una nouã, ci trebuie sã
fie salariate. La noi, nu existã nicio
restricþie în acest sens.
ARB se aflã în discuþii cu Auto-

ritatea Naþionalã pentru Protecþia
Datelor cu Caracter Personal, în
vederea creãrii unei baze de date
similare Biroului de Credit, unde
sã fie înscrise persoanele responsabile pentru falimentarea unor companii.
Înscrierea în aceastã bazã de date
nu înseamnã cã respectivele persoane nu vor mai avea acces la creditare.
Baza de date nu ar fi o listã neagrã,
ci o listã cu scop informativ. Fiecare
bancã ar utiliza informaþiile disponibile dupã cum considerã de cuviinþã
sã o facã.
Un alt aspect care ar trebui îmbunãtãþit priveºte relaþia dintre bãnci ºi
Fondul Naþional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici ºi
Mijlocii (FNGCIMM). Din cauza
unui control foarte strict al modului
în care sunt utilizaþi banii puºi la
dispoziþia fondului, apelarea la fond
este, uneori, descurajatã.
Ne aflãm în discuþii cu conducerea FNGCIMM pentru ca relaþia cu
acesta sã fie cât mai pozitivã, având
rolul extrem de important pe care
fondul îl joacã în procesul de creditare.
Reporter: Cum vedeþi demersul
Ministerului Fondurilor Europene sã
reformeze sistemul de absorbþie?
Radu Graþian Gheþea: În acest

moment, avem un istoric al procesului de aborbþie a fondurilor structurale, ceea ce permite autoritãþilor
sã realizeze o analizã ºi sã propunã
mãsuri de îmbunãtãþire. Acest lucru
nu era posibil acum patru sau cinci
ani.
Mã aºtept ca, în anii urmãtori, absorbþia fondurilor europene sã evolueze mai bine datoritã atât dorinþei
autoritãþilor sã reformeze sistemul,
cât ºi faptului cã beneficiarii au cãpãtat experienþã în acest proces.
Existã ºi firme de consultanþã specializate în domeniu ºi cred cã ar fi
bine ca acestea sã fie acreditate la
ministerul de resort.
Unele segmente pentru care s-au
fãcut alocãri de fonduri europene,
precum cel al agiculturii ºi dezvoltãrii rurale, au mers foarte bine.
Altele, în schimb, au mers foarte
slab. Un astfel de sector este cel al infrastructurii, care este afectat de Legea Achiziþiilor Publice, care duce la
blocarea lucrãrilor pe perioada soluþionãrii contestaþiilor.
Ar trebui ca procesul sã continue,
iar în cazul în care se constatã cã
existã nereguli, persoanele responsabile sã plãteascã, pentru cã, altfel,
finalizarea proiectelor de infrastructurã este mult întârziatã.
Reporter: Vã mulþumesc! n
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ANDREI CHENDI, DLAF:

“POSDRU ºi PNDR,
cea mai mare pondere a suspiciunilor
de fraudã confirmate anul trecut”
l „Sistemul de absorbþie al fondurilor europene, reformat prin crearea unor structuri de control
puternice ºi dezvoltarea unei cooperãri interinstituþionale eficace”

C

ea mai mare pondere a
suspiciunilor de fraudã,
descoperite anul trecut de
Departamentul pentru
luptã antifraudã (DLAF) o deþine
POSDRU (programul dedicat dezvoltãrii resurselor umane), urmat de
PNDR (programul destinat dezvoltãrii rurale). ªeful DLAF, Andrei
Chendi, ne-a declarat, între-un interviu, cã în cadrul acestor programe
europene care au finanþat proiectele
verificate de DLAF în anul 2013, au
fost identificate cele mai multe suspiciuni de fraudã sãvârºite în anii anteriori.
Domnia sa ne-a precizat: „Din
perspectiva investigaþiilor finalizate
de cãtre DLAF în 2013, în 93 de cazuri au fost identificate posibile frau-

de, iar în 10 - posibile nereguli. În
anul 2012, au fost identificate 96 de
posibile fraude ºi 7 nereguli. Se poate vorbi astfel despre o constantã a
activitãþilor DLAF în descoperirea
fraudelor ºi neregulilor”.
Întrebat cum pot autoritãþile reforma sistemul de absorbþie al fondurilor europene astfel încât sã avem o
mai bunã prevenþie a fraudei, ºeful
DLAF ne-a rãspuns: „În opinia mea
se pot identifica, cu titlu de exemplu,
trei direcþii concrete de acþiune care
trebuie sã se desfãºoare concomitent: crearea unor structuri de control
puternice ºi eficiente în cadrul autoritãþilor de management, elaborarea
ºi implementarea unui cadrul legal
solid ºi dezvoltarea unei cooperãri
interinstituþionale eficace. Trebuie

precizat cã, pentru viitorul cadru financiar, Comisia Europeanã recomandã orientarea autoritãþilor mai
mult cãtre prevenþia fraudei, elaborând ghiduri în acest sens care sã
vinã în ajutorul autoritãþilor de management pentru crearea ºi implementarea unei culturi organizaþionale antifraudã”.
Andrei Chendi apreciazã cã anul
2013 s-a remarcat prin soluþionarea
unui numãr mare de dosare, comparativ cu anul 2012. Numãrul acþiunilor de control DLAF, finalizate în
anul 2013, a crescut cu aproximativ
28% faþã de anul 2012 ºi cu 100%
faþã de anul 2011, mai spune domnia
sa.
Anul trecut, þara noastrã a colaborat, alãturi de alte state membre ºi
OLAF, la elaborarea ghidurilor de
bunã practicã „Identificarea conflictului de interese în procedurile de
achiziþie publicã derulate în cadrul
acþiunilor structurale – ghid practic
pentru manageri” ºi „Identificarea
documentelor false în acþiunile
structurale – ghid practic pentru autoritãþile de management”, DLAF
având un rol important în acest demers.
Pe parcursul acestui an, Departamentul a derulat o serie de sesiuni
de pregãtire profesionalã în domeniul protecþiei intereselor financiare
ale Uniunii Europene în România,
ce au avut ca scop întãrirea colaborãrii dintre structurile de control ºi

discutarea dificultãþilor întâmpina- clanºeazã în urma unor verificãri dezechilibrele economice dintre rete în practicã de cãtre entitãþile de preliminare temeinice pentru identi- giunile de dezvoltare ale României ºi
control din cadrul autoritãþilor de ficarea indiciilor de fraudã, care au de a echilibra disparitãþile dintre
management, ne-a spus Andrei rolul de a selecta faptele care au po- România ºi celelalte þãri membre”, a
Chendi.
tenþial de valorificare judiciarã. În conchis domnia sa.
Prevenþia se realizeazã prin mãsu- ceea ce priveºte tipologia infracþioValoarea celor 194 de proiecte ce
ri administrative ce au la bazã un nalã, aceasta se încadreazã în tiparul au fãcut obiectul acþiunilor de consistem de cooperare cu autoritãþile faptelor ilicite descoperite de-a lun- trol DLAF, finalizate anul trecut a
de management, cu Autoritatea de gul timpului de DLAF.
fost de 624.466.739,13 de euro, iar
Audit, dar ºi cu alte instituþii care au
În calitate de Serviciu de coordo- valoarea impactului financiar estirol în protecþia intereselor financia- nare antifraudã (AFCOS), DLAF mat în cazul neregulilor ºi posibilere ale UE, ne-a explicat domlor fraude descoperite a fost
Valoarea celor 194 de proiecte ce au de 31.623.093,47 euro, potrinia sa.
Domnul Chendi a menþiofãcut obiectul acþiunilor de control vit DLAF.
nat cã DLAF face parte din DLAF, finalizate anul trecut, a fost de
Din datele comunicate de
Grupul Interministerial
cãtre autoritãþile de gestionaStrategic (GIS), coordonat
re a fondurilor europene a rede premierul Victor Ponta,
zultat cã, în urma controalelor
care elaboreazã ºi monitoriDLAF, sub aspectul recuperãeuro.
zeazã politica Guvernului
rii administrative, au fost emide prevenire a macrocriminalitã- promoveazã principiul absorbþiei se procese verbale, prin care s-au
þii, asigurând conceperea ºi pune- corecte ºi sãnãtoase a fondurilor eu- constituit debite în cuantum de aprorea în executare a unui mana- ropene, ne-a spus Andrei Chendi, ximativ 4.971.702 euro.
gement eficient de luptã împotriva care a adãugat cã, din perspectiva
În 2013, valorificarea judiciarã a
absorbþiei sãnãtoase, DLAF acordã activitãþii DLAF s-a concretizat
acesteia.
De asemenea, DLAF efectueazã sprijin autoritãþilor de management prin transmiterea cãtre DNA, a unui
sau coordoneazã acþiuni de control pentru construirea unor politici anti- numãr de 114 note de control (din
în vederea identificãrii neregulilor, fraudã în conformitate cu cerinþele care 57 cazuri au fost constituite la
fraudelor ºi altor activitãþi ilicite în UE ºi contribuie la elaborarea ºi im- solicitarea DNA), a 3 note de conlegãturã cu gestionarea, obþinerea ºi plementarea unui cadru legal coe- trol cãtre Direcþia de Investigare a
utilizarea fondurilor europene ºi a rent ºi eficient.
Infracþiunilor de Criminalitate
Din punctul de vedere al absorbþiei Organizatã ºi Terorism (DIICOT),
celor de cofinanþare aferente, precum ºi a oricãror altor fonduri ce in- corecte, DLAF vegheazã la gestiona- respectiv, a 3 note de control cãtre
trã în sfera intereselor financiare ale rea ºi utilizarea corectã a fondurilor Parchetul de pe lângã Curtea de
Uniunii Europene, inclusiv a împru- europene, prin acþiuni investigative Apel Cluj, Parchetul de pe lângã Jumuturilor ºi garanþiilor acordate de care vizeazã toate categoriile de fon- decãtoria Piatra Neamþ ºi Parchetul
duri europene. „Astfel, considerãm de pe lângã Judecãtoria Sector 1
Banca Europeanã de Investiþii.
Acþiunile de control se de- cã aceste mãsuri au rolul de a reduce Bucureºti. n

624.466.739,13

Raport DLAF 2013:
ü a menþinut modul de cooperare cu DNA (numãrul de sesizãri transmise de DNA ºi numãrul valorificãrilor judiciare a actelor de control cãtre DNA
sunt similare cu cele din anul 2012),
ü a menþinut modul de cooperare cu autoritãþile
de management (numãrul de sesizãri transmise de
acestea, similar cu cel din 2012),
ü a crescut eficienþa echipelor de control: au fost
finalizate cu 28% mai multe acþiuni de control

decât în anul 2012 ºi cu 100% mai multe acþiuni
de control faþã de anul 2011,
ü a continuat colaborarea cu Oficiul European de
Luptã Antifraudã (OLAF), atât prin implicarea în iniþiativele legislative ale acestuia sau prin participarea la toate reuniunile organizate de OLAF pentru
statele membre, cât ºi prin cooperare operaþionalã,
asistenþã tehnicã sau prin activitãþi de raportare a
neregulilor,

ü a derulat verificãri specifice în 290 de acþiuni
de control (158 – se aflau în lucru la începutul
anului, iar 132 - au fost deschise pe parcursul
anului), din care, 194 au fost finalizate. Pentru
cele 132 acþiuni de control deschise în anul
2013, sursa sesizãrii a fost: DNA – 61, OLAF –
1, Autoritãþi de gestionare – 59, sesizare din oficiu – 3, Autoritatea de Audit de pe lângã Curtea
de Conturi – 2, altele – 6.

CONTRIBUÞIA ELVEÞIANÃ

Obiectiv de angajare
de 100% pânã la sfârºitul anului

E

lveþia oferã þãrii noastre 181 de
Programul de cooperare finanþeazã 85%
milioane de franci Elveþieni, în dintre proiectele implementate de autoritãþi
baza Programului de Cooperare ºi 90% dintre cele implementate de
Elveþiano - Român. Perioada de ONG-uri.
angajare pentru aceste fonduri este de cinci
În cazul Contribuþiei Elveþiene, toate
ani, începând cu decembrie 2009, în timp ce proiectele sunt aprobate în Elveþia, a expliperioada de rambursare este de zece ani, cat domnul Stauffer: “Promotorul proiectuîncepând de la aceeaºi datã.
lui trebuie sã realizeze schema proiectului,
Angajarea fondurilor presupune ca toþi care sã fie trimisã Biroului Elveþian pentru
banii sã fie alocaþi pentru proiecte.
Contribuþii. Dupã aceea, propunerea va fi
Autoritãþile elveþiene au ca scop sã anga- analizatã, câteodatã cu ajutorul unor experþi
jeze 100% din sumã pânã în decembrie din afara proiectului.
2014, conform declaraþiilor lui Thomas StaApoi, proiectul este discutat într-un comitet
uffer, directorul Departamentului pentru aflat la Berna. Dacã totul merge bine, decizia
Contribuþia Elveþianã în România. Domnul luatã este de aprobare a schemei proiectului,
Stauffer a explicat pentru ziarul BURSA cã în majoritatea cazurilor cu mai multe condiþii
experienþa în þãrile care au devenit membre cu privire la pregãtirea propunerii finale a
ale Uniunii Europeproiectului.
ne în 2004 aratã cã
De asemenea, o fiO problemã care a fost
angajarea tuturor
întâmpinatã atât în procesul de nanþare ar putea fi
fondurilor într-o peaprobatã pentru ca
absorbþie a fondurilor structurale promotorul sã angarioadã de cinci ani
ºi în Contribuþia Elveþianã
este posibilã.
jeze un expert care
Cu privire la plasã-l ajute sã dezvolte
priveºte legislaþia privind
ta banilor, oficialul achiziþiile publice, care blocheazã propunerea finalã de
a declarat cã aceasta
proiect“.
activitatea pentru o perioadã
este de mai puþin de
Dupã ce promotolungã de timp.
100%, deoarece enrul finalizeazã proputitãþile responsabile
nerea finalã, aceasta
cu implementarea au reuºit sã cheltuiascã va fi ºi ea analizatã de cãtre experþi elveþieni
sume mai mici decât cele care li s-au aprobat. din domeniul corespunzãtor, ºi dupã aceea, de
Una dintre subsecþiunile care au întâlnit Comitetul din capitala Elveþiei, care decide
un interes major a fost cea a societãþii civile, dacã emite sau nu aprobarea.
acolo unde numãrul de proiecte de mare caliThomas Stauffer ne-a precizat: “Lucrãm
tate era foarte ridicat, a adãugat Thomas Sta- îndeaproape cu partenerii români pe parcuruffer.
sul întregului proces, chiar ºi în faza de imple“Am avut numeroase proiecte pe care mentare. La fiecare ºase luni, primim un rane-am fi dorit sã le finanþãm, dar, din pãca- port pe care îl analizãm, ºi dupã aceea facem o
te, am fost nevoiþi sã le refuzãm, deoarece recomandare autoritãþilor din Elveþia, de a acnu am avut suficienþi bani”, a declarat dom- cepta sau nu raportul. Dacã existã o problemã,
nia sa.
intrãm în contact cu cel care implementeazã

proiectul ºi încercãm sã gãsim o soluþie. Nu
aºteptãm doi ani de lucruri rele sã se întâmple
ºi oprim finanþarea la sfârºit”.
În abordarea de Fonduri Tematice, promotorii proiectelor pot de asemenea accesa prefinanþare, care are rolul de a le permite sã demareze proiectele fãrã a fi nevoiþi sã apeleze la
împrumutul fondurilor necesare.
Administratorii fondurilor (Corpul Intermediar Elveþian) pentru Fondurile Tematice
au o experienþã largã în domeniile respective
ºi pot contribui cu sfaturi pe perioada implementãrii, a declarat Thomas Stauffer.
Cu privire la o posibilã extindere în alte
zone de interes în viitor, domnia sa a explicat cã, datoritã volumului limitat de finanþare care este disponibil, programul a fost
nevoit sã se concentreze pe anumite zone:
“Nu se pune problema cã nu am considera
ºi alte segmente ca fiind importante. Dar
nu putem face totul, aºa cã a trebuit sã ne limitãm”.
Cu privire la procesul de absorbþie a fondurilor structurale, Thomas Stauffer considerã
cã sistemul este prea birocratizat, ºi cã intenþia
autoritãþilor de a reduce birocraþia este binevenitã.
Relaþia dintre Autoritãþile de Administrare
ºi entitãþile care implementeazã proiectele ar
trebui sã se bazeze mai mult pe cooperare ºi
încredere decât în prezent, apreciazã domnul
Stauffer.
O problemã care a fost întâmpinatã atât în
procesul de absorbþie a fondurilor structurale ºi în Contribuþia Elveþianã priveºte legislaþia privind achiziþiile publice, care blocheazã activitatea pentru o perioadã lungã
de timp, spune oficialul, care considerã cã
preþul cel mai mic nu ar trebui sã fie singurul criteriu folosit de autoritãþile care fac
achiziþiile.

Programul de cooperare
oferã finanþare pentru cinci
zone: securitate, stabilitate ºi
sprijin pentru reforme; mediu
ºi infrastructurã; sectorul privat; dezvoltare umanã ºi socialã; ºi alocãri speciale.
Fiecare dintre aceste secþiuni are un numãr de subsecþiuni.
Finanþarea secþiunilor se
face folosind doua abordãri:
cea a Proiectelor, pentru mediu ºi infrastructurã ºi secþiunile sectorului privat, ºi fondurile tematice, pentru celelalte trei zone.
Thomas Stauffer, directorul Departamentului
În abordarea pe proiecte,
pentru Contribuþia Elveþianã în România: “Am
gestiunea se face de cãtre
Unitatea Naþionalã de Coor- avut numeroase proiecte pe care ne-am fi dorit
donare, care este Directoratul sã le finanþãm, dar, din pãcate, am fost nevoiþi sã
General pentru pregãtirea le refuzãm, deoarece nu am avut suficienþi bani”.
ECOFIN ºi Asistenþã ComuSecþiunea de mediu ºi infrastructurã are o
nitarã, din Ministerul Finanþelor Publice, ºi
cele douã Organisme Româneºti Intermedia- singurã subsecþiune, care priveºte îmbunãtãþire, care sunt Agenþia pentru Implementarea rea mediului.
Secþiunea sectorului privat se concentreazã
Proiectelor pentru Întreprinderi Mici ºi Mijlocii (AIPIMM) ºi Ministerul Administraþiei pe îmbunãtãþirea mediului de afaceri ºi a accesului IMM-urilor la finanþare, îmbunãtãþiPublice.
În abordarea pentru Fonduri Tematice, ge- rea legislaþiei în domeniul financiar ºi îmbustiunea este realizatã de cãtre organele inter- nãtãþirea soliditãþii pieþelor financiare ºi a inmediare elveþiene, care sunt fie organizaþii stituþiilor respective, ºi dezvoltarea sectorului
non-guvernamentale (ONG) elveþiene sau privat ºi promovarea exporturilor de cãtre
consorþii de ONG-uri elveþiene ºi româneºti. IMM-uri ºi/sau standarde.
Segmentul de dezvoltare umanã ºi socialã
Distribuþia finanþãrii între cele douã aborse concentreazã pe burse de studii, cercetare ºi
dãri este de aproximativ 50%-50%.
Securitatea, stabilitatea ºi sprijinul pentru educaþie vocaþionalã.
Persoanele interesate de programul de cozona de reforme are trei secþiuni: securitate,
reforme în domeniul sãnãtãþii ºi reforme cu operare Elveþiano – Român pot afla mai
privire la societatea civilã ºi includerea romi- multe informaþii pe site-ul Contribuþiei Elveþiene în România. n
lor ºi a altor grupuri vulnerabile.
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Proiectele de mediu vor trece
sub coordonarea Ministerului Fondurilor Europene
n POS Mediu are un
grad de supraangajare
de aproximativ 120%
Investiþiile de mediu au fost incluse, pentru perioda 2014-2020, în cadrul Programului Operaþional Infrastructurã Mare, conform Acordului
de Parteneriat aflat încã în faza de
negociere, dupã cum ne-a spus Ciprian Ghioc, director general în caSituaþia sumelor accesate prin POS MEDIU (euro)
drul Ministerul Mediului ºi PãduriAnul rambursãrii/tipul plãþii
FEDR
FC
Total
lor - Autoritatea de Management
2007
Avans
CE
24.733.043,90
81.895.448,58
106.628.492,48
pentru Programul Operaþional Sec37.099.565,85
131.032.717,71
168.132.283,56
torial Mediu (POS Mediu). Domnia 2008 - Avans CE
2009
Avans
CE
49.466.087,80
131.032.717,73
180.498.805,53
sa ne-a precizat cã programul va fi
0,00
65.516.358,86
65.516.358,86
gestionat de Ministerul Fondurilor 2010 - Avans CE
2.329.759,52
9.397.369,43
11.727.128,95
Europene, în calitate de Autoritate 2009 - Rambursari CE
1.524.171,56
34.411.036,53
35.935.208,09
de Management, acesta fiind în 2010 - Rambursari CE
2011
Rambursari
CE
6.397.125,92
31.297.127,66
37.694.253,58
pregãtire ºi neaprobat.
2012
Rambursari
CE
83.129.327,10
296.110.371,03
379.239.698,13
Alocarea bugetarã provizorie afe110.783.777,18
476.759.610,14
587.543.387,32
rentã sectorului de mediu este de 2013 - Rambursari CE
41.955.758,86
155.743.066,42
197.698.825,28
aproximativ 3 miliarde euro din sur- 2014 - Rambursari CE
51.539.265,66
121.650.413,75
173.189.679,41
se nerambursabile, pentru noul 2014 - Sume in procesare la CE
2014 - Sume in procesare la ACP
4.592.779,16
41.544.065,60
46.136.844,76
buget european.
Total absorbþie:
1.989.940.965,95
În vederea creºterii gradului de
Sursa: Ministerul Mediului ºi Pãdurilor
absorbþie, Autoritatea de Management pentru POS Mediu ºi-a propus
realizarea mai multor mãsuri, printre proiectelor care au început cu fondu- lizând alocarea integralã menþionatã terpun mai multe obstacole: puncte
de vedere uneori divergente ale auacre se numãrã menþinerea ritmului ri de la bugetul de stat pe alte progra- mai sus”.
toritãþilor cu atribuþii în domeniul
alert în procesarea cererilor de ram- me de finanþare naþionalã, aflate încã
achiziþii; dificultãþi în adaptarea la
bursare ºi a plãþilor cãtre beneficiari. în implementare ºi pentru care, din Din cele 90 de proiecte
documentaþiile standardizate; necuÎn acest sens, domnul Ghioc ne-a de- cauza constrângerilor bugetare, nu majore aprobate pentru
noaºterea legislaþiei achiziþiilor puclarat: “Trebuie punctat faptul cã mai sunt asigurate plãþile necesare România, 69 sunt aferente
blice/lipsa de acþiune a beneficiariAM POS Mediu ºi-a modificat ºi re- finalizãrii lucrãrilor, astfel încât, POS Mediu
lor; obþinerea cu întârziere a autoriauditat, în cursul anului 2013, proce- dacã sunt întrunite condiþiile de eliPrin POS Mediu sunt finanþate zaþiilor de construcþie, a garanþiilor
durile interne de lucru, astfel încât gibilitate specifice POS Mediu, sã
procesarea cererilor de rambursare, poatã fi evaluate ºi aprobate cu fi- proiecte în urmãtoarele domenii: ex- ºi asigurãrilor solicitate prin condice include deplasãri la beneficiari nanþare nerambursabilã. “Avantajul tinderea ºi modernizarea sistemelor þiile contractuale ºi/sau ritmul lent de
pentru verificarea lucrãrilor din acestei abordãri este cã fondurile de apã ºi apã uzatã; dezvoltarea siste- derulare a lucrãrilor; nerespectarea
punct de vedere tehnic ºi financiar se plãtite deja pe aceste proiecte de cã- melor integrate de management al graficelor de execuþie aferente
tre statul român deºeurilor ºi extinderea acesteia; rea- contractelor de lucrãri; grad redus de
face, în prezent, în
maxim zece zile, Rata absorbþiei fondurilor europene pot fi solicitate bilitarea zonelor poluate istoric; redu- mobilizare pe ºantiere.
De asemenea, printre altele, a fost
comparativ cu 55 prin POS Mediu este de 45,01%, spre rambursare cerea poluãrii ºi diminuarea efectelor
de zile - termenul respectiv 1.989.940.965 euro. Pânã Comisiei Europe- schimbãrilor climatice prin moderni- identificat un management financiar
la finalul acestui an gradul de absorbþie
r e g l e m e n t a t pe care AM POS Mediu ºi-a propus sã-l ne imediat ce pro- zarea ºi reabilitarea sistemelor de defectuos al proiectelor; deficienþe
iectul este apro- încãlzire urbanã; implementarea si- privind capacitatea instituþionalã a
anterior”.
atingã este de 55%. În peri oada de fiAlte mãsuri nanþare 2007-2013, suma de bani alo- bat. Estimãm un stemelor adecvate de management în beneficiarilor; probleme financiare
prin acest program este de
volum financiar ariile naþionale protejate; protecþia apãrute la contractori; modificarea
avute în vedere catã
4.412.470.138 euro din fonduri nesunt continuarea rambursabile, la care se adaugã contri- pentru aceste pro- împotriva inundaþiilor ºi reducerea amplasamentelor aferente obiectivelor de investiþii din cadrul proiectelor;
asigurãrii fluxului buþia de la bugetul de stat, în cuantum iecte pe care AM eroziunii costiere.
“Ca analizã comparativã, Rom- necorelarea în executarea lucrãrilor
POS Mediu le
financiar necesar de 778.671.193 euro.
d e n u m e º t e ânia are aprobate de cãtre Comisia finanþate prin diferite programe de inplãþilor cãtre beneficiari; sprijinul continuu dat be- «proiecte alternative» de Europeanã un numãr total de 90 pro- vestiþii; întârzierea în obþinerea avineficiarilor ºi mobilizarea antrepre- aproximativ 500 milioane euro”, iecte majore, dintre care 69 sunt afe- zelor ºi a autorizaþiilor de construire,
norilor ºi a consultanþilor prin impli- dupã cum ne-a spus Ciprian Ghioc. rente POS Mediu (76,6% din numã- a garanþiilor ºi asigurãrilor solicitate
Având în vedere faptul cã o serie rul total de proiecte majore), dintre prin condiþiile contractuale; nerecarea activã a tuturor factorilor decidenþi, participarea la ºedinþele lunare de proiecte au un risc crescut de nefi- care cele mai importante vizeazã in- spectarea de cãtre antreprenori a grade progres ale beneficiarilor ºi/sau nalizare în perioada de eligibilitate, frastructura de alimentare cu apã, ficului de execuþie a contractelor; neorganizarea de întâlniri de lucru pe respectiv pânã la finalul anului 2015, tratarea apelor uzate, managementul asigurarea contribuþiei de la bugetele
teme specifice, atât la sediul AM sau existã o iniþiativã legislativã pentru deºeurilor, sisteme urbane de încãl- locale aferente obligaþiilor din conal beneficiarilor, cât ºi pe ºantiere, modificarea cadrului de reglementa- zire, protecþia împotriva inundaþiilor tractul de finanþare; neînþelegeri apãpentru monitorizarea progresului re naþional în ceea ce priveºte posibi- ºi eroziunea costierã”. Conform Re- rute între asociaþii consorþiilor; corecproiectelor ºi discutarea situaþiilor litatea de supraangajare a fondurilor, gulamentului CE 1083/2006, termi- þii financiare adresate beneficiarilor
apãrute în implementare; monitori- astfel încât sã se permitã o contracta- nologia de „proiect major” se folo- ca urmare a nerespectãrii legislaþiei
zarea continuã a proiectelor, cu o re suplimentarã. Supraangajarea pe seºte dacã valoarea acestuia este mai comunitare ºi naþionale.
În derularea POS Mediu, au fost
atenþie deosebitã asupra acelor care POS Mediu o are în prezent de mare de 50 milioane euro, decizia de
contracte cu risc de nefinalizare ºi a aproximativ 120% din fondurile di- aprobare fiind luatã la nivelul descoperite în primul rând nereguli
din punct de vedere administrativ
celor aflate în impas din diferite sponibile nu este suficientã pentru a Comisiei Europene.
(reducerea nejustificatã a termenelor
maximiza utilizarea celor
motive;
cã urmare a publicãrii unui anunþ de
monitorizarea permanentã a pre- 4.412.470.138 euro din fonduri ne- Corecþiile aplicate pentru
intenþie; alegerea unei proceduri acviziunilor privind Cererile de Ram- rambursabile, potrivit sursei citate, neregulile descoperite celerate de atribuire a contractului;
bursare/Cererile de Platã ºi urmãri- care a menþionat: “Preocuparea AM între 2% ºi 100% din
publicarea unor criterii de calificare
rea respectãrii acestora de cãtre POS MEDIU este ca la sfârºitul anu- valoarea contractului
ºi selecþie discriminatorii, insufilui 2015 România sã beneficieze de
beneficiari.
În
contractarea
proiectelor
se
incient detaliate sau incomplete; utiliTotodatã, se urmãreºte analiza investiþii în sectorul de mediu uti-

PROGRAMUL OPERAÞIONAL REGIONAL

MDRAP vrea sã sprijine
beneficiarii care nu pot asigura
fluxul de numerar

Î

mbunãtãþirea sinergiilor dintre
Programele finanþate din contribuþia UE ºi cele finanþate din bugetul de stat este una dintre mãsurile
pe care Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei Publice
(MDRAP) le are în vedere pentru
creºterea gradului de absorbþie a banilor de la Uniunea Europeanã puºi
la dispoziþie prin Programul Operaþional Regional (POR), dupã cum
ne-au spus oficialii din cadrul
MDRAP.
Potrivit acestora, alte obiective pe
care ministerul de resort intenþioneazã sã le punã în practicã sunt sprijinirea beneficiarilor aflaþi în imposibilitatea de a asigura fluxul de numerar
necesar implementãrii proiectelor finanþate din instrumente structurale,
asigurarea fondurilor necesare efectuãrii plãþilor cãtre beneficiari în cadrul POR, simplificarea procedurilor ºi emiterea unor instrucþiuni în
sprijinul beneficiarilor, analizarea
problemelor care apar pe circuitul financiar ºi identificarea mãsurilor

pentru fluidizarea plãþilor.
Conform Acordului de Parteneriat transmis Comisiei Europene în
luna martie 2014, alocarea financiarã din Fondul European de Dezvoltare Regionalã (FEDR) pentru POR
2014-2020 este de 6,7 miliarde euro.
Pentru urmãtoarea perioadã de
programare, MDRAP intenþioneazã
sã atragã fonduri prin POR pentru finanþarea urmãtoarelor obiective
prioritare:
ØÎmbunãtãþirea activitãþilor de
transfer tehnologic;
ØÎmbunãtãþirea competitivitãþii
întreprinderilor mici ºi mijlocii;
ØCreºterea eficienþei energetice
în clãdiri publice;
ØSprijinirea dezvoltãrii urbane
durabile;
ØDiversificarea economiilor
locale prin dezvoltarea durabilã a turismului;
ØÎmbunãtãþirea infrastructurii rutiere de importanþã regionalã ºi localã;
ØDezvoltarea infrastructurii de
sãnãtate ºi sociale;

ØSprijinirea regenerãrii economice ºi sociale a comunitãþilor defavorizate din mediul urban;
ØÎmbunãtãþirea infrastructurii
educaþionale;
ØÎmbunãtãþirea activitãþii cadastrale.

MDRAP ºi-a propus sã atragã,
prin POR, circa 70% din
alocarea 2007-2013
Gradul de absorbþie pe care
MDRAP ºi-a propus sã îl atingã în
cadrul POR, pânã la finele anului în
curs, este de 67,6% faþã de noua alocare financiarã 2007-2013, respectiv
71,9% faþã de alocarea financiarã
2007-2013 iniþialã.
Alocarea financiarã iniþialã din
Fondul European de Dezvoltare Regionalã (FEDR) pentru POR
2007-2013 a fost de 3,726 miliarde
euro. În urma deciziei Comisiei Europene nr. 9772/19.12.2013, a fost
adãugatã suma de 240 milioane
euro, astfel încât noua alocare financiarã se ridicã la 3,966 miliarde euro.

zarea criteriului de atribuire “oferta
cea mai avantajoasã din punct de vedere economic” cu includerea unor
factori de evaluare nerelevanþi ºi/sau
necuantificabili; excluderea automatã a ofertantului cu preþul cel mai
scãzut pentru a compensa/ justifica
eventualele probleme care pot apãrea în derularea ulterioarã a contractului, fapt care denotã cã proiectul a
fost conceput ºi pregãtit insuficient
sau prost; modificarea anunþului de
participare prin clarificãri ºi nu prin
publicarea unei erate; respingerea
solicitãrii de modificare a datei-limitã de depunere a ofertelor, cerutã de
ofertanþi; solicitarea de clarificãri în
timpul procesului de evaluare a candidaturilor/ofertelor în mod discriminatoriu; lipsa informaþiilor obligatorii a fi cuprinse la nivelul comunicãrilor privind rezultatul procedurii de atribuire, situaþie care duce la
depunerea de contestaþii;
neacordarea unui interval rezonabil
de timp pentru activitatea de
evaluare a ofertelor/negocierea
modificãrilor contractuale;
încheierea de acte adiþionale care
modificã semnificativ contractul,
afectând condiþiile iniþiale de
atribuire).
Pentru neregulile constatate se
aplicã reduceri procentuale din valoarea contractului, în funcþie de gravitate, care variazã între 2% ºi 100%,
dupã cum ne-a spus Ciprian Ghioc.
Alte nereguli constatate sunt cele
aferente contractelor care necesitã
publicarea în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene (obligatorie peste
anumite valori, respectiv 130.000
euro la servicii ºi 5.000.000 euro la
lucrãri). Printre acestea se regãsesc:
nerespectarea procedurilor de publicitate; atribuirea de contracte de
achiziþie pentru lucrãri, servicii sau
bunuri suplimentare atribuite fãrã
aplicarea unei proceduri competitive, fãrã respectarea condiþiilor prevãzute de legislaþia naþionalã ºi comunitarã; achiziþia unor lucrãri sau
servicii suplimentare/adiþionale; nedeclararea tuturor criteriilor de calificare ºi selecþie ºi a factorilor de
evaluare în documentaþia de atribuire sau în anunþul de participare; aplicarea de criterii de atribuire nelegale; stabilirea în documentaþia de atribuire sau în anunþul de participare a
unor criterii de calificare ºi selecþie
sau a unor factori de evaluare nelegali; definirea insuficientã sau discriminatorie a obiectului contractului; reducerea obiectului contractului fãrã reducerea proporþionalã a
valorii contractului; reducerea
obiectului contractului cu reducerea
proporþionalã a valorii contractului;
aplicarea necorespunzãtoare a unor
elemente auxiliare procedurii de
atribuire.
De asemenea, nereguli au fost
sãvârºite ºi pentru contracte care nu
necesitã publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene: nerespectarea cerinþelor privind asigurarea

unui grad adecvat de publicitate ºi
transparenþã; contracte de achiziþii
pentru bunuri, lucrãri sau servicii suplimentare atribuite fãrã competiþie
adecvatã, în absenþa unei urgenþe
imperative rezultate din evenimente
imprevizibile sau în absenþa unor
circumstanþe neprevãzute; aplicarea
unor criterii de calificare ºi selecþie
ºi/sau a unor criterii de atribuire
nelegale; încãlcarea principiului
tratamentului egal.

Peste 8 miliarde lei - suma
plãþilor cãtre beneficiari
Referitor la numãrul proiectelor
depuse, reprezentantul ministerului
de resort ne-a precizat: “În cazul
POS Mediu, pentru Axele Prioritare
1 (sisteme de apã ºi apã uzatã), 2
(managementul deºeurilor ºi siturilor poluate istoric), 3 (termoficare) ºi
5 (prevenirea inundaþiilor ºi eroziunii costiere) existã portofolii de proiecte în care sunt incluse aplicaþiile
propuse spre finanþare din fonduri
europene. Pe mãsurã ce acestea sunt
complete, iar cadrul instituþional
este constituit, acestea sunt aprobate
fie de Comisia Europeanã, dacã valoarea lor depãºeºte 50 de milioane
de euro, fie de Autoritatea de Management POS Mediu. Singurã Axa
Prioritarã pentru care s-au organizat
sesiuni de depunere de proiecte a
fost Axa 4 privind managementul
ariilor naturale protejate.
Axa Prioritarã 6 este dedicatã asistenþei tehnice pentru AM ºi OI POS
Mediu ºi promovãrii Programului”.
Astfel, au fost depuse 46 de proiecte pe Axa 1, cu o valoare totalã de
23,6 miliarde lei, 40 pe Axa 2 (7, miliarde lei), 7 pe Axa 3, în valoare de
1,89 miliarde lei, 395 pe Axa 4 (din
care 172 au fost respinse), cu o valoare totalã de 2,49 miliarde lei, 37 pe
Axa 5 (2,46 miliarde lei) ºi 146 pe
Axa 6, totalizând 644 milioane de lei.
Valoarea totalã a plãþilor cãtre beneficiari se ridicã, în prezent, la peste
8 miliarde lei.
Ciprian Ghioc ne-a mai spus: “Sumele totale rambursate de cãtre Comisia Europeanã în luna mai 2012
erau în cuantum de 197.172.519,16
euro, rata de absorbþie fiind puþin peste 4%. Programul POS Mediu avea
o corecþie preventivã de 25%, plãþile
cãtre România erau suspendate ºi existau premisele nefavorabile de a fi
blocate definitiv fondurile pentru
sectorul de mediu. Eforturile Autoritãþii de Management au condus la rescrierea procedurilor operaþionale,
obþinerea unui audit favorabil care
certifica funcþionalitatea sistemului,
deblocarea plãþilor cãtre România,
evitarea pierderilor financiare prin
dezangajare automatã a fondurilor la
sfârºitul anului 2012, respectiv 2013
ºi pãstrarea unui mecanism de rambursare coerent ºi rapid pânã în prezent”.
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Cele mai importante proiecte aprobate prin POR:
üReabilitarea drumului Ciucea-Crasna-Vârsolt, beneficiar - Consiliul Judeþean Sãlaj;
üModernizarea infrastructurii de transport cãtre zona turisticã
Murighiol-Uzlina-Dunavãþ-lacul Razim, beneficiar - Consiliul Judeþean Tulcea;
üReabilitarea ºi modernizarea DJ606 Craiova (DN65),- limita
Judeþului Mehedinþi, beneficiar - Consiliul Judeþean Dolj;
üReabilitarea DJ 701, limita Judeþului Dâmboviþa-Gratia-Poieni
-Siliºtea-Scurtu Mare-Slãveºti- Ciolãneºti-Zâmbreasca- Dobroteºti, km 44+240-104+890 (55,450 km), beneficiar - Consiliul Judeþean Teleorman;
üRanforsarea ºi modernizarea drumurilor judeþene 701, DJ
401A ºi DJ 711A pe traseul Dobra-Cornãþelu-Braniºtea-Titu-Sãlcuta-Odobeºti-Potlogi-Corbii Mari, beneficiar Consiliul Judeþean Dâmboviþa;
üReabilitarea ºi modernizarea DJ 244 B Creþeºtii de Sus-Murgeni
km 0+000-km 55+780, beneficiar - Consiliul Judeþean Vaslui;
üReabilitarea DJ 151 km 45+810-km 126+712, limita Judeþului Mureº-Bistriþa, jud. Bistriþa-Nãsãud, beneficiar - Consiliul

Pânã în prezent, una dintre cele
mai mari probleme întâlnite în accesarea fondurilor europene este dificultatea beneficiarilor în asigurarea
fluxului de numerar necesar implementãrii proiectelor finanþate din instrumente structurale, dupã cum
ne-au spus sursele citate.
Acestea susþin cã cele mai frecvente tipuri de nereguli identificate
în derularea POR sunt încãlcarea
prevederilor legale în materie de
achiziþii publice, cheltuielile neeligibile, documentele justificative incorecte ºi documentele justificative
lipsã ori incomplete.
Pânã la data de 31 mai 2014, fuseserã depuse 9.598 de proiecte în valoare totalã de 61,12 miliarde lei
(echivalentul a 13,90 miliarde euro),
prin POR, din care 37,47 miliarde lei

Judeþean Bistriþa-Nãsãud;
üReabilitarea drumului judeþean DJ 121, Covasna-Zabala-Imeni
-Catalina-Tg. Secuiesc, km 32+000-49+100, beneficiar Consiliul Judeþean Covasna;
üReabilitarea drumului judetean 252, Huruieºti-Gãiceana-Parancea-Bibireºti-Buhoci, Km 75+ 300-130+100, Judeþul
Bacãu, beneficiar - Consiliul Judeþean Bacãu.

(echivalentul a 8,52 miliarde euro)
reprezintã contribuþia FEDR.
La momentul menþionat, erau
aprobate 4.257 proiecte, în valoare
totalã de 33,26 miliarde lei (echivalentul a 7,56 miliarde euro), din care
20,57 miliarde lei (echivalentul a
4,68 miliarde euro) reprezintã contribuþia FEDR.
Tot pânã la finalul lunii mai, au
fost efectuate plãþi în valoare totalã
de 9.942 milioane lei (echivalentul
a 2,26 miliarde euro), din care 8,73
miliarde lei (echivalentul a 1,98 miliarde euro) reprezintã contribuþia
FEDR ºi 1,20 miliarde lei (echivalentul a 275 milioane euro) - finanþarea naþionalã, de la bugetul de stat.
Potrivit surselor citate, cea mai
micã valoare a unui proiect contractat prin POR este de circa 91.860 lei

(echivalentul a aproximativ 20.890
euro ), din care 52.170 lei din FEDR
(echivalentul a 11,87 mii euro), în
cadrul Domeniului Major de Intervenþie 4.3 - Sprijinirea Dezvoltãrii
Microîntreprinderilor.
Cea mai mare valoare totalã a
unui proiect contractat prin POR
este de 139,77 milioane lei (echivalentul a 31,79 milioane euro), din
care 97,73 milioane lei din FEDR
(echivalentul a 22,23 milioane
euro), în cadrul Domeniului Major
de Intervenþie 2.1 - Îmbunãtãþirea
Infrastructurii Regionale ºi Locale
de Transport.
Sumele rambursate de Comisia
Europeanã în acest an se ridicã la valoarea de 205,56 milioane euro.
EMILIA OLESCU
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Autoritãþile þintesc un grad de absorbþie
de peste 74%, pânã la finalul lui 2014

M

inisterul Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei
Publice (MDRAP) are
o þintã minimã de plãþi
pentru anul în curs de 48,7 milioane de euro, ceea ce reprezintã un
grad de absorbþie de 74,02%, aferent Programului Operaþional
Dezvoltarea Capacitãþii Administrative (PO DCÂ).
La data de 28 mai 2014, gradul de
realizare a plãþilor se ridicã la
58,35%, gradul de absorbþie (plãþi
rambursate de cãtre CE) la nivelul
PO DCA fiind de 55,79%.
Alocarea financiarã totalã a PO
DCA, pentru perioada 2007-2013,
este de 244,7 milioane euro, din care
contribuþia UE - 208 milioane de
euro, dupã cum ne-au spus reprezentanþii MDRAP.
Potrivit acestora, planul de mãsuri
prioritare pentru consolidarea capacitãþii de absorbþie a fondurilor structurale prin PO DCA, pentru perioada
2014-2015 prevede o serie de mãsuri
ce vor fi derulate în vederea asigurãrii atingerii þintelor de plãþi asumate
pentru perioada menþionatã ºi respectãrii limitelor minime impuse de
regula n+3 (astfel încât sã fie evitat
riscul de dezangajare automatã).

Printre cele mai
importante proiecte
aprobate prin PO DCA ºi
contractate în ultimul an
se numãrã urmãtoarele:
• „Dezvoltarea capacitãþii de planificare strategicã la nivelul autoritãþilor administraþiei publice
locale
ale
oraºelor
din
România”, cu o valoare eligibilã
de 7,18 milioane de lei, implementat de Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei
Publice;

desfãºurarea vizitelor de asistenþã ºi
monitorizare, help-desk ºi întâlniri
punctuale de lucru cu reprezentanþii
legali ai proiectelor;
ü organizarea sesiunilor de informare ºi formare a beneficiarilor PO
DCAce au ca principal scop identificarea principalelor probleme intervenite în implementarea proiectelor
ºi asigurarea de training certificat, pe
domenii care sunt de interes, atât
pentru actualul exerciþiu de programare, cât ºi pentru cel viitor (achiziPrintre alte mãsuri avute în þii publice, management de proiect,
nereguli ºi fraudã etc);
vedere de MDRAP în acest
ü derularea, în cursul anului 2014,
sens se numãrã:
a unui studiu al indicatorilor PO
ü analiza continuã a riscurilor cu DCA pentru a îmbunãtãþi procesul
privire la prelungirea perioadei de de monitorizare ºi raportare a indicaimplementare ºi la execuþia bugetarã torilor de program ºi în scopul atinpentru proiectele aflate în derulare ºi gerii acestora;
identificarea unor mãsuri specifice
ü asigurarea implementãrii mãsufiecãrui proiect penrilor de informare ºi
tru minimizarea
publicitate pentru
Gradul de
consecinþelor prePO DCA prin orgalungirii perioadei de contractare a ajuns nizarea de eveniimplementare asu- la 121,20%, pânã
mente de informapra dezangajãrii;
re, atât pentru beneü i d e n t i f i c a r e a la finalul lunii
ficiarii programueconomiilor la nivel mai 2014.
lui, cât ºi pentru
de proiect ºi conpartenerii acestora
tractarea, în limitele
ºi potenþialii benepermise, de noi proficiari ºi actualizaiecte care sã asigure
rea informaþiilor
absorbþia fondurilor
existente pe site-ul
alocate ºi sã conAM PO DCA.
tribuie la evitarea
Un numãr de
riscului de dezanga1.371 de proiecte
jare ºi la eficacitatea
au fost depuse spre
programului;
finanþare din fonü analiza lunarã a
duri alocate prin PO
stadiului desfãºurãDCA, valoarea
rii activitãþilor aferente proiectelor totalã a acestora fiind de 829,57 miaflate în implementare;
lioane de euro.
ü actualizarea permanentã a situaPânã în prezent, au fost semnate
þiilor privind cererile de rambursare 466 de contracte, în valoare totalã de
intrate în AM, a celor procesate ºi 311,63 milioane de euro, dintre care
plãtite, a graficelor estimative de 11 (în valoare totalã de 14,42 milioarambursare asumate de cãtre benefi- ne euro) au fost reziliate.
ciari ºi transmiterea de scrisori de
Pânã la sfârºitul lunii mai 2014,
atenþionare cu privire la sumele ce fuseserã plãtite sume beneficiarilor
trebuie solicitate la rambursare;
în valoare totalã de 124,68 milioane
ü monitorizarea duratelor de ram- de euro, aceastã valoare incluzând
bursare ºi efectuare a plãþilor cãtre prefinantarea, contribuþia UE ºi conbeneficiari, în vederea identificãrii tribuþia de la bugetul de stat.
elementelor care determinã întârzieCea mai micã valoare eligibilã a
ri majore, stabilirii cauzelor ºi apli- unui contract (dintre cele 466 semcãrii mãsurilor corective pentru nate prin PODCA) este de 201.358
scurtarea intervalului de platã;
lei, iar cea mai mare valoare eligibilã
ü monitorizarea implementãrii se ridicã la aproape 20 milioane lei.
proiectelor de cãtre beneficiari prin
Totalul sumelor rambursate de CE

pentru PO DCA în anul 2014 este de
35,78 milioane de euro.

Întârzierile în derularea
procedurilor de achiziþii
publice - printre
principalele provocãri ale
PO DCA
În perioada 2012-2013, principalele provocãri ale PO DCA au fost
întârzierile în derularea procedurilor
de achiziþii publice (prelungirea perioadelor de derulare a procedurilor,
precum ºi de finalizare a contractelor, în special la nivelul administraþiei centrale), întârzierile în depunerea cererilor de rambursare (în special la nivelul administraþiei centrale), precum ºi (în ultimul an) ratã
crescutã de fluctuaþie a personalului
din cadrul echipelor de proiect la nivelul beneficiarilor, potrivit reprezentanþilor ministerului de resort.
Printre altele, a fost aprobat de cãtre Guvern Memorandumul privind
principalele mãsuri pentru accelerarea implementãrii proiectelor finanþate din Fondul Social European prin
PO DCA ºi recuperarea întârzierilor
de cãtre instituþiile beneficiare la nivel central.
Gradul de contractare a ajuns pânã
la 121,20%, pânã la finalul lunii mai
2014.
Sursele citate ne-au precizat cã, la
nivelul PODCA, au fost procesate ºi
rambursate beneficiarilor toate cheltuielile care au respectat regulile de eligibilitate, menþionând, însã, cã, „pentru acele proiecte pentru care au fost
identificate abateri de la legislaþia naþionalã în materia achiziþiilor publice
ºi au fost aplicate corecþii financiare în
conformitate cu prevederile O.U.G
nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea ºi sancþionarea neregulilor apãrute în obþinerea ºi utilizarea fondurilor europene ºi/sau a fondurilor publice naþionale aferente acestora, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
sumele solicitate au fost diminuate în
mod corespunzãtor”.
Astfel, din suma totalã solicitatã la
rambursare, în valoare de 652,68 milioane de lei, au fost autorizate la
platã 624,22 milioane de lei, diferenþa de 28,46 milioane de lei reprezentând cuantumul sumelor cheltuielilor neeligibile ºi a corecþiilor financiare aplicate.

Sursele citate au mai precizat: tãþii administrative autoritãþilor ºi in„Cele mai frecvente nereguli au fost stituþiilor publice de a susþine o ecoînregistrate ca urmare a nerespectãrii nomie modernã ºi competitivã.
prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 priPrintre obiectivele urmãrite de
vind atribuirea contractelor de achi- program se regãsesc aspecte privind
ziþie publicã, a contractelor de con- consolidarea structurilor proceselor
cesiune de lucrãri
ºi competenþelor la
publice ºi a contracnivelul autoritãþilor
telor de concesiune
ºi instituþiilor publide servicii, cu moce, îmbunãtãþirea
dificãrile ºi complemanagementului retãrile ulterioare ºi
surselor umane,
ale H.G. nr.
creºterea calitãþii ºi
925/2006 pentru
accesibilitãþii la seraprobarea normelor
viciile publice, susþide aplicare a prevenute de o reducere a
derilor referitoare la
poverii administraatribuirea contractive pentru cetãþeni
telor de achiziþie Un numãr de 1.371 ºi mediul de afaceri,
publicã din OUG nr. de proiecte au fost
creºterea transpa34/2006, cu modifirenþei, integritãþii ºi
cãrile ºi completã- depuse spre finanþare responsabilitãþii la
rile ulterioare. din fonduri alocate nivelul autoritãþilor
Acestea sunt urmaºi instituþiilor pute de nereguli înre- prin PO DCA.
blice ºi creºterea
gistrate din cauza
eficienþei sistemunerespectãrii prevederilor Legii ca- lui judiciar”, ne-au declarat sursele
dru nr. 284/2010 privind salarizarea citate.
unitarã a personalului plãtit din fonPotrivit acestora, în vedere atingeduri publice, ale H.G. nr. 759 din rii unui grad de absorbþie de 100%
11/07/2007 privind regulile de eligi- pentru perioada 2014-2020, din
bilitate a cheltuielilor efectuate în perspectiva implementãrii noului
cadrul operaþiunilor finanþate prin Program Operaþional Capacitate
programele operaþionale ºi ale Ordi- Administrativã, obiectivele constau,
nului ministrului administraþiei ºi in- în principal, în utilizarea asistenþei
ternelor nr. 712/2009 privind apro- tehnice dedicate implementãrii efibarea cheltuielilor eligibile în cadrul ciente ºi transparente a mãsurilor din
axelor prioritare 1, 2 ºi 3 ale Progra- program.
mului Operaþional Dezvoltarea CaÎn acest sens, se are în vedere elapacitãþii Administrative. Suspiciuni- borarea ºi punerea în aplicare a unei
le/sesizãrile înregistrate au provenit, Strategii de implementare a prograîn principal, din nereguli individua- mului care sã asigure o abordare
le, neintenþionate”.
strategicã în ceea ce priveºte mãsurile ce vor fi întreprinse la nivelul AM;
Peste 553 milioane euro,
elaborarea ºi punerea în aplicare a
Strategiei de comunicare a prograpentru Programul
mului care are ca scop dezvoltarea
Operaþional Capacitate
unui sistem integrat de promovare ºi
Administrativã
informare a prioritãþilor ºi rezultateAlocarea financiarã aferentã pe- lor programului, în rândul potenþialirioadei 2014-2020 pentru Programul lor beneficiari, precum ºi elaborarea
Operaþional Capacitate Administrati- ºi punerea în aplicare a Planului
vã (POCA), aºa cum este prevãzutã Multianual de Evaluare care repreîn Acordul de Parteneriat, depãºeºte zintã un instrument de planificare în
553 milioane de euro, autoritãþile vederea identificãrii prioritãþilor de
plãnuind sã atragã toatã suma pusã la evaluare ºi pentru asigurarea, într-o
dispoziþie de UE.
manierã eficientã ºi eficace, a unei
“Scopul Programului Operaþional evaluãri integrate în sistemul de imCapacitate Administrativã 2014-2020 plementare a programului.
îl constituie susþinerea mãsurilor ce
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pot conduce la consolidarea capaci-

• „Creºterea capacitãþii administrative a sistemului public de
Cercetare, Dezvoltare ºi Inovare
din România, pentru a rãspunde
pe termen scurt, mediu ºi lung
nevoilor strategice de dezvoltare - socialã a României”, cu o valoare eligibilã de 9,85 milioane
de lei, implementat de Unitatea
Executivã pentru Finanþarea
Învãþãmântului Superior, Cercetãrii, Dezvoltãrii ºi Inovãrii;
• „Îmbunãtãþirea, prin creºterea
eficacitãþii ºi a eficienþei sistemelor de control oficial, în domeniul siguranþei alimentelor în
România, la nivel judeþean, ºi la
frontiera UE, pentru conformitatea acestora cu prevederile
legislaþiei naþionale ºi europene
ºi îmbunãtãþirea conþinutului rapoartelor privind activitãþile de
control oficial desfãºurate”, cu
o valoare eligibilã de 1,9 milioane de lei, implementat de Autoritatea Naþionalã Sanitarã Veterinarã ºi pentru Siguranþa Alimentelor;
• „Îmbunãtãþirea coordonãrii interinstituþionale ºi asigurarea
coerenþei procesului decizional
la nivel tehnic ºi managerial în
domeniul siguranþei alimentelor”, cu o valoare eligibilã de
peste 2 milioane de lei, implementat de Autoritatea Naþionalã
Sanitarã Veterinarã ºi pentru Siguranþã Alimentelor;
• „Eficientizarea structurilor implicate în gestionarea situaþiilor de
crizã generate de consumul de
alimente cu impact asupra sãnãtãþii publice”, cu o valoare eligibilã de 1,85 milioane lei, implementat de Autoritatea Naþionalã
Sanitarã Veterinarã ºi pentru Siguranþa Alimentelor;
• „Sprijin acordat Ministerului
Transporturilor ºi Infrastructurii
pentru îmbunãtãþirea gestionãrii
sectorului de transport feroviar”, cu o valoare eligibilã de
10,4 milioane lei, implementat
de Ministerul Transporturilor;
• „Îmbunãtãþirea ºi creºterea calitãþii eficienþei ºi serviciilor furnizate de casele de asigurãri de
sãnãtate prin structurile de control a activitãþii furnizorilor de
servicii medicale, aflaþi în relaþie
cu acestea”, cu o valoare eligibilã de aproape 5,4 milioane lei,
implementat de Casa Naþionalã
de Asigurãri de Sãnãtate;
• „Reducerea riscurilor la nivel judeþean printr-o mai bunã comunicare în cadrul Comitetului Judeþean pentru Situaþii de
Urgenþã”, cu o valoare eligibilã
de peste 1 milion de lei, implementat de Consiliul Judeþean
Dâmboviþa ºi de Consiliul Judeþean Buzãu.

JANUSZ LEWANDOWSKI, COMISARUL EUROPEAN PENTRU BUGET:

“Îmbunãtãþirea absorbþiei, esenþial legatã de problema capacitãþii
administrative a României”
(urmare din pagina 1)

Janusz Lewandowski: În noul
exerciþiu financiar 2014-2020, focusul a fost pus pe definirea regulilor ºi
programelor într-un mod în care va
reduce erorile ºi va asigura o mai
bunã calitate a banilor cheltuiþi.
Regulile mai simple sunt mai uºor
de respectat ºi verificat. De aceea regulile ºi procedurile au fost simplificate în noua programare pentru
2014-2020. De exemplu, din acest
an, regulile de eligibilitate vor fi armonizate pentru toate tipurile de
fonduri. Astfel, toþi beneficiarii
dintr-un singur proiect vor primi decontãri în baza regulei plãþii unice,
cu excepþia entitãþilor non-profit din
inovare. Costurile indirecte vor fi
decontate tot printr-o singurã ratã.
Reporter: Pot fi bãncile implicate
mai mult în finanþarea fondurilor europene?

Janusz Lewandowski: Sunt noi
posibilitãþi create în cadrul programelor din noua alocare financiarã,
astfel încât sã creºtem impactul fondurilor europene prin instrumente financiare: împrumuturi, garanþii pentru credite ºi o varietate de instrumente de atenuare a riscurilor, care
pot fi folosite mai mult în urmãtorii
ºapte ani. Aceste instrumente vor fi
implementate în cooperare cu Banca
Europeanã pentru Investiþii, Fondul
European pentru Investiþii ºi bãncile
naþionale. Scopul acestor instrumente este sã se adreseze anumitor probleme din piaþã ºi din finanþarea sectorului privat, din sectoare precum
IMM-uri, cercetare, proiecte de dezvoltare, eficienþã energeticã ºi infrastructurã cheie.
Un exemplu în acest sens este iniþiativa CE pentru IMM-uri, care va
susþine creditele acordate IMM-uri-

lor afectate de crizã prin garantarea
parþialã a împrumuturilor ºi prin instrumente specifice de securizare.
Studiile aratã cã un euro garantat
prin bugetul european ajutã
IMM-urile sã atragã 15 euro din
împrumuturi bancare. Condiþionate
de evaluãri de fezabilitate ºi de cele
mai bune opþiuni pentru astfel de instrumente, bãncile ar putea juca un
rol important în punerea în aplicare a
acestor instrumente în statele membre. În România existã o experienþã

limitatã în domeniu.
Reporter: Competitivitatea este o
mare problemã pentru industria europeanã. Sunt suficiente fonduri europene alocate pentru creºterea competitivitãþii în 2014-2020?
Janusz Lewandowski: Trebuie
sã subliniez cã în draft-ul de buget
pentru 2015, pe care l-am prezentat
pe 12 iunie 2014, cea mai mare parte
a banilor merg cãtre sectoare precum
cercetare, reþele energetice ºi de
transport interstatale, iniþiativa euro-

“Am reuºit sã introducem în programarea
2014-2020 peste 120 de mãsuri de simplificare a
regulilor de finanþare. Astea sunt veºti bune
pentru afacerile, oraºele, regiunile, oamenii de
ºtiinþã ºi studenþii din România, care depind de
fondurile europene”.

peanã pentru tineri, care vor impulsiona creºterea economicã a Europei
ºi a locurilor de muncã (+29,5%
comparativ cu 2014).
Este adevãrat cã sumele totale
disponibile sunt sub nivelul propus
iniþial de Comisie. Cu toate acestea
sumele prevãzute vor creºte cu 37%
decât cele din programarea financiarã
anterioarã.
Pentru România, propunerile actuale pentru alocarea financiarã ar putea
aduce mai multe mãsuri pentru susþinerea competitivitãþii prin investiþii în
cercetare, dezvoltare ºi inovare, ºi ar
putea susþine mai mult IMM-urile.
Reporter: În opinia dumneavoastrã,
este un echilibru între fondurile alocate industriei ºi cele pentru protecþia
mediului ºi eficienþa energeticã?
Janusz Lewandowski: Nu cred
cã trebuie neapãrat sã alegem între
creºterea economicã ºi protecþia me-

diului. Ambele merg mânã în mânã.
În viitoarea politicã, prioritãþile de
mediu vor fi prezente în toate instrumentele de finanþare din fonduri europene, inclusiv agricultura, coeziunea, cercetarea ºi inovarea. Aceastã
abordare va demonstra cã ambele
obiective pot fi atinse.
Echilibrarea finanþãrilor este parte
din discuþiile aflate în derulare între
autoritãþile române ºi Comisie, în
contexul acordului de parteneriat.
Este important ca alocãrile sã rãspundã þintelor strategiei Europei pânã în
2020 dar ºi provocãrilor specifice cu
care se confruntã România.
În plus, respectarea standardelor
de mediu ºi eficienþã energeticã nu
este perceput ca un cost adiþional ci
ca parte intrinsecã a unei competitivitãþi îmbunãtãþile ºi sustenabile, în
special în sectorul industrial.
Reporter: Vã mulþumesc! n
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Ministerul Agriculturii vizeazã o nouã
abordare pentru atragerea banilor europeni

M

inisterul Agriculturii ºi
Dezvoltãrii
Rurale
(MADR) îºi propune o
nouã abordare cu privire la absorbþia fondurilor europene
pentru perioada de programare
2014-2020, dupã cum ne-au spus reprezentanþii Autoritãþii de Management (AM) pentru Programul Naþional
pentru Dezvoltare Ruralã (PNDR).
Printre direcþiile propuse în acest
sens se numãrã simplificarea procesului de accesare a fondurilor ºi reducerea birocraþiei prin reducerea
numãrului de documente solicitate
în faza de depunere a proiectelor,
precum ºi eliminarea procedurii de
achiziþe pentru beneficiarii privaþi
prin realizarea de baze de date cu
preþuri de referinþã pentru achiziþii.
De asemenea, concentrarea intervenþiilor prin diminuarea numãrului
de mãsuri, integrarea producþiei ºi
procesãrii prin promovarea ºi dezvoltarea lanþului scurt de aprovizionare, utilizarea instrumentelor financiare ºi de management al riscurilor
ºi încurajarea dezvoltãrii integrate a
teritoriului Deltei Dunãrii prin instrumentul Investiþii Teritoriale Integrate reprezintã alte obiective pe
care MADR ºi le-a propus sã le atingã în cadrul unui proces de reformare a modului în care sunt atrase fondurile europene.
“MADR vizeazã absorbþia tuturor
fondurilor europene acordate
României prin Fondul European
pentru Agriculturã ºi Dezvoltare Ruralã (FEADR), alocarea PNDR din
perioada 2014-2020 fiind de 9,85
miliarde euro (8,02 miliarde euro
provin din FEADR ºi 1,83 miliarde
euro - de la bugetul naþional)”, ne-au
spus reprezentanþii AM PNDR.
Potrivit acestora, principalele prioritãþi de dezvoltare ruralã asupra cãrora MADR se va concentra în perioada de programare 2014-2020 sunt:
modernizarea ºi creºterea viabilitãþii
exploataþiilor agricole prin consolidarea lor ºi deschiderea cãtre piaþã ºi
procesare a produselor agricole;
încurajarea întineririi generaþiilor de
agricultori prin sprijinirea instalãrii
tinerilor fermieri; dezvoltarea infra-

aceea reprezentanþii legali de proiect
trebuie sã apeleze la experþi cooptaþi
(specialiºti din alte instituþii - ingineri
constructori, economiºti), fapt ce conduce la întârzierea procesului de evaResursele umane insuficiente
luare”, potrivit surselor citate.
Acestea ne-au mai spus cã în deruºi dificultãþile în obþinerea
larea
procedurilor de achiziþii a exiunor credite necesare
stat
un
numãr mare de contestaþii, în
asigurãrii cofinanþãrii private special
la licitaþiile pentru execuþia
probleme întâlnite în
lucrãrilor sau „la pachet”, dar ºi la liaccesarea fondurilor europene
citaþiile pentru serviciile de proiectaDintre cele mai mari probleme re, fapt ce a condus la prelungirea
întâmpinate în accesarea fondurilor duratei de finalizare a achiziþiilor. În
europene, reprezentanþii AM PNDR unele cazuri, decizia Consiliului Naa enumerat: resurse umane insufi- þional de Soluþionare a Contestaþiilor
ciente în cadrul organismelor impli- a fost fie de anulare a licitaþiei, fie de
cate în implementarea PNDR în ra- reevaluare a ofertelor, fapt ce a conport cu volumul de muncã extrem de dus, de asemenea, la o prelungire suridicat pentru implementarea unui plimentarã a duratei de finalizare a
numãr important din mãsurile stabi- achiziþiilor.
“În cazul în care licitaþiile pentru
lite în PNDR încã din primul an de
implementare; lipsa personalului ca- serviciile de proiectare au fost licitalificat pentru elaborarea proiectelor, te separat de licitaþia de lucrãri, duraa unei pieþe de servicii de consiliere ta estimatã pentru finalizarea ambelor proceduri de
ºi consultanþã specializatã, care sã ofere
În acest an, au fost achiziþii este de circa
85 de zile (fãrã conservicii de calitate
contractate 3.808 de testaþii). Menþionãm
pentru potenþialii beneficiari ai fonduri- proiecte, cu o valoare cã în cazul licitaþiilor de lucrãri sau
lor acordate prin mãpublicã de
servicii de proiectasurile de dezvoltare
re ºi lucrãri «la paruralã; lipsa conºtienchet», durata estitizãrii corespunzãtoamatã de finalizare a
re din partea potenmilioane de euro.
unei proceduri de
þialilor beneficiari, în
achiziþie este mai
ceea ce priveºte obligaþiile ce le revin privind costurile ºi micã de circa 50 de zile (fãrã conteimplicaþiile pe care le presupune staþii)”, potrivit oficialilor AM, care
dezvoltarea unui proiect de investiþii susþin cã majoritatea beneficiarilor
din PNDR, încã din faza de întocmi- au contractat proiecte integrate cu
re; dificultãþi pe care beneficiarii mai multe componente, din care unii
programului le au în obþinerea unor au preferat sã supunã licitaþiilor de
credite necesare asigurãrii cofina- achiziþie publicã separat fiecare
componentã, fapt ce a condus la o
nþãrii private.
Cele mai frecvente nereguli au prelungire a duratei de finalizare a
fost legate de problemele apãrute în licitaþiei.
O altã neregulã întâlnitã în accesaderularea procedurilor de achiziþii
rea fondurilor UE prin PNDR este
publice de cãtre unii beneficiari.
“Conform legislaþiei, de organiza- reprezentatã de existenþa multor berea licitaþiilor trebuie sã se ocupe per- neficiari care amânã întocmirea dosonalul din cadrul compartimentului sarelor de achiziþii sau organizarea
specializat de achiziþii publice din ca- licitaþiilor, preferând sã le lase spre
drul fiecãrei primãrii. În cele mai mul- finalul termenului contractual de fite cazuri aceste persoane nu sunt spe- nalizare a achiziþiilor, care se ridicã
cialiºti în evaluarea proiectelor ºi de la 12 luni. (EMILIA OLESCU)
ruralã, infrastructurã agricolã) toate
având o contribuþie importantã în
dezvoltarea economiei rurale, ne-au
explicat sursele citate.

structurii rurale de bazã ca precondiþie pentru atragerea investiþiilor în zonele rurale ºi crearea de noi locuri de
muncã (urmând sã fie finanþate proiectele de dezvoltare a infrastructurii
locale de drumuri, apã/apã uzatã ºi finanþarea infrastructurii de irigaþii);
încurajarea diversificãrii economiei
rurale prin promovarea creãrii ºi dezvoltãrii IMM-urilor în sectoarele nonagricole din mediul rural; încurajarea dezvoltãrii locale plasate în responsabilitatea comunitãþii prin intermediul abordãrii LEADER; promovarea sectorului pomicol, ca sector cu
nevoi specifice, prin intermediul unui
subprogram dedicat.

70% - grad de absorbþie
din FEADR
“Absorbþia FEADR reprezintã o
prioritate a Ministerului Agriculturii
ºi Dezvoltãrii Rurale, acordându-se
o importanþã cuvenitã derulãrii corespunzãtoare a PNDR, þinând cont
în acelaºi timp de faptul cã obiectivul atingerii unui grad de absorbþie
cât mai ridicat trebuie sã respecte,
totodatã, principiul corectitudinii
utilizãrii fondurilor ºi asigurãrii unui
management financiar corect”,
ne-au declarat sursele citate.
Þinta de absorbþie pentru finalul
anului 2014 este de 1,36 miliarde

euro din FEADR, reprezentând alocarea programului pentru anul 2012,
alocare ce trebuie „consumatã” pânã
la sfârºitul anului 2014, þinând cont
de principiul N+2, ne-au explicat reprezentanþii MADR, menþionând:
“Principiul N+2 s-a aplicat pentru
prima datã la sfârºitul anului 2010
pentru alocarea anului 2008, aceasta
fiind pe deplin utilizatã. De asemenea, alocãrile anilor 2009, 2010 ºi
2011 cu termen de «consumare»
sfârºitul anului 2011, 2012, respectiv 2013, au fost 100% utilizate, neproducându-se dezangajare”.
Prin FEADR, au fost alocate, pentru implementarea PNDR
2007-2013, 8,12 miliarde euro. La
acestea, se adaugã contribuþia naþionalã în valoare de 1,20 miliarde euro.
Valoarea plãþilor efectuate din
FEADR cãtre beneficiarii tuturor
mãsurilor este de 5,68 miliarde euro,
sumã în care este inclusã ºi valoarea
avansului încasat în anul 2008 de
România din bugetul Uniunii Europene, ceea ce conduce la un grad de
consumare a alocãrii FEADR de
70%, potrivit surselor citate.

18,27 miliarde euro valoarea proiectelor depuse
Numãrul proiectelor conforme
depuse la nivel naþional prin PNDR

este de 147.308, având o valoare publicã de 18,27 miliarde euro.
Au fost finanþate 94.722 de proiecte, în valoare publicã de 7,07 miliarde
euro, fiind contractat un numãr de
88.295 de proiecte, cu o valoare de
5,91 miliarde euro, “ceea ce reprezintã un grad de angajare de 96,20% din
alocarea 2007-2013 aferentã mãsurilor lansate care se deruleazã pe principiul depunerii de proiecte”, ne-au
spus reprezentanþii AM PNDR.
Potrivit acestora, suma rambursatã de cãtre Comisia Europeanã este
de 4,97 miliarde euro.
Valoarea minimã a unui proiect se
ridicã la 5.000 de euro, iar valoarea
maximã este de 6 milioane de euro,
pentru proiectele de infrastructurã
integrate.
Plata efectuatã în primul trimestru
al acestui an din FEADR este de
160,64 milioane de euro, la care se
adaugã plãþile din trimestrul al doilea,
în valoare de 97,08 milioane de euro.
În acest an, au fost contractate
3.808 de proiecte, cu o valoare publicã de 571,75 milioane de euro.
Proiectele implementate prin
PNDR aparþin sectoarelor prioritare
ºi constau în investiþii de la cele mai
simple pânã la unele extrem de
complexe (investiþii în ferme, în industria procesatoare, activitãþi
non-agricole, turism, infrastructura

571,75

POS DRU: “Gradul de absorbþie a urcat la 29%”

M

ãsurile luate de Guvern în ultimii doi ani au condus la deblocarea tuturor programelor operaþionale pre-suspendate, inclusiv a
POS DRU, respectiv simplificarea
ºi eficientizarea sistemului de implementare. “Dacã ne referim doar
la POS DRU, efectele acestor mãsuri
pot fi cuantificate de evoluþia ratei
de absorbþie curente de la 6,34% în
mai 2012 la aproximativ 29% în
prezent”, ne-au declarat reprezentanþii Ministerului Fondurilor Europene (MFE).
Printre mãsurile luate se numãrã ºi
faptul cã beneficiarii POS DRU vor
putea solicita la platã, în termen de
60 de zile, sume aferente cheltuielilor angajate în perioada de implementare a proiectului, dar pentru
care documentele justificative (facturi, state de platã, centralizatoare de
cheltuieli etc.) au fost primite sau
întocmite înainte de 11 septembrie
2013. Astfel, sunt eliminate blocajele financiare la nivelul beneficiarilor
POS DRU, asigurându-se fondurile
necesare pentru derularea corespunzãtoare a activitãþilor prevãzute în
proiecte, apreciazã oficialii MFE.
Majorarea plafonului maxim ce
poate fi folosit din venituri din privatizare de la 3 miliarde de lei la 4 miliarde de lei a condus la o creºtere a
capacitãþii de a finanþa proiectele
pentru toate programele operaþionale. Aceastã mãsurã asigurã un flux

de numerar optim la nivelul Autoritãþilor de Management, conform
sursei citate.
Începând cu luna iunie 2013, toate
documentele justificative care însoþesc cererile de rambursare au putut
fi depuse exclusiv în format electronic, iar termenul de verificare ºi platã
a cererilor de rambursare depuse de
cãtre beneficiari a fost redus de la 45
de zile calendaristice la 20 de zile lucrãtoare.
Oficialii MFE ne-au spus cã alte
mãsuri benefice pe care le-au luat vizeazã completarea reglementãrii modului de diminuare a valorii finanþãrii
nerambursabile în cazul nerealizãrii
indicatorilor ºi/sau a grupului þintã,
reglementarea modului de calcul utilizat la finalul implementãrii proiectului, privind validarea cheltuielilor
de tip FEDR, dar ºi a modului de rambursare a taxei pe valoarea adãugatã
nedeductibilã eligibilã.
Printre mãsurile care au impulsionat absorbþia se numãrã ºi semnarea
contractelor de finanþare pentru toate
proiectele selectate în urma cererilor
de proiecte lansate în 2013, asigurând
în prezent un grad de contractare a
proiectelor aprobate de 93%.
Conducerea MFE ne-a explicat:
“De asemenea, am clarificat modalitatea de aplicare a mecanismului de supracontractare (prin OUG nr.
29/2014), urmãrindu-se în primul rând
aprobarea, la nivelul fiecãrui program
operaþional, de proiecte suplimentare
care sã acopere, în integralitate, toate
categoriile de fonduri disponibilizate
în procesul de implementare. Va fi
permisã supracontractarea la nivelul
programelor operaþionale, într-o limitã
aprobatã de ordonatorul principal de
credite, în vederea asigurãrii unei absorbþii maxime”.
Economiile rezultate din implementarea POS DRU ºi sumele alocate rãmase necontractate pot fi folosite
pentru lansarea de noi cereri de propuneri de proiecte, mai bine adaptate
nevoilor potenþialilor beneficiari privind creºterea gradului de ocupare ºi
incluziune socialã. Pânã acum, douã

cereri de propuneri de proiecte au fost
deja lansate, privind dezvoltarea
competenþelor personalului medical
(40 milioane de euro) ºi privind tinerii absolvenþi promoþia 2014, cu scopul de a facilita integrarea acestora pe
piaþa muncii, prin subvenþionarea salariilor (schemã de minimis).

70% din obiectivul POS
DRU îndeplinit
Dezvoltarea capitalului uman ºi
creºterea competitivitãþii prin corelarea educaþiei ºi învãþarea pe tot
parcursul vieþii cu piaþa muncii ºi
asigurarea de oportunitãþi sporite
pentru participarea viitoare pe o piaþã a muncii modernã, flexibilã ºi inclusivã a 1.650.000 de persoane este
obiectivul de atins prin POSDRU.
Oficialii MFE ne-au spus cã, în
conformitate cu datele analizate pânã
la data de 31 decembrie 2013, în sistemul informatic a fost înregistratã ºi
validatã participarea la operaþiunile
finanþate din FSE a 1.209.642 persoane, din care 1.151.739 de participanþi unici, reprezentând 69,8% din
totalul de 1.650.000 persoane, asumat în cadrul obiectivului general al
POS DRU 2007 - 2013.
Ei au subliniat cã, pânã la data de 31
decembrie 2013, la operaþiunile finanþate din FSE au participat 515.775 angajaþi (din care 42.007 liber profesioniºti), 243.365 ºomeri (din care
87.359 ºomeri de lungã duratã) ºi
450.502 persoane inactive (din care
209.405 persoane inactive aflate într-o
formã de învãþãmânt sau formare).
Din datele statistice privind participanþii la operaþiunile FSE, se constatã cã, din numãrul total de
1.206.642 participanþi, 696.698
sunt femei (57,5%); 96.703 sunt
persoane din cadrul minoritãþilor
(7,99%); 131.137 sunt persoane de
etnie romã (10,84%); 19.734 sunt
persoane cu dizabilitãþi (1,63%);
405.333 persoane aparþin altor grupuri vulnerabile (33,5%).
“Date fiind cifrele prezentate ºi
numãrul mare de proiecte aflate în

prezent în implementare, precum ºi
grupul þintã care va fi vizat prin cererile de propuneri de proiecte lansate
sau care urmeazã a fi lansate în perioada imediat urmãtoare, apreciem
cã þinta din obiectivul general POS
DRU 2007-2013 va fi atinsã”, apreciazã reprezentanþii MFE.
Ministerul Fondurilor Europene a
semnat, recent, un contract prin care
a externalizat realizarea unei evaluãri intermediare POS DRU.

Birocraþia a cauzat cele mai
mari probleme în absorbþie
Pânã anul trecut, problemele de
absorbþie au fost cauzate în principal
de modul birocratic de funcþionare a
sistemului, conducând în esenþã la
blocaje în zona plãþilor, respectiv la
scurgerea unor perioade mari de timp
pânã la validarea sumelor solicitate
de beneficiari pentru a le fi rambursate, susþin oficialii ministerului.

Numeroase probleme au fost soluþionate prin mãsurile implementate în
2013, care au fost completate cu altele adoptate în acest an, ne-au mai spus
aceºtia care ne-au precizat cã rata de
absorbþie curentã este în prezent de
aproximativ 29% (reprezentând valoarea sumelor solicitate CE pentru a
fi rambursate). Rata rambursãrilor
CE este tot de aproximativ 29%.
“Subliniem cã, în acest an, a fost
realizat un progres semnificativ în
procesul de contractare. Au fost contractate 961 de proiecte din totalul de
1.048 de proiecte aprobate”, au adãugat oficialii MFE.

Pânã la finalul anului, AM
POS DRU vrea sã solicite
CE rambursarea a încã 610
milioane de euro
Pânã la finalul acestui an, AM
POS DRU ºi-a stabilit sã solicite Comisiei Europene rambursarea unei

sume de minimum 610 milioane de
euro, ne-au declarat oficialii MFE.
În ceea ce priveºte suspiciunile de
nereguli, ei ne-au menþionat cã acestea
provin fie din sesizãri, fie din Rapoarte de Audit emise de cãtre Autoritatea
de Audit, Comisia Europeanã, Curtea
Europeanã a Auditorilor.
Suspiciunile de neregulã au vizat,
pânã acum, în principal cheltuieli salariale privind experþii cooptaþi în
cadrul proiectelor POS DRU, achiziþiile publice, grupul þintã, conflicte
de interese, conform sursei citate.
În anul 2013, s-au întreprins mãsuri structurale în vederea prevenirii
ºi constatãrii neregulilor ºi a fraudelor în proiectele POS DRU, ne-au
mai spus reprezentanþii MFE, care
ne-au spus cã valoarea totalã a aplicaþiilor de platã transmise ºi acceptate de CE pentru POS DRU este de
aproximativ un miliard de euro.
ALINA TOMA VEREHA

STADIUL CONTRACTÃRII ªI PLÃÞILOR CÃTRE BENEFICIARI în raport cu alocarea UE la data de 31 mai 2014:

Axã prioritarã/ Domeniu major de intervenþie/
Axa prioritarã 1 / DMI 1.1 Acces la educaþie ºi formare profesionalã iniþialã de calitate
Axa prioritarã 1 / DMI 1.2 Calitate în învãþãmântul superior
Axa prioritarã 1 / DMI 1.3 Dezvoltarea resurselor umane în educaþie ºi formare profesionalã
Axa prioritarã 1 / DMI 1.4 Calitate în FPC
Axa prioritarã 1 / DMI 1.5 Programe doctorale ºi postdoctorale în sprijinul cercetãrii
Axa prioritarã 2 / DMI 2.1 Tranziþia de la ºcoalã la viaþa activã
Axa prioritarã 2 / DMI 2.2 Prevenirea ºi corectarea pãrãsirii timpurii a ºcolii
Axa prioritarã 2 / DMI 2.3 Acces ºi participare la FPC
Axa prioritarã 3 / DMI 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale
Axa prioritarã 3 / DMI 3.2 Formare ºi sprijin pentru întreprinderi ºi angajaþi pentru
promovarea adaptabilitãþii
Axa prioritarã 3 / DMI 3.3 Dezvoltarea parteneriatelor ºi încurajarea iniþiativelor partenerilor
sociali ºi societãþii civile
Axa prioritarã 4 / DMI 4.1 Întãrirea capacitãþii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare
Axa prioritarã 4 / DMI 4.2 Formarea personalului propriu al SPO
Axa prioritarã 5 / DMI 5.1 Dezvoltarea ºi implementarea mãsurilor active de ocupare
Axa prioritarã 5 / DMI 5.2 Promovarea sustenabilitãþii pe termen lung a zonelor rurale în
ceea ce priveºte dezvoltarea resurselor umane ºi ocuparea forþei de muncã
Axa prioritarã 6 / DMI 6.1 Dezvoltarea economiei sociale
Axa prioritarã 6 / DMI 6.2 Îmbunãtãþirea accesului ºi a participãrii grupurilor vulnerabile pe
piaþa muncii
Axa prioritarã 6 / DMI 6.3 Promovarea egalitãþii de ºanse pe piaþa muncii
Axa prioritarã 6 / DMI 6.4 Iniþiative transnaþionale pe o piaþã a inclusivã muncii
Axa prioritarã 7 / DMI 7.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general ºi
evaluarea POS DRU
Axa prioritarã 7 / DMI 7.2 Sprijin pentru promovare ºi comunicare POS DRU
TOTAL Raportare la data 31.05.2014

Total valoare
Numãr
contribuþie UE
contracte
(Lei)

% - Plãþi cãtre
beneficiari conTotal valoare
tribuþie UE în raproiecte (Lei)
port cu alocarea
UE 2007 - 2013

96
170
155
22
168
395
117
352
113

609.211.826
1.029.059.861
1.290.765.599
130.448.321
1.632.827.846
1.358.346.741
852.088.536
1.210.753.380.56
787.017.780

789.531.953
1.208.020.417
1.576.581.534
165.609.081
2.002.820.667
1.582.397.874
1.015.256.100
1.335.422.595
882.230.610

41,78
51,18
51,95
38,48
60,49
43,16
24,13
37,15
85,36

291

1.043.934.720.87

1.319.170.860

69,37

66

297.830.909.81

404.457.220

71,78

57
25
560

505.113.220.35
222.565.228.90
1.756.970.234.54

693.375.710
303.488.563
2.034.861.348

27,38
34,66
71,14

410

1.505.151.806

1.848.935.626

69,84

56

485.911.906.60

610.441.619

28,98

143

1.072.412.710

1.218.232.609

36,68

167
7

1.087.291.424
45.802.908

1.282.857.187
62.528.604

72,21
16,65

118

112.543.968

158.741.785

0,21

6.350.849
17.042.399.775

9.835.321
20.504.797.284

0,82
50,07

16
3.504
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PROGRAME OPERATIONALE
Rata de absorbþie
a ajuns la 35,36%

R

ata de absorbþie a fondurilor
europene a ajuns la 35,36%, la
6 iunie, valoarea declaraþiilor de
cheltuieli transmise la Comisia Europeanã fiind de 6,793 miliarde
euro, potrivit Ministerului Fondurilor Europene (MFE).
Oficialii Ministerului au anunþat
cã, de la Comisia Europeanã, s-a primit suma totalã de 8,69 miliarde
euro, care reprezintã 45,24% din
alocarea UE 2007-2013. Din aceste
fonduri, plãþile intermediare rambursate însumeazã 6,587 miliarde
euro, ceea ce reprezintã 34,29% din
alocarea UE 2007-2013.
Pentru cele ºapte programe operaþionale au fost depuse 43.125 proiecte, în valoare totalã de aproximativ
73,5 miliarde euro, din care circa
48,4 miliarde euro reprezintã contribuþie UE. Din totalul proiectelor depuse, au fost aprobate 16.679, în valoare totalã de circa 36,2 miliarde
euro. Din aceastã valoare, aproximativ 21,9 miliarde euro reprezintã
contribuþie UE, ceea ce înseamnã
aproximativ 114% din alocarea UE
2007-2013.
MFE mai anunþã cã au fost semnate 13.639 contracte de finanþare cu
beneficiarii, în valoare eligibilã de
aproximativ 25,2 miliarde euro, din
care fondurile UE reprezintã circa
19,8 miliarde euro. Contribuþia UE
aferentã contractelor semnate, în raport cu alocarea UE 2007-2013, este
de aproximativ 103%.
Plãþile totale cãtre beneficiari
(pre- finanþãri ºi rambursãri), cu excepþia rambursãrii de TVA, s-au ridicat la suma de aproximativ 8,91 miliarde euro. Din aceastã valoare,
contribuþia UE a însumat aproximativ 7,96 miliarde euro, respectiv
41,36% din alocarea 2007-2013.
Þara noastrã are aprobate de cãtre
Comisia Europeanã un numãr de 90
proiecte majore, astfel: 69 în domeniul mediului (infrastructurã de alimentare cu apã, tratarea apelor uzate, managementul deºeurilor, sisteme urbane de încãlzire, protecþia
împotriva inundaþiilor ºi eroziune
costierã), 20 în domeniul transporturilor (infrastructurã rutierã, feroviarã
ºi navalã), 1 proiect în domeniul cercetãrii (ELI-NP). Valoarea cumulatã
a celor 90 de proiecte este de aproximativ 10 miliarde euro. n

Guvernul
s-a împrumutat
pentru achitarea
facturilor cãtre
beneficiarii de
fonduri UE

G

uvernul României a aprobat,
recent, un nou împrumut de la
Trezoreria Statului pentru a pune la
dispoziþia Autoritãþilor de Management ale programelor operaþionale
resursele necesare pentru plata beneficiarilor de fonduri europene.
Astfel, Guvernul a aprobat alocarea a peste 600 milioane de lei pentru plata beneficiarilor de fonduri
europene. “Suma reprezintã un
sprijin considerabil pentru beneficiari, care vor accesa mai rapid banii de care au nevoie pentru a continua implementarea proiectelor. Sumele plãtite beneficiarilor vor fi cerute ulterior Comisiei pentru a fi
rambursate þãrii noastre”, a declarat
ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.
Împrumutul va fi folosit pentru
efectuarea de plãþi cãtre beneficiarii
de fonduri contractate prin intermediul a patru programe: Programul
Operaþional Regional, Programul
Operaþional Sectorial Mediu, Programul Operaþional Sectorial
Creºterea Competitivitãþii Economice, respectiv Programul Operaþional
Dezvoltarea Capacitãþii Administrative.
Pentru efectuarea de plãþi cãtre
beneficiarii Programului Operaþional Regional au fost alocate fonduri
în valoare de 220 milioane de lei.
Pentru decontarea cheltuielilor efectuate de beneficiarii Programului
Operaþional Sectorial Mediu a fost
alocatã o sumã de peste 200 milioane
de lei, iar pentru cele fãcute de beneficiarii Programului Operaþional
Sectorial Creºterea Competitivitãþii
Economice – 180 milioane de lei.
Totodatã, pentru plata beneficiarilor
Programului Operaþional Dezvoltarea Capacitãþii Administrative au
fost alocate fonduri în valoare de 6
milioane de lei.
Împrumutul de la Trezoreria Statului va fi rambursat de cãtre Autoritãþile de Management din sumele
încasate de la Comisia Europeanã. n

Plãþile cãtre beneficiarii POS CCE au
depãºit 40% din fondurile UE alocate

P

lãþile cãtre beneficiarii Programului Operaþional Sectorial Creºterea Competitivitãþii Economice (POS
CCE) au depãºit 40% din fondurile
UE alocate, ne-au declarat reprezentanþii Ministerului Fondurilor Europene (MFE).
Implementarea mai multor mãsuri
a dus la creºterea gradului de absorbþie pe POS CCE de la 8% la 31 decembrie 2012 la peste 36% 31 mai
2014, ne-au precizat aceºtia.
Oficialii ministerului ne-au explicat: „Guvernul a implementat mãsuri orizontale, care au vizat accelerarea absorbþiei fondurilor alocate prin
intermediul tuturor programelor
operaþionale, iar o parte dintre mãsurile luate au vizat POS CCE. Din prima categorie fac parte mãsuri precum asigurarea resurselor financiare
necesare pentru plata beneficiarilor
prin împrumuturi din Trezoreria Statului, introducerea mecanismului cererilor de platã pentru toate categoriile de beneficiari eligibili care se
Autoritatea de Management POS CCE ºi-a propus fi finanþate din fonduri europene în viitoarea pe- totalã de 85.545.245.126 lei (41.580.163.216
gãsesc în imposibilitatea de a achita
ca, pânã la finalul acestui an, sã solicite Comisiei Eu- rioadã de programare, Ministerul Fondurilor Euro- lei FEDR)
facturile pentru servicii/bunuri/exePânã în prezent, Comisia Europeanã a rambursat
pene ºi-a propus un grad de absorbþie de 100%.
ropene rambursare a cel puþin 490 milioane de euro.
cuþie de lucrãri recepþionate, accepAtât pentru Programul Operaþional Competitivita- La data de 31 mai 2014, la nivelul POS CCE, erau României aproximativ 930 milioane de euro prin
te, cât ºi pentru toate celelalte programe care vor înregistrate 16.164 proiecte depuse cu o valoare POS CCE.
tate la platã, precum ºi reducerea termenului de la 45 de zile lucrãtoare la
Un alt factor cheie pentru creºte- (reducerea timpului de familiariza- ale e-coeziunii referitoare la „carac20 de zile lucrãtoare pentru efectua- rezultatul mai multor intervenþii cumulate, nu al uneia singure. Pentru a rea competitivitãþii economice este re), sã se reducã timpul de verificare teristicile tehnice pentru funcþionarea plãþilor cãtre beneficiari”.
Au fost simplificate ºi procedurile contribui la creºterea competitivitã- asigurarea unei forþe de muncã edu- a diferitelor reguli, cerinþe, procedu- rea sistemelor informatice ºi pentru
de achiziþii pentru beneficiarii privaþi. þii, avem în vedere sprijinirea directã cate, motiv pentru care MFE sprijinã ri ºi ghiduri, reducând riscul de pro- reducerea sarcinii administrative
pentru beneficiari”, „principiul de
Potrivit MFE, este vorba despre a întreprinderilor pentru realizarea alinierea învãþãmântului terþiar la ducere a unor greºeli sau erori”.
Prin dezvoltarea interoperabilitã- codare unicã”, „interoperabilitatea”
scurtarea duratei de timp în care sunt de investiþii, dar ºi dezvoltarea acti- necesitãþile pieþei muncii cu scopul
efectuate achiziþiile în cadrul proiec- vitãþii de cercetare – inovare, dublatã de a valorifica potenþialul specific, þii sistemelor informatice ale diver- ºi „toate schimburile de informaþii.
telor de cãtre beneficiarii din mediul de creºterea transferului tehnologic sectorial ºi teritorial de creºtere ºi selor instituþii publice
privat; posibilitatea beneficiarilor sã ºi stimularea întreprinderilor pentru inovaþie, precum ºi realizarea de care deþin baze de Conducerea ministerului: „Intenþionãm
aleagã bunurile/serviciile/lucrãrile a deveni inovative. Pornind de la re- programe care vizeazã îmbunãtãþi- date cu informaþii leimplementarea principiului „biroului
cele mai avantajoase pentru proiec- alitatea cã tehnologia informaþiei rea abilitãþilor de bazã ºi transversale gate de beneficiari,
tul pe care îl implementeazã, fãrã a fi poate sprijini competitivitatea prin – atât vocaþionale, cât ºi non-voca- MFE urmãreºte sã re- unic” pentru IMM-uri, astfel încât
ducã numãrul de do- acestea sã aibã la dispoziþie un
þionale.
obligaþi sã facã selecþia în
În afarã de aceste alocãri cumente solicitate be- mecanism cuprinzãtor ºi accesibil
funcþie de cel mai mic preþ, Principalele probleme întâmpinate
directe (prin POS Competiti- neficiarilor de fonduri,
cu condiþia ca alegerea fã- în procesul actual de absorbþie:
pentru informare ºi orientare”.
vitate, PNDR, POR, PO Ca- în special în faza de
cutã sã fie argumentatã
ü
neasigurarea
cofinanþãrii
din
partea
beneficiarilor
la
pital Uman) sunt acþiuni care selecþie a proiectelor,
printr-o notã justificativã ºi
timp din cauza lipsei suportului bancar în acest
contribuie indirect, dar esen- aceste informaþii putând fi accesate Cu alte cuvinte, acest sistem va percu obligaþia de a publica pe
sens;
site-ul MFE anunþul de ü completarea incorectã a documentelor (cereri de þial, la creºterea competitivi- on-line de cãtre Autoritãþile de mana- mite, când va deveni pe deplin
funcþional, transmiterea cererilor de
achiziþie ºi oferta câºtigãplatã/cereri de rambursare) de cãtre beneficiari, ne- tãþii economice. Conform gement/Organismele intermediare.
ataºarea tuturor documentelor suport;
Nu în ultimul rând, oficialii mi- finanþare, rapoartelor de progres, a
sursei citate, este vorba despre
toare. Dacã beneficiarii nu
respectã aceste ultime douã ü întârzieri ºi blocaje în procesul de achiziþie publicã acþiunile de dezvoltare a in- nisterului considerã cã transferul cererilor de rambursare în format
cauzate în special procedurii de contestaþie foarte frastructurii rutiere ºi de IT, Autoritãþii de Management pentru electronic, stocarea electronicã a dacondiþii, le sunt aplicate
permisive, de ex. legislaþia în vigoare permite contelor ºi utilizarea acestora, astfel
corecþii financiare de 25%,
testarea unui proces de achiziþie publicã din partea care va facilita mobilitatea POS CCE în subordinea MFE va
respectiv de 5%, conform
oricãror firme, indiferent dacã au participat sau nu la populaþiei ºi a bunurilor, va conduce la simplificarea sistemului încât va reduce problemele legate de
procesul respectiv de achiziþie publicã; mai precis o determina reducerea costuri- ºi, implicit, la reducerea birocraþiei, pãstrarea datelor ºi problema
sursei citate.
firmã de apartament care nu participã la un proces
lor de transport de mãrfuri ºi la evitarea unor presiuni nejustifica- transmiterii datelor de mai multe ori,
Reprezentanþii ministede achiziþie poate contesta ºi bloca întregul proces
cãlãtori, îmbunãtãþirea acce- te asupra beneficiarilor, prin aplica- ne-au declarat reprezentanþii MFE.
rului ne-au spus cã MFE a
de achiziþie;
De asemenea, vor fi introduse opeliminat principalele bloca- ü estimãri nerealiste din partea beneficiarilor cu privire sului pe pieþele regionale, rea unor reguli mult mai simple ºi
þiunile de rambursare pe baza costula termenele stabilite în care vor face cereri de ram- creºterea eficienþei activitãþi- mai clare.
je din sistem – mii de probursare a cheltuielilor.
rilor simplificate, oferind posibilitalor economice, economisirea
iecte neevaluate, depuse
tea reducerii sarcinii administrative
de energie ºi timp, creând Noutãþi în procedurile de
începând cu anul 2011,
asociate gestiunii financiare, controcondiþii pentru extinderea accesare
respectiv, procesarea cerelului ºi auditului. Pentru Programul
schimburilor comerciale ºi,
rilor de rambursare pentru
Noutãþile din procedurile de acce- Operaþional Competitivitate, autoriimplicit, a investiþiilor proca beneficiarilor sã le poatã
ductive. Îmbunãtãþirea acce- sare a noii alocãri 2014-2020 vizea- tãþile intenþioneazã sã utilizeze ca
fi achitate cheltuielile fãcusibilitãþii fizice ºi digitale, re- zã întregul sistem de implementare a opþiuni simplificate în principal
te în cadrul proiectelor.
prezintã factori principali Fondurilor Europene Structurale ºi costurile indirecte, exprimate ca proAceste probleme au fost repentru atragerea de investito- de Investiþii, în care va fi integrat ºi cent din alte costuri eligibile ºi evenzolvate prin contractarea de
ri ºi pentru a pune bazele pen- Programul Operaþional Competiti- tual sume forfetare (de exempu vouexperþi din mediul privat,
chere pentru inovare).
tru dezvoltarea competitivi- vitate.
începând cu vara anului
Un alt element important este rePotrivit datelor furnizate de MFE,
tãþii economice.
2013, ne-au menþionat
unul dintre elementele importante ducerea numãrului de audituri penaceºtia.
este introducerea conceptului de tru operaþiunile care nu depãºesc vaPOS CCE are ca obiectiv general stimularea comerþului electronic, ca Mãsuri de îmbunãtãþire a
e-coeziune, conform cerinþelor Re- loarea de 100.000 de euro, care nu
creºterea productivitãþii întreprinde- un catalizator pentru tehnologii, cum absorbþiei
gulamentului comun 1303/2013, vor fi, în mod normal, supuse decât
rilor, cu asigurarea principiilor dez- ar fi: transferul electronic de fonduri,
Pentru îmbunãtãþirea atragerii care va permite reducerea sarcinii unei singure auditãri pe întreaga lor
voltãrii durabile ºi reducerea decala- managementul lanþului de aprovijelor faþã de productivitatea la nive- zionare, marketing, social media, fondurilor europene alocate pentru administrative. Portalul MySMIS duratã (dacã nu existã un risc specilul Uniunii Europene, astfel încât schimbul electronic de date, vom perioada de programare 2014-2020, (e-coeziune) a fost elaborat recent ºi fic).
De asemenea, referitor la finanþaþara noastrã sã atingã, pânã în 2015, susþine dezvoltarea infrastructurii MFE are în vedere, în primul rând, are ca scop facilitarea schimbului de
un nivel de aproximativ 55% din va- aferente semnãturii electronice ne- asigurarea unei mai bune activitãþi informaþii electronice pentru benefi- rea IMM-urilor inovative din þara
loarea medie a productivitãþii UE. cesare sistemelor de platã ºi de livra- de comunicare ºi informare a viitori- ciari. MySMIS integreazã toate ele- noastrã, vor fi utilizate instrumente
Oficialii MFE afirmã cã, dupã finali- re online ºi infrastructurii necesare lor beneficiari ºi de creºtere a vizibi- mentele de reglementare principale financiare care vor facilita accesul la
capital de risc în etapele timpurii ale
zarea implementãrii POS CCE, va fi capacitãþii de gestionare a riscurilor litãþii Programelor Operaþionale atât
dezvoltãrii acestora. Aceste instrurealizat un studiu de impact prin in- în domeniul securitãþii cibernetice ºi prin utilizarea mijloacelor existente
Stadiul plãþilor interne
mente se vor structura pe douã nivele
(conferinþe,
seminarii,
informãri
prin
termediul cãruia va fi verificatã atin- de reacþie la incidente cibernetice”.
cãtre beneficiari în
de intervenþie, ne-au mai spus repregerea obiectivului programului.
Autoritãþile susþin cã vor sprijini intermediul mass-media, spoturi puraport cu alocarea UE, la zentanþii MFE, subliniind: „Nivelul
creºterea valorii adãugate generate blicitare, pagini web), a reþelelor
data de 31 mai 2014:
accelerator va permite dezvoltarea
de sectorul TIC ºi a inovãrii în do- existente, cât ºi prin investiþii viitoa1,22 miliarde de euro
de IMM-uri inovatoare emergente
re
în
sprijin
help
desk
de
calitate.
meniu
prin
dezvoltarea
de
clustepentru PO Competitivitate
1) AXA 1 – 46,83 %
de la stadiul de concept pânã la cel de
Conducerea
ministerului
a
adãure/poli
de
competitivitate.
Noua
aloin 2014-2020
DMI 1.1 . . . . . . . . 46,08 %
lansare pe piaþã, cu investiþii de pânã
gat:
„De
asemenea,
intenþionãm
imcare va susþine, de asemenea, dezDMI 1.2 . . . . . . . . 100 %
la 50.000 de euro. Nivelul de investiplementarea
principiului
„biroului
voltarea
ºi
implementarea
de
noi
În 2014-2020, PO Competitivitate
DMI 1.3 . . . . . . . . 0,56 %
þii pentru start-up-uri („seed”) va
are o alocare financiarã de 1,22 mi- modele de afaceri, conform modele- unic” pentru IMM-uri, astfel încât
continua sã sprijine IMM-urile inoliarde de euro. Programul va avea lor europene de susþinere a creºterii acestea sã aibã la dispoziþie un meca2) AXA 2 – 54,53 %
vative pregãtite pentru piaþã, care au
axele prioritare Cercetare, dezvolta- competitivitãþii economice, cum ar nism cuprinzãtor ºi accesibil pentru
DMI 2.1 . . . . . . . . 44,81 %
perspective de creºtere, cu o ratã a
re tehnologicã ºi inovare (CDI) în fi integrarea în lanþuri generatoare de informare ºi orientare privind acceDMI 2.2 . . . . . . . . 8,76 %
investiþiilor de pânã la 500.000 euro.
sarea
fondurilor
publice
(programe
sprijinul competitivitãþii economice valoare, reþele de producãtori ºi
DMI 2.3 . . . . . . . . 49,43 %
Dincolo de sprijinul direct de capinaþionale
ºi
europene)
dedicate
dezºi dezvoltãrii afacerilor ºi Tehnolo- clustere.
tal, IMM-urile inovative selectate
Reprezentanþii MFE considerã voltãrii afacerilor proprii (echipa3) AXA 3 – 28,38 %
gia Informaþiei ºi Comunicaþiilor
vor beneficia de o gamã largã de serDMI 3.1 . . . . . . . . 11,58 %
(TIC) pentru o economie digitalã absolut necesarã susþinerea înfiinþã- mente, servicii, instruire ºi acces la
vicii suport, adaptate complexitãþii
competitivã. Reprezentanþii MFE rii de noi întreprinderi, asigurând finanþare). Pornind de la dorinþa de a
DMI 3.2 . . . . . . . . 52,76 %
specifice a tehnologiilor aferente
ne-au declarat cã valoarea totalã a astfel atingerea masei critice pentru sprijini beneficiarii ºi de a creºte imDMI 3.3 . . . . . . . . 11,51 %
asocierilor, precum instruire, mentoplicit
rata
de
absorbþie,
vom
elabora
sumei alocate finanþãrii IMM-urilor dezvoltarea economicã. „În acest
4)
AXA
4
–
32,00
%
rat, marketing, managementul drepmãsuri
de
simplificare
ºi
eficientizase ridicã la peste 3,3 miliarde de euro sens vom sprijini, din FSE, înfiinþaDMI 4.1 . . . . . . . . 48,28 %
turilor de proprietate industrialã, juºi reprezintã fondurile alocate prin rea de afaceri prin intermediul mi- re a modalitãþilor de accesare a fonDMI 4.2 . . . . . . . . 26,17 %
ridic, servicii de contabilitate, etc”.
PO Competitivitate, PO Regional ºi crogranturilor, dar ºi prin consiliere durilor, continuând pe cele deja apliDMI 4.3 . . . . . . . . 0,00 %
În scopul reducerii decalajului acPNDR, fãrã a lua în calcul sumele ºi formare, respectiv prin programe cate ºi introducând altele noi. Astfel,
tual al pieþei privind accesul la finanalocate prin FSE, pentru acþiunile de tutorat/ mentorat pentru creºterea vrem sã standardizãm, pe cât posibil,
5) AXA 5 – 19,59 %
þare, IMM-urile inovatoare vor fi eliºi consolidarea afacerilor. În plus, aplicaþiile pentru finanþare, formatul
sus-menþionate.
DMI 5.1 . . . . . . . . 26,13 %
gibile pentru împrumuturi mai favocererilor
de
rambursare
ºi
a
rapoarteComentând urmãtoarea perioadã pentru dezvoltarea afacerii pot fi
DMI 5.2 . . . . . . . . 7,44 %
rabile susþinute de garanþii ºi/sau
de alocare (2014-2020), conducerea acordate microcredite ºi garanþii lor de progres, încât un beneficiar al
granturi.
MFE ne-a explicat: “În primul rând, pentru creditele contractate în vede- mai multor programe de finanþare sã
TOTAL POS CCE – 41,98 %
trebuie sã þinem cont cã îmbunãtãþi- rea realizãrii planurilor de afaceri ac- nu facã efortul de adaptare ºi învãþaALINA TOMA VEREHA
re pentru fiecare program în parte
rea competitivitãþii economice este ceptate”, au adãugat aceºtia.
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PROIECTE DE SUCCES
SMIS

Beneficiar

Titlu proiect

Valoare
nerambursabilã

3776

SC Bãile Govora SA

Palace Govora SPA - Servicii cazare ****, promovare ºi dezvoltare turism balnear, agrement turistic.

7.154.767,59 lei

FIªÃ PROIECT

3772

Beneficiar

CJ Mehedinþi

Valoare
nerambursabilã

Titlu proiect

Reabilitarea Complexului Muzeul Regiunii Porþile de fier ºi valorificarea lui ca produs turistic

41.668.069,37 lei

FIªÃ PROIECT

Titlu: "Palace Govora SPA - Servicii cazare*****, promovare
ºi dezvoltare turism balnear, agrement turistic"

Solicitantul: S.C. Bãile Govora S.A.
Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud
Vest Oltenia, judeþul Vâlcea, loc. Bãile Govora
Durata de implementare: 36 luni.
Obiectivele specifice:
Obiectivul specific al proiectului rãspunde obiectivului
specific al axei prioritare 5, prin îmbunãtãþirea calitãþii infrastructurii turistice de cazare ºi a serviciilor conexe din
cadrul hotelului Palace (monument istoric de categoria B),
în contextul creãrii de noi locuri de muncã ºi îmbunãtãþirii
gradului de atractivitate a regiunii, ca urmare a:
• Modernizãrii ºi extinderii infrastructurii de cazare ºi a
utilitãþilor conexe în vederea clasificãrii hotelului la
categoria de 4 stele;
• Modernizãrii bazei de tratament ºi reabilitãrii rezervorului de apã mineralã;
• Amenajãrii unei baze de agrement;
• Oferirii de servicii diversificate, la standarde europene;
• Creãrii de noi locuri de muncã ºi menþinerii locurilor
de muncã existente.
Grupul þintã:
• 24.663 turiºti preconizaþi pentru staþiunea balneoclimatericã Bãile Govora pentru anul urmãtor finalizãrii
proiectului;
• 3.017 turiºti preconozaþi a se caza anual la Hotel Palace;
• 150 persoane angajate temporar pe durata realizãrii investiþiei;
• 27 persoane angajate permanent pentru operarea investiþiei;
• S.C. Bãile Govora S.A;
• 202 - agenþi economici din staþiune;
• 2992 locuitori ai oraºului Bãile Govora prin dezvoltarea localã a staþiunii;
• InvestitoriromâniºistrãiniinteresaþidearealulBãileGovora.
Indicatori de realizare:
• Refacerea faþadelor în scopul redãrii aspectului iniþial
al lucrãrii.
• Implementarea proiectului va determina creºterea capacitãþii de cazare clasificatã la 4 stele din regiune.
• Numãrul de spaþii de cazare va creºte cu 57 de locuri.
Ca urmare a proiectului, hotelul Palace va avea urmãtoarea structurã:
• 93 camere vor avea dotãri de 4 stele

SMIS

• 39 camere vor avea dotãri de 3 stele
Proiectul propune o diversificare a serviciilor turistice:
• Crearea unui Business Club pentru organizarea
întâlnirilor de afaceri;
• Asigurarea accesului la Internet în fiecare camerã;
• Realizarea a 2 sãli de conferinþã la parterul hotelului;
• Dezvoltarea unei baze de agrement prin:
ü amenajarea ºi dotarea unei sãli de fitness;
ü amenajarea unui cabinet de masaj;
ü amenajarea unei saune cu o capacitate de 6 persoane
• Reabilitarea ºi dotarea bazei de tratament prin:
ü recompartimentarea spaþiilor din demisol
ü lucrãri de modernizare în conformitate cu cerinþele normelor privind centrele balneare
ü achiziþionarea de echipamente specifice:
Ø 1 unitate de încãlzire ºi sterilizare parafinã
Ø 1 spirometru
Ø 1 EKG
Ø 1 aparat terapie cu laser
Ø 1 lampã IR cu radiaþii infraroºu
Ø 3 aparate pentru unde scurte pulsatil
Ø 2 aparate pentru magnetoterapie
Ø 2 aparate pentru electroterapie ºi ultrasunete
Ø 6 aparate aerosoli
Ø 1 aparat inhalaþii colectiv ºi 3 pentru individual
Ø 1 compresor aer uscat.
• Reabilitarea izvorului de apã mineralã.
În cadrul spaþiilor de cazare se va asigura amenajarea de
spaþii pentru persoane cu mobilitate redusã, ºi anume:
• amenajarea a 3 spaþii de cazare pentru persoane cu
dizabilitãþi
• amenajarea unui grupsanitarpentrupersoane cudizabilitãþi
• realizarea unei rampe speciale pentru accesul persoanelor în scaune cu rotile la intrarea în hotel.
Bugetul proiectului:
Valoare totalã
a proiectului
(RON)
16.669.586,96

Valoare eligibilã (RON)
din care:
Total eligibil
Buget
Contribuþie
FEDR
naþional beneficiar
12.126.724,72
7.154.767.58
0
4.971.957,13

din care valoarea finanþãrii nerambursabile alocate de
MDRL - AM POR : 7.154.767,58 lei (59 % din valoarea eligibilã a proiectului) aproximativ: 1.696.648,70 EURO. n

Titlu: "Reabilitarea complexului Muzeul Regiunii
Porþilor de Fier ºi valorificarea lui ca produs turistic"

Solicitantul: Consiliul Judeþean Mehedinþi în parteneriat cu Consiliul Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin
Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud
Vest Oltenia, judeþul Mehedinþi, Municipiul Drobeta Turnu
Severin.
Durata de implementare: 32 luni
Obiectivele specifice:
• Reabilitarea infrastructurii cultural istorice a complexului Muzeului Regiunii Porþilor de Fier (clãdirea
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier)
• Realizarea unui pavilion multifuncþional (Lapidarium, salã de conferinþe-simpozione, ateliere
meºteºugãreºti tradiþionale, punct de informare,
expoziþii, etc) ºi a unui pavilion anexã (spaþii restaurare, serã, garaj, atelier de tâmplãrie, depozite diverse)
• Dezvoltarea durabilã a infrastructurii de turism ºi punerea ei în valoare prin reconstituirea elementelor de
civilizaþie romanã (Castrul Roman Drobeta, Podul lui
Traian, Thermele romane cu palestra, reconstituirea
unui Teatru roman) ºi a elementelor de civilizaþie romanã (fortificaþia medievalã din colþul de sud - vest al
Castrului Roman ºi ruinele bisericii medievale cu contraforturi)
• Facilitarea accesului la patrimoniul cultural-istoric al
complexului Muzeului Regiunii Porþilor de Fier prin
stabilirea ºi susþinerea unui traseu de vizitare al acestuia, asigurarea tuturor amenajãrilor, utilitãþilor ºi echipamentelor necesare, realizarea de legãturi pietonale
ºi carosabile cu amenajãrile ºi dotãrile fluviului Dunãrea (port de ambarcaþiuni turistice, de agrement ºi vizitarea cetãþii Vauban din insula Ada-Kaleh reconstruitã
pe insula Simian)
Grupul þintã:
• Turiºtii români ºi strãini
• Personalul complexului Muzeul Regiunii Porþilor de
Fier
• Personalul Consiliului Judeþean Mehedinþi
• Agenþiile de turism

Titlul proiectului: Reabilitarea infrastructurii,
modernizarea, dezvoltarea ºi echiparea
Ambulatoriului de Specialitate TBC
din cadrul
Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanþa

Titlul proiectului: Restaurarea ºi reabilitarea
a douã clãdiri de patrimoniu din Municipiul
Tulcea, incluse în circuitele turistice regionale
Beneficiar: UAT Judeþul Tulcea
Perioadã de implementare: 06.11.2009 - 05.10.2012
Valoare totalã proiect: 47.501.615,36 lei
Obiective:
• dezvoltarea turismului durabil în zona de nord a judeþului Tulcea, prin
restaurarea ºi valorificarea durabilã a patrimoniului cultural judeþean
tulcean ºi includerea acestuia în circuitele turistice regionale ;
• crearea unui Complex Muzeal de Patrimoniu Cultural Nord Dobrogean - facilitate durabilã pentru valorificarea ºi promovarea patrimoniului cultural tulcean.
Beneficiari:
• cel puþin 25 000 de vizitatori/ an reprezentând turiºti care îºi petrec sejurul în judeþul Tulcea;
• Filiala Tulcea a Uniunii Artiºtilor Plastici din România;
• Consiliul Judeþean Tulcea, prin Institutul de Cercetãri Ecomuzeale Tulcea,
ca urmare a reducerii costurilor de întreþinere a acestor 2 obiective cultural turistice ºi reducere a costurilor de conservare a patrimoniului de artã ;
• locuitorii judeþului Tulcea, prin creºterea numãrului de locuri de muncã
ºi a surselor alternative de venit, precum ºi prin creºterea gradului de acces la educaþie prin culturã ºi artã;
• furnizorii de servicii turistice, ca urmare a punerii în circuit turistic ale
celor douã obiective;
• artizanii locali din judeþul Tulcea.
Rezultate:
• douã clãdiri obiective de patrimoniu (sediul Muzeului de Artã ºi Casa
Avramide) restaurate/ amenajate ºi modernizarea infrastructurii conexe ;
• menþinerea a 12 locuri de muncã;
• creareadouã locuridemuncãpermanenteºiadouã locuridemuncãtemporare;
• creºtere numãrului de vizitatori ai Complexului Muzeal de patrimoniu cu
peste 25000 de persoane.
Impactul proiectului la nivelul localitãþii/regiunii:
Consolidarea ºi restaurarea celor douã obiective de patrimoniu contribuie la
redarea funcþiunilor de muzeu ale ambelor clãdiri ºi la articularea acestora, din
punct de vedere ºtiinþific, cultural ºi turistic, într-un complex muzeal de artã dobrogeanã. Acest complex muzeal va constitui un motor de dezvoltare a turismului cultural, în oraºul Tulcea, în primã fazã, precum ºi în zona de nord a judeþului
Tulcea, aducând un echilibru în dezvoltarea turisticã a judeþului.

Beneficiar: UAT Judeþul Constanþa
Perioadã de implementare: 07.08.2009 - 06.08.2011
Valoare totalã proiect: 12.006.521,11 lei
Obiective:
• creºterea calitãþii serviciilor medicale, modernizarea ºi eficientizarea
serviciilor medicale în ambulatoriul de specialitate;
• reabilitarea ºi modernizarea infrastructurii-reparaþii la clãdiri ºi instalaþii;
• dotarea cabinetelor medicale cu aparaturã ºi echipamente moderne, la
standarde europene, ale cãror caracteristici ºi performanþe sã corespundã necesitãþilor ambulatoriului, raportat la numãrul de pacienþi preconizat;
• echiparea ambulatoriului cu mobilier specific;
• implementarea unui sistem informatic de evidenþã ºi control a activitãþilor din ambulatoriu;
• protecþia mediului ºi gestionarea corespunzãtoare a deºeurilor.
Beneficiari:
• pacienþii trataþi în ambulatoriu;
• cadrele medicale care vor oferi servicii medicale de înaltã calitate.
Rezultate:
• clãdire reabilitatã ºi dotatã;
• creºterea numãrului de pacienþi consultaþi/trataþi în ambulatoriu;
• creºterea eficienþei termice a clãdirii;
• reducerea cu 10% a cheltuielilor cu întreþinerea clãdirilor.
Impactul proiectului la nivelul localitãþii/regiunii:
Reabilitarea, modernizarea ºi echiparea Ambulatoriului de specialitate
T.B.C. din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanþa vor
conduce la asigurarea serviciilor medicale de specialitate la standarde europene locuitorilor judeþului Constanþa, la creºterea numãrului de pacienþi
consultaþi/trataþi în ambulatoriu, la creºterea eficienþei termice a clãdirii,
la reducerea cu 10% a cheltuielilor cu întreþinerea clãdirilor, la creºterea
valorii ºi a duratei normale de funcþionare a mijloacelor fixe - clãdiri ºi
dotãri.

• Comunitatea localã
• Întreprinderile mici ºi mijlocii
Indicatori de realizare:
Rezultate imediate:
• Suprafaþa restauratã-conservatã a obiectivelor de patrimoniu cu potenþial turistic - 3500mp; 102 ml;
• Suprafaþa reabilitatã a obiectivelor de patrimoniu cu
potenþial turistic - 6900mp;
• Suprafaþa reconstituitã a obiectivelor de patrimoniu cu
potenþial turistic - 693,36 mp; 1920 ml;
• Suprafaþa nou-construitã - 2950 mp;
• Amenajãri peisagistice realizate - 11840 mp;
• Zone de protecþie amenajate - 40000 mp;
• Capacitatea parcãrilor realizate - 30 locuri;
• Cãi de acces construite cãtre obiectivele de patrimoniu
- 2400 mp;
• Cãi de acces modernizate cãtre obiectivele de patrimoniu - 2230 mp;
• Echipamente achiziþionate pentru protecþia obiectelor
de patrimoniu: echipamente de climatizare - 3; echipamente de protecþie împotriva incendiilor - 1; sistem
general de securitate -1;
• Locuri special amenajate / echipamente special de acces pentru persoanele cu mobilitate redusã - 7.
Rezultate induse:
ü creºterea numãrului de vizitatori la obiectele
restaurate: 30000 => 33000
ü creºterea numãrului locurilor de muncã temporare nou create: 0 => 300
ü creºterea numãrului locurilor de muncã permanente nou create: 0 => 20
Bugetul proiectului:
Valoare eligibilã (RON)
din care:
Buget
FEDR
naþional
42.518.438,13 36.140.672,41 5.527.396,96

Valoare totalã
a proiectului
Total eligibil
(RON)
51.739.132,70

Contribuþie
beneficiar
850.368,76

din care valoarea finanþãrii nerambursabile alocate
de MDRL - AM POR: 41.668.069,37 lei (aproximativ
9.712.836,68 EURO). n

AXA PRIORITARÃ 1: Sprijinirea dezvoltãrii durabile a oraºelor - poli urbani de creºtere
Domeniul majorde intervenþie 1.1 - "Planuri integrate de dezvoltare urbanã"
Subdomeniul "Centre urbane"

Proiect: "Modernizarea din punct de vedere
arhitectural ºi peisagistic a Parcului de agrement
din oraºul Bragadiru", cod SMIS 19611

Rezultate:

Beneficiar:
PRIMÃRIA BRAGADIRU
Durata de implementare: august
2012 - aprilie 2014
Obiective:
Creºterea calitãþii vieþii în oraºul Bragadiru prin creºterea suprafeþei spaþiilor
verzi, creare de spaþii de relaxare, reducerea cantitãþii de noxe în naturã,
creºterea gradului de siguranþã a populaþiei din zonã, creºterea încrederii în administraþia publicã, precum ºi crearea de
noi locuri de muncã prin reabilitarea
infrastructurii urbane.
Surse de finanþare

Spaþii verzi modernizate

7,82 ha

Spaþii verzi modernizate

8,4 mp/locuitor

Arbuºti ºi puieþi plantaþi

6.218 buc

Alei amenajate, inclusiv piste ptr. biciclete

10.015 mp

Spaþii de recreere

3.420 mp

Spaþii de joacã

1.410 mp

Infochioºcuri

Valoarea
totalã a
proiectului

22.999.774,94 lei

Asistenþa
financiarã
18.213.002.19 lei
nerambursabilã
solicitatã

6 buc

AXA PRIORITARÃ 4: Sprijinirea mediului
de afaceri regional ºi local
Domeniul major de intervenþie 4.1 "Dezvoltarea durabilã a structurilor
de sprijinire a afacerilor"

Proiect: "Centrul de Sprijinire ºi Dezvoltare
a Afacerilor Siriului"- cod SMIS 18125
Beneficiar: S.C. SIRIULUI RESIDENCE S.R.L., Bucureºti
Durata de implementare: octombrie 2011-august 2013
Obiective:
Înfiinþarea unui Centru de Sprijinire ºi
Dezvoltare a Afacerilor în scopul revigorãrii ºi dezvoltãrii economiei din zona de
nord a Bucureºtiului, str. Daniel Danielopolu nr 42A.
Acest centru are în vedere atragerea
de investiþii ºi crearea de noi locuri de
muncã la nivel local. Proiectul îºi mai
propune o ratã de ocupare a CSDA în 2
ani de la finalizarea implementãrii proiectului de cel puþin 72%.
Rezultate:
• Clãdirea de birouri S-Park, cu suprafaþa utilã nou creatã de 4850 mp
• Crearea a 5 locuri de muncã în cadrul SC SIRIULUI RESIDENCE SRL
Surse de finanþare:
Valoarea totalã a proiectului
Asistenþa financiarã nerambursabilã solicitatã

26.863.883,25 lei
18.749.169 lei
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PROIECTE DE SUCCES
LISTÃ PROIECTE REGIUNEA CENTRU
Nr crt DMI

Denumire proiect

Date de contact beneficiar

1

5.1

„Reabilitarea ºi extinderea infrastructurii turistice în Oraºul Rupea”, cod SMIS 2270

2

3.2

Servicii integrate pentru persoane cu nevoi speciale Alba, SMIS: 2262,

3

5.2

Modernizarea Salvãrii Montane în Judeþul Harghita, SMIS 2890

4

2.1

5

3.1

6

4.1

„Reabilitare drum judeþean DJ 121 Covasna – Zãbala – Imeni – Catalina – Târgu Secuiesc, km.
32 + 000 – 49 + 100, judeþul Covasna”, SMIS 5325
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea ºi echiparea Ambulatoriului nr. 1 al Spitalului Clinic
Judeþean Sibiu
Construire clãdire de birouri pentru sprijinirea afacerilor în Municipiul Tîrgu Mureº“, SMIS 4182

CONSILIUL LOCAL RUPEA Str. Republicii, nr. 169, Rupea, jud. Braºov Tel./Fax: 0372873958 Primar Dumitrescu Flavius
Persoana de contact: Daniela Dãrãbanþ
CONSILIUL JUDEÞEAN ALBA Piaþa I. I. C. Brãtianu, nr. 1, Alba Iulia, jud. Alba Tel./Fax. 0258-813325 Preºedinte Ion Dumitrel ,
Persoana de contact: Magdalena Bene
CONSILIUL JUDEÞEAN HARGHITA Tel./Fax 0744399282, 0266207700 / 0266207703 Piaþa Libertãþii, nr. 5, Miercurea Ciuc,
jud. Harghita Preºedinte Csaba Borboly Persoana de contact: Szép Róbert Director, Direcþia de Dezvoltare
CONSILIUL JUDEÞEAN COVASNA Piaþa Libertãþii, nr. 4, Sfântu Gheorghe, 520008, jud. Covasna, Tel./Fax: 0267-314846;
0267-310060 Preºedinte Tamas Sandor Persoana de contact: Mocsary Gondos Zoltan
Unitatea Administrativ Teritorialã Judeþul Sibiu
SC MULTINVEST SRL Tîrgu Mureº, Str. Gheorghe Doja, nr.67, jud. Mureº Tel./Fax: 0745 613 069/ 0265 268208
Administrator Zsolt Gogolak Hrubecz

Fiºã proiect oraºul Rupea

Fiºã proiect UAT Alba

Cod SMIS proiect:
2270
Nr. Contract de finantare 232/15.05.2009
Programul Operaþional Regional, Axa prioritarã 5, DMI 5.1 Restaurarea ºi valorificarea durabilã a patrimoniului
Sursa de finanþare:
cultural, precum ºi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe
Beneficiar:
Unitatea administrativ teritorialã Oraºul Rupea
Titlul Proiectului:
Reabilitarea ºi extinderea infrastructurii turistice în Oraºul Rupea
Localizarea proiectului
(Regiune, Judeþ,
Regiunea de Dezvoltare Centru, Judeþul Braºov, Oraºul Rupea
Localitate)
Valoarea contractului de finanþare:
Valoarea proiectului:
30.825.424,80 lei
Valoare totalã eligibilã 23.768.681,58 lei
23.293.307,95 lei, din care : - din FEDR:
20.203.379,34 lei
Suma solicitatã
- din bugetul naþional:
3.089.928,61 lei
Contribuþia proprie la
475.373,63 lei
cheltuielile eligibile
Perioada de implementare
49 luni
a proiectului:
Obiectivul general:
• Stimularea dezvoltãrii economice a zonei Rupea prin valorificarea potenþialului turistic, istoric ºi natural al
zonei având ca obiectiv central vestigiile istorice ale cetãþii Rupea ce va fi reabilitatã.
Obiective:
Obiective specifice:
• Restaurarea ºi valorificarea durabilã a cetãþii Rupea precum ºi modernizarea cãilor de acces cãtre obiectiv
• Creºterea potenþialului turistic al zonei
• Creºterea medie a numãrului de turiºti
Indicatori estimaþi
Denumire
Valoare estimatã
Valoare realizatã
a se realiza:
Suprafaþa restauratã a obiectivelor de patrimoniu
cu potenþial turistic
Amenajãri peisagistice realizate
Echipamente achiziþionate pentru protecþia
obiectivelor de patrimoniu:
Echipamente de climatizare
Rezultate imediate
(directe)

Echipamente de protecþie împotriva incediilor
Sisteme de antiefracþie
Lungimea cãilor de acces reabilitate cãtre
obiectivele de patrimoniu
Parcãri amenajate ºi locuri de parcare
disponibile

14.400 mp

14.400 mp

500 mp
5 hidranþi

500 mp
5 hidranþi

40 stingãtoare
40 stingãtoare
cu CO2 ºi spumã
cu CO2 ºi spumã
1 centralã avertizare incediu
1 centralã avertizare incediu
1 centralã avertizare efracþie 1 centralã avertizare efracþie
legatã la server cu camerã video legatã la server cu camerã video
2,422 km
2,422 km

Locuri special amenajate/echipamente speciale
de acces pentru persoanele cu mobilitate redusã
Valoarea realizatã a proiectului:
Valoare totalã eligibilã 19.073.619,56 lei
18.692.147,16 lei, din care :
- FEDR:
Suma solicitatã
- bugetul naþional:
Contribuþia proprie la
381.472,40 lei
cheltuielile eligibile
Economii realizate:
4.695.062,02 lei

1 parcare cu 2 platforme:
12 locuri autocare
+ 44 locuri autoturisme
1 toaletã ecologicã

1 parcare cu 2 platforme:
12 locuri autocare
+ 44 locuri autoturisme
1 toaletã ecologicã

Cod SMIS proiect:
Nr. Contract de finantare

2262
532/11.09.2009

Sursa de finanþare:

Programul Operaþional Regional, Axa prioritarã 3, Domeniul major de Intervenþie 3.2

Beneficiar:

Parteneriatul dintre Unitatea administrativ teritorialã judeþul Alba, Direcþia judeþeanã de asistenþã socialã ºi
protecþia copilului Alba, Unitatea administrativ teritorialã municipiul Aiud, Unitatea administrativ teritorialã
oraºul Abrud, Unitatea administrativ teritorialã municipiul Blaj, Unitatea administrativ teritorialã oraºul Cugir,
Unitatea administrativ teritorialã oraºul Zlatna

Titlul Proiectului:

Servicii integrate pentru persoane cu nevoi speciale Alba

Localizarea proiectului
(Regiune, Judet,
Localitate)

Regiunea de Dezvoltare Centru, Judeþul Alba, Abrud, Aiud, Cugir, Zlatna , Blaj, Alba Iulia

Valoarea contractului de finanþare:
Valoarea proiectului:

3.484.433,93 lei

Valoare totalã eligibilã

2.839.006,86 lei
2.782.266,72 lei, din care :

Suma solicitatã

- FEDR:
- bugetul naþional:

2.413.155,83 lei
369.070,89 lei

Contribuþia proprie la
cheltuielile eligibile

56 780,14 lei

Perioada de implementare
a proiectului:

20 luni

Obiective:

Obiectivul general:
• Dezvoltarea capacitãþilor autoritãþilor locale prin crearea complexelor inovatoare de servicii sociale
alternative
Obiective specifice:
• Reabilitarea ºi extinderea minimã a 5 locaþii pentru 5 microzone ale judeþului Alba, în vederea creãrii
bazei infrastructurale care sã ofere servicii sociale pentru persoane cu dizabilitãþi

Indicatori estimaþi
a se realiza:

Valoare
estimatã

Denumire

Valoare
realizatã
5

Centre sociale multifuncþionale nou înfiinþate

5

5

1.104

1.104

Numãrul centrelor sociale accesibile pentru persoane cu dizabilitãþi
Numãrul persoanelor cu dizabilitãþi care vor beneficia de serviciile sociale
Rezultate imediate (directe) Ponderea populaþiei cu dizabilitãþi care are acces la serviciile sociale
(% din totalul persoanelor cu dizabilitãþi din judeþ)
Aria totalã utilã a centrelor sociale multifuncþionale

5

8,1%

8,1%

1.354 m2

1.354 m2

85 %

85 %

Aria de acoperire a centrelor sociale multifuncþionale în judeþul Alba
Valoarea realizatã a proiectului:

16.212.576,62lei
2.479.570,54 lei

Valoare totalã eligibilã:

1.799.364,31 lei

Suma solicitatã:

1.103.806,69 din care :

Contribuþia proprie la
cheltuielile eligibile:

35.987,27 lei

Economii realizate:

1.699.212,90 lei

Fiºã proiect CJ Harghita

- FEDR:
- bugetul naþional:

869.889,33 lei
233.917,36 lei

Fiºã proiect CJ Covasna

Cod SMIS proiect:
Nr. Contract de finantare

2890
711/17.04.2010

Sursa de finanþare:

Programul Operaþional Regional, Axa prioritarã 5, Domeniul major de Intervenþie 5.2

Sursa de finanþare :

Programul Operaþional Regional, Axa prioritarã 2, Domeniul major de Intervenþie 2.1

Beneficiar:

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALÃ JUDEÞUL HARGHITA

Beneficiar :

CJ Covasna

Titlul Proiectului:

Modernizarea Salvãrii Montane în Judeþul Harghita

Titlul Proiectului :

Reabilitare drum judeþean DJ 121 Covasna – Zãbala – Imeni – Catalina – Târgu Secuiesc, km. 32+000 –
49+100, judeþul Covasna

Cod SMIS proiect:
Nr. Contract de finantare

Localizarea proiectului
Regiunea de Dezvoltare Centru, Judeþul Mureº, Tg. Mureº
(Regiune, Judeþ, Localitate)

Localizarea proiectului
Regiunea de Dezvoltare Centru, Judeþul Covasna
(Regiune, Judeþ, Localitate)
Valoarea contractului de finanþare :

Valoarea contractului de finanþare:
Valoarea proiectului :
Valoare totalã eligibilã

7.612.066,89 lei

Valoarea proiectului :

61.096.483,06 lei

6.121.318,43 lei

Valoare totalã eligibilã

51.127.866,90 lei

5.998.892,06 lei, din care :

Suma solicitatã

- FEDR:
- bugetul naþional:

5.998.892,06 lei
0 lei

122.426,37 lei

Perioada de implementare
a proiectului:

14 luni

Obiective:

Obiectivul general:
• Valorificarea turismului montan judeþean, prin asigurarea condiþiilor specifice de siguranþã în arealul
montan harghitean atât turiºtilor, cât ºi locuitorilor jud. Harghita
Obiective specifice:
• Amenajarea/construirea/dotarea a 4 baze Salvamont
• Dotarea celor 32 de salvamontiºti cu echipamente personale specifice desfãºurãrii activitãþii
• Achiziþionarea de echipamente de comunicaþie

Indicatori estimaþi
a se realiza:

Valoare
estimatã

Denumire

Nr. de echipamente obþinute pentru bazele Salvamont din Harghita
Numãr de posturi Salvamont construite
Rezultate imediate (directe)
Înfiinþarea de noi locuri de muncã pentru faza de execuþie a celor 4 baze Salvamont
Crearea condiþiilor optime de lucru pentru salvamontiºtii harghiteni

3123
4
39
32

Valoare
realizatã
3123
4
39
32

Suma solicitatã :

- FEDR:
- bugetul naþional:

44.225.604,87 lei
5.879.704,69 lei

Contribuþia proprie la
cheltuielile eligibile

1.022.557,34 lei

Perioada de implementare
a proiectului:

35 luni

Obiective :

Obiectivul general:
• îmbunãtãþirea infrastructurii de transport pe traseul DJ 121, ºi asigurarea conexiunii acestuia la reþeaua
de drumuri naþionale ºi la reþeaua TEN, cu scopul de a îmbunãtãþii accesibilitatea regiunii, mobilitatea
populaþiei ºi a bunurilor, determinând o dezvoltare durabilã a regiunii.
Obiective specifice:
• Creºterea gradului de siguranþã a circulaþiei
• Fluidizarea traficului, datoritã creºterii vitezei medii de deplasare, reducerea timpului de cãlãtorie
• Eficientizarea transportului public de persoane ºi a transportului de mãrfuri ºi servicii

Indicatori estimaþi
a se realiza:

Valoare
estimatã

Denumire
Lungime drum judeþean reabilitate

Rezultate imediate
(directe)

Valoarea realizatã a proiectului:

Valoare totalã eligibilã :
- FEDR:
- bugetul naþional:

5.462.498,97 lei
0 lei

Suma solicitatã :

Valoare
realizatã

17,1

17,1

Nr. poduri consolidate

3

3

Nr. poduri noi (reconstrucþie)

1

1

Lungime trotuare pietonale

9

9

Valoarea realizatã a proiectului :

5.573.948,95 lei
5.462.468,97 lei, din care :

50.105.309,56 lei, din care:

Suma solicitatã

Contribuþia proprie la
cheltuielile eligibile

Valoare totalã eligibilã :

5325 561/08.10.2009

44.267.706,09 lei
43.382.352,00 lei, din care :

Contribuþia proprie la
cheltuielile eligibile :

111.478,98 lei

Contribuþia proprie la
cheltuielile eligibile :

885.354,09 lei

Economii realizate :

547.369,48 lei

Economii realizate :

6.860.160,81 lei

- FEDR:
- bugetul naþional:

38.291.565,79 lei
5.090.786,21 lei
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PROIECTE DE SUCCES
1. Restaurarea ansamblului monument istoric
parcul central Simion Bãrnuþiu ºi Casino
din Municipiul Cluj-Napoca (judeþul Cluj)

E

ste un proiect de referinþã nu numai prin faptul cã este unul de succes, ci ºi prin faptul cã întreaga comunitate îl considerã o mare
reuºitã. Istoria parcului-monument istoric din inima oraºului
Cluj-Napoca a început în anul 1827, când organizaþia Asociaþia de Binefacere a Femeilor a închiriat terenul, pe atunci pustiu, cu scopul de a înfiinþa
un loc de recreaþie. Parcul a fost deschis publicului la începutul anilor
1830, având iniþial numele de Parcul Poporului. În 1865 a luat fiinþã Asociaþia Parcului care a organizat aleile, a sãpat lacul ºi a construit pavilionul
de muzicã (clãdirea Casino). În 1877 a fost construit un pavilion de lemn
pe insula din mijlocul lacului (clãdirea Chios). Cu o istorie atât de vie,
Parcul central ºi clãdirea Casino au primit o nouã viaþã, prin proiectul cu valoarea totalã de 42.581.630 lei, din care 33.092.465 lei finanþare nerambursabilã REGIO.

2. Servicii mai atractive în turismul balnear

fecþioase, Explorãri Funcþionale, Chirurgie, Neurologie si Gastroenterologie
ºi Obstetricã-ginecologie. Aceastã investiþie fãrã precedent în ultimii ani în
infrastructura de sãnãtate de la nivelul municipiului Dej, a fãcut parte
dintr-un amplu proiect de modernizare al Spitalului Municipal, care va continua cu noi investiþii. Bugetul proiectului a fost în valoare totalã de
2.153.222,24 lei din care suma de 1.692.684,04 lei asistenþa financiarã nerambursabilã REGIO.

4. Reabilitare si extindere imobil situat in Louis
Pasteur nr. 42, pentru obiectivul: Centru de
zi Iedera pentru copiii cu sindrom Down

P

roiectul implementat de Parteneriatul dintre UAT Municipiul Oradea
ºi Asociaþia Down Oradea România ADOR a fost finanþat pe Axa
prioritarã 3 - „Îmbunãtãþirea infrastructurii sociale", Domeniul major
de intervenþie 3.2 - Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea ºi echiparea infrastructurii serviciilor sociale, în cadrul Programului Operaþional Regional
2007-2013.
În urma acestei acestei investiþii s-au atins urmãtoarele obiective specifice
ale contractului de finanþare:
ü a fost reabilitat ºi extins pe o suprafaþã de 435,45 mp, imobilul din str.
Louis Pasteur, inclusiv prin mansardare;
ü s-a asigurat accesibilizarea spaþiului din acest imobil prin montarea
unui ascensor;
ü s-a ridicat standardul de eficienþã a utilizãrii spaþiului ºi cel de confort
termic pentru beneficiari;
Valoarea totalã a proiectului a fost de 3.644.418,44 lei, iar finanþarea nerambursabilã de 2.729.097,91 lei.

3. Modernizarea ºi echiparea ambulatoriului
de spital, din Municipiul Dej (judeþul Cluj)

5. Creºterea siguranþei si prevenirea
criminalitãþii in oraºul Baia Sprie prin
achiziþionarea de echipamente specifice si
amenajarea unui centru de supraveghere

Î

P

n anul 2010 Primãria municipiului Dej a demarat proiectul “Modernizarea ºi echiparea ambulatoriului de spital, din Municipiul Dej, judeþul
Cluj” care a constat în amenajarea spaþiilor necesare cabinetelor de investigaþie ºi dotarea acestora cu aparaturã modernã.
Investiþia s-a finalizat cu succes în semestrul I al anului 2012 ºi a avut ca rezultat dotarea cu echipamente medicale ºi modernizarea la standarde europene a mai multor cabinete de investigaþii: Urologie, Pneumologie ºi Boli in-

2229
747/04.06.2010

Sursa de finanþare :

Programul Operaþional Regional, Axa prioritarã 3, Domeniul major de Intervenþie 3.1

Beneficiar :

Unitatea Administrativ Teritorialã Judeþul Sibiu

Titlul Proiectului :

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea ºi echiparea Ambulatoriului nr. 1 al Spitalului Clinic Judeþean Sibiu

Localizarea proiectului
(Regiune, Judeþ,
Localitate)

Regiunea de Dezvoltare Centru, Judeþul Sibiu

Valoarea contractului de finanþare :

Valoare totalã eligibilã

6.035.190,00 lei
5.914.486,20 lei, din care :

Suma solicitatã

- FEDR:
- bugetul naþional:

5.129.911,5 lei
784.574,7 lei

Contribuþia proprie la
cheltuielile eligibile

120.703,80 lei

Perioada de implementare
a proiectului:

35 luni

Obiective:

Obiectivul general:
• Dezvoltarea sistemului public de sãnãtate prin îmbunãtãþirea infrastructurii serviciilor medicale.
Obiective specifice:
• Creºterea calitãþii serviciilor medicale oferite populaþiei prin reabilitarea, modernizarea ºi dotarea
Ambulatoriului nr. 1 al Spitalului Clinic Judeþean Sibiu

Indicatori estimaþi
a se realiza:
Rezultate imediate
(directe)

Valoare
estimatã

Denumire
Unitãþi medicale reabilitate, modernizate, echipate
Cabinete medicale noi
Nr. echipamente noi achiziþionate

1
14
16

Valoarea realizatã a proiectului :
Valoare totalã eligibilã:
Suma solicitatã:

5.287.628,16 lei
5.181.875,61 din care : -

Contribuþia proprie la
cheltuielile eligibile:

105.752,55 lei

Economii realizate:

747.561,84 lei

FEDR :
- bugetul naþional:

Realizarea acestei investiþii va conduce la:
ü creºterea siguranþei circulaþiei ºi reducerea timpului de cãlãtorie prin
fluidizarea traficului precum ºi devierea traficului greu;
ü protecþia mediului înconjurãtor prin scãderea gradului de poluare
a aerului ºi al apei, reducerea poluãrii fonice ºi a poluãrii cu gaze
de eºapament ºi praf, evitarea eroziunii solului din zona strãzii urbane prin colectarea si evacuarea apelor pluviale în condiþii îmbunãtãþite. n

Fiºã proiect MULTINVEST

Cod SMIS proiect:
Nr. Contract de finantare

7.572.196,10 lei

roiectul implementat de UAT Judeþul Bistriþa-Nãsãud a fost în valoare totalã de 13.579.972,19 lei, iar finanþarea nerambursabilã a fost de
10.558.009,93 lei.
În urma implementãrii proiectului s-au realizat urmãtoarele:
ü reabilitarea pãrþii carosabile (941m) ºi a trotuarelor (1238m), prin readucerea lor la nivelul funcþional, în conformitate cu normele tehnice în
vigoare;
ü modernizarea strãzii urbane prin amenajarea unui numãr de 12 locuri de
parcare destinate autovehiculelor de mare tonaj ºi a unui numãr de 60
locuri de parcare pentru autoturisme;
ü asigurarea descãrcãrii apelor meteorice prin construirea de 26 guri de
scurgere;
ü introducerea semnalizãrii orizontale ºi verticale reflectorizante, iluminatul corespunzãtor al cãii rutiere, a spaþiilor pentru deplasarea pietonilor.

rimãria Oraºului Baia Sprie a finalizat cu succes a proiectului cu
titlul „Creºterea siguranþei ºi prevenirea criminalitãþii în zona de
acþiune a oraºului Baia Sprie prin achiziþionarea de echipamente
specifice ºi amenajarea unui Centru de Supraveghere”, implementat de
Oraºul Baia Sprie ºi co-finanþat prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã, în cadrul Programului Operaþional Regional 2007 – 2013, axa
prioritarã 1 – „Sprijinirea dezvoltãrii durabile a oraºelor – poli urbani

Fiºã proiect Sibiu

Valoarea proiectului:

6. Reabilitarea ºi modernizarea strãzii
Sigmirului ºi a pasajului denivelat peste
calea feratã - legãtura între DN 17 ºi DN ºosea ocolitoare, municipiul Bistriþa

P

Î

n august 2012, oraºul Beclean (judeþul Bistriþa-Nãsãud) a încheiat derularea proiectului „Extindere Parc Balnear Bãile Figa cu Mini Aqua
Land”, proiect care a beneficiat de un buget total de aproximativ
3160,73 mii. lei. Obiectivul general al proiectului l-a constituit diversificarea serviciilor turistice în vederea creºterii numãrului de turiºti la Bãile Figa
din Beclean. Proiectul a presupus construcþia în incinta parcului balnear a
unui parc acvatic format dintr-o piscinã pentru înot cu facilitãþi de hidromasaj ºi o piscinã cu tobogane. Apa din piscine este încãlzitã cu ajutorul panourilor solare, crescând astfel durata anualã de funcþionare a parcului acvatic
cu peste 13% (de la 70 de zile la 96 de zile).

de creºtere”, domeniul major de intervenþie 1.1, Planuri Integrate de
Dezvoltare Urbanã, subdomeniul Centre Urbane. Proiectul a fost implementat în perioada 20.12.2011 – 18.12.2013. Valoarea totalã proiectului a fost de 2.241.286,16 lei, iar finanþarea nerambursabilã a fost de
1.757.605,50 lei
Obiectivul specific al proiectului este creºterea siguranþei ºi prevenirea
criminalitãþii în oraºul Baia Sprie, prin achiziþionarea, instalarea unui sistem
de supraveghere ºi amenajare a unui dispecerat central de supraveghere necesar pentru creºterea siguranþei ºi prevenirea criminalitãþii.
În urma implementãrii proiectului au fost montate un numãr de 27 camere
de luat vederi mobile ºi 54 camere de luat vederi fixe, toate conectate la un
dispecerat comun, permiþând monitorizarea video permanentã a oraºului
Baia Sprie.

4.494.483,95 lei
687.391,66 lei

Valoare
realizatã
1
14
16

Cod SMIS proiect:
4182
Nr. Contract de finantare
1116/10.12.2010
Sursa de finanþare :
Programul Operaþional Regional, Axa prioritarã 4, Domeniul major de Intervenþie 4.1
Beneficiar :
SC MULTINVEST SRL
Titlul Proiectului :
Construire clãdire de birouri pentru sprijinirea afacerilor în Municipiul Târgu Mureº
Localizarea proiectului
Regiunea de Dezvoltare Centru, Judeþul Mureº, Municipiul Târgu Mureº
(Regiune, Judeþ, Localitate)
Valoarea contractului de finanþare :
Valoarea proiectului :
29.187.861,52 lei
Valoare totalã eligibilã
21.136.232,00 lei
Suma solicitatã
14.795.362,40 lei, din care :
- FEDR : 12.832.017,81 lei; - bugetul naþional : 1.963.344,59 lei
Contribuþia proprie la
6.340.869,60 lei
cheltuielile eligibile
Perioada de implementare
12 luni
a proiectului :
Obiectivul general:
• Atragerea investiþiilor interne ºi externe în scopul sprijinirii dezvoltãrii economice ºi sociale durabile la
nivel local ºi regional.
Obiective specifice:
• Construirea unei clãdiri de birouri de tip Business Center;
• Dotarea corespunzãtoare pentru funcþionarea optimã a clãdirii, cu respectarea prevederilor referitoare la
soluþiile informatice, protecþia mediului ºi eficienþa energeticã;
• Ocuparea Business Center-ului cu firme de consultanþã ºi proiectare, care sã ofere servicii complete de:
arhitecturã – construcþii, organizarea investiþiilor, transport urban ºi internaþional, activitãþi în domeniul
Obiective :
imobiliarelor, servicii de marketing, achiziþii publice, consultanþã în obþinerea finanþãrilor din fonduri
structurale, consultanþã pentru dezvoltarea activitãþilor în domeniul turismului;
• Crearea a 60 de noi locuri de muncã în cadrul firmelor gãzduite.
Pentru atingerea acestor obiective, rezultatele activitãþii din cadrul proiectelor vizeazã:
• Un imobil de birouri State-Of-The-Art, impresionant prin impact, inteligenþã, eficienþã ºi noutate, cu 8 niveluri;
• Dotarea clãdirii cu echipamente de ultimã generaþie, mobilier ºi accesorii care oferã locatarilor condiþii
excelente pentru desfãºurarea activitãþilor;
• Ocuparea Business – Center la finalizarea investiþiei cu 11 microîntreprinderi ºi 3 IMM-uri cu care s-au
încheiat deja contracte de închiriere.
Indicatori estimaþi a se realiza :
Denumire
Valoare estimatã
Valoare realizatã
Nr. total de agenþi economici atraºi în cadrul structurii de
sprijinire a afacerilor (locatari ai structurii):
11
11
n microîntreprinderi
Rezultate imediate
3
3
n întreprinderi mici
(directe)
Nr. total de locuri de muncã nou create în cadrul firmelor
gãzduite în structura de sprijinire a afacerilor, din care :
30
30
n pentru femei
n pentru bãrbaþi
30
30
Valoarea realizatã a proiectului:
Valoare totalã eligibilã :
20.451.004,96 lei
Suma solicitatã :
14.315.703,46 lei, din care : - FEDR : 12.416.009,60 lei; - bugetul naþional 1.899.693,86 lei
Contribuþia proprie la
6.135.301,50 lei
cheltuielile eligibile :
Economii realizate :
685.227,04 lei
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INVESTITII
Klaus Iohannis:
“Comunitãþile locale trebuie
sprijinite sã acceseze
fonduri europene”
Reporter: Cum caracterizaþi situaþia absorbþiei fondurilor europene în
þara noastrã?
Klaus Iohannis: Absorbþia a fost
dificilã, într-un ritm prea lent. România
a reuºit din fericire sã absoarbã sume
importante, de aproximativ 3,4 miliarde de euro, conform informaþiilor
disponibile în spaþiul public. Totuºi,
România ar fi putut obþine mult mai
mult. Unul dintre motivele pentru care
aceasta nu s-a întâmplat este demersul
birocratic foarte dificil ºi de duratã,
aproape descurajant. O altã cauzã ar
putea fi lipsa personalului, aceastã situaþie fiind rezultatul politicii de salarizare ºi angajare în sectorul bugetar.
Chiar dacã o comunitate are proiecte ºi
are disponibilitatea sã parcurgã toate
etapele, lipsa personalului duce la
abandonarea acelor proiecte. La nivelul Sibiului, exemplul pe care îl cunosc, am reuºit sã depãºim aceste probleme ºi am reuºit sã implementãm
proiecte în valoare de aproape 130 de
milioane de euro.
Reporter: Cum a decurs procesul
de absorbþie a fondurilor europene?
Au existat probleme de-a lungul procesului de atragere a finanþãrii?
Klaus Iohannis: Nu am înregistrat
probleme sau întârzieri semnificative.
Au fost fãcute mici ajustãri la proiectele tehnice, au fost oferite clarificãri la
solicitarea organismelor de analizã, dar
nesubstanþiale. Mai mult, am reuºit în
aproape toate cazurile sã finalizãm lucrãrile înainte de termenul contractual.
Întreg procesul de obþinere a finanþãrii a fost însã dificil, a consumat multe resurse ºi a necesitat o echipã foarte
eficientã, dar sunt bucuros sã spun cã
Primãria Sibiu are o astfel de echipã.
Reporter: Cum aþi asigurat cofinanþarea proiectelor?
Klaus Iohannis: Co-finanþarea a
fost asiguratã din bugetul local. Nu au
fost probleme în asigurarea acestei
co-finanþãri pentru cã am planificat
foarte atent ºi eficient bugetul.
Reporter: Care sunt beneficiile
pentru orasul Sibiu în ceea ce priveºte
rezultatele ulterioare ale proiectelor?
Klaus Iohannis: Fiecare dintre

proiectele pe care le-am menþionat
mai înainte a fost gândit în folosul comunitãþii. Aceste proiecte au fost parte
a unei strategii de dezvoltare a oraºului
pe care noi am cuprins-o într-un ghid
de dezvoltare a Sibiului pentru perioada 2003-2013. Am reuºit în bunã mãsurã sã implementãm acele proiecte.
Modernizarea unei ºcoli ºi a unui centru pentru copii cu handicap, reabilitarea reþelelor de apã ºi canal ºi a unor
strãzi, construcþia unui nou viaduct,
investiþia în promovarea Sibiului ca
locaþie culturalã ºi turisticã, eficientizarea administraþiei oraºului ºi instruirea funcþionarilor, toate acestea au
adus beneficii clare ºi concrete sibienilor prin creºterea nivelului de confort, a calitãþii serviciilor de care beneficiazã. Spre exemplu, 700 de copii
vor urma cursurile unei ºcoli modernizate, cu dotãri care le vor asigura o
educaþie mai completã, traficul se va
desfãºura în condiþii mai bune pe strãzile respective, iar furnizarea apei potabile se va face mai eficient.
Reporter: Intenþionaþi sã mai accesaþi fonduri europene ºi pentru alte
proiecte?
Klaus Iohannis: Pentru acest exerciþiu bugetar am mai depus un proiect
pentru obþinerea de finanþare pentru
modernizarea unei alte ºcoli generale
din Sibiu. Pentru exerciþiul financiar
2014-2020 avem însã foarte multe
proiecte. Lucrãm în prezent la ghidul
de dezvoltare a oraºului pentru aceastã
perioadã ºi la Planul Integrat de Dezvoltare Urbanã care sã asigure consecvenþa ºi coerenþa acestor proiecte.
Reporter: Ce mãsuri credeþi cã ar
trebui sã ia Guvernul pentru creºterea
gradului de absorbþie a fondurilor europene?
Klaus Iohannis: Cred cã trebuie
sprijinite comunitãþile locale mai
mici pentru a putea sã acceseze ºi
aceastea fonduri. De asemenea, cred
cã reducerea birocraþiei pe plan intern ar putea fi un real sprijin, asigurând premisele unei absorbþii mai
bune a fondurilor disponibile.
ADINA ARDELEANU

Proiecte de 130 milioane
de euro, în Sibiu
KLAUS IOHANNIS: Am finalizat un proiect al cãrui obiectiv final a fost acela
de creare a unei platforme de “e-administraþie” în cadrul cãreia sibienii îºi pot
plãti taxele ºi impozitele, pot afla informaþii, pot obþine formulare sau pot lua
legãtura mult mai eficient cu funcþionarii. Poliþiºtii locali sibieni au fost instruiþi prin intermediul unui proiect finanþat din fonduri structurale, urmând
cursuri de limbi strãine ºi calculatoare.
În 2012, am implementat un proiect
numit Sibiu Baroc Update în domeniul
cultural ºi turistic, Sibiul fiind o locaþie
de turism cultural deja bine cunoscutã
ºi apreciatã la nivel european. Proiectul
acesta a imprimat tema barocului asupra agendei de evenimente culturale a
anului 2012.
Alte trei proiecte finalizate au vizat modernizarea ºi reabilitarea a trei strãzi din
Oraºul de Jos, parte a centrului istoric
al Sibiului: strada Ocnei, strada Turnului
ºi Piaþeta Târgu Peºtelui ºi strada Faurului. Aceste strãzi au fost complet reabilitate, de la reþele de utilitãþi la carosabil, zone verzi ºi mobilier urban.
Un alt proiect important pentru comunitate a fost modernizarea centrului de
recuperare ºi reabilitare a copiilor cu
handicap. La fel de importantã a fost
reabilitarea, modernizarea ºi extinderea unei ºcoli generale din Sibiu.
Cel mai mare proiect în curs este cel de
modernizare ºi extindere a reþelelor de
apã ºi canalizare pentru localitãþi din judeþele Sibiu ºi Braºov, inclusiv municipiul Sibiu. Reþelele de apã ºi canalizare
au fost modernizate pe zeci de strãzi din
Sibiu, astfel cã sibienii beneficiazã de
servicii mai bune ºi în acest domeniu.
Am reuºit sã atragem finanþare ºi pentru Spitalul de Pediatrie din Sibiu, unitate aflatã în grija municipalitãþii. Se lucreazã în prezent la construcþia unui
centru de cercetare ºi telemedicinã în
bolile neurologice la copii în cadrul Spitalului de Pediatrie Sibiu.
Un alt proiect foarte amplu ºi costisitor
care este în curs în prezent este construirea unui viaduct care sã lege douã
zone importante al oraºului într-un mod
mai rapid, oferind o mai bunã funcþionalitate zonelor.
Alte douã proiecte de modernizare a
douã strãzi din Sibiu sunt în curs. Am
obþinut finanþarea din fonduri structurale
pentru modernizarea altor patru strãzi,
procedurile de achiziþie pentru atribuirea
contractului de lucrãri fiind în curs.
Toate aceste proiecte, cele finalizate ºi
cele în curs, au o valoare totalã de
569.167.486 lei, fonduri care au completat investiþiile din bugetul local ºi din
surse rambursabile atrase de municipiu.
Sibiul îºi continuã astfel dezvoltarea.

