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Fondurile europene pe înþelesul tãu

Alo, Europa! Dicþionar de „bruxellezã“
Dacã ai întrebãri legate de accesarea 
fondurilor structurale, sunã-ne la telefon 
021-410.21.10 sau trimite-ne e-mail la 
europeanul@chelgate.ro ºi vei primi rãspuns 
în paginile ziarului.

În cazul în care nu te-ai lãmurit 
deocamdatã ce înseamnã toþi termenii
birocraþiei europene, euROpeanul
te ajutã sã-i desluºeºti în pagina 10.

� VViinneerrii,,  88  aauugguusstt, Ministerul Dez-
voltãrii, Lucrãrilor Publice ºi Locuin-
þelor a semnat douã contracte de fi-
nanþare prin Programul Operaþio-
nal Regional. Primul proiect, „Rea-
bilitare drum Ciucea-Crasna-Vîrºolþ”,
are ca beneficiar Consiliul Judeþean
Sãlaj împreunã cu Consiliul
Judeþean Cluj. Se urmãreºte reabi-
litarea infrastructurii regionale de
transport în regiunea Nord-Vest,
pentru dezvoltarea competitivã ºi
durabilã a microregiunii de la con-
fluenþa a trei judeþe: Sãlaj, Cluj ºi
Bihor. Valoarea totalã a proiectului
este de 85.628.384,55 RON. Cel
de-al doilea proiect, „Modernizarea
infrastructurii de acces în zona turis-
ticã Rãchiþele-Prislop-IC Ponor”, a
fost aprobat pentru Consiliul
Judeþean Cluj. Proiectul îºi propune
sã contribuie la dezvoltarea dura-
bilã a zonei economice Rãchiþele –
Prislop –IC Ponor ºi la stimularea
iniþiativei private, valoarea totalã a
acestuia fiind de 59.678.410, 51
RON.
� LLuunnii,,  1111  aauugguusstt  22000088, s-a lansat
Programul Prioritar Naþional pentru
reabilitarea, modernizarea infra-
structurii culturale si dotarea
aºezãmintelor culturale din mediul
mic urban. Proiectul va fi imple-
mentat de Ministerul Dezvoltãrii,
Lucrãrilor Publice ºi Locuinþelor,
prin Compania Naþionalã de
Investiþii (CNI) S.A. Programul
reprezintã o iniþiativã a Guvernului
României, dedicatã creºterii calitãþii
vieþii culturale în mediul mic urban,
prin extinderea ºi susþinerea infra-
structurii culturale existente ºi prin
diversificarea gamei de evenimente
culturale oferite publicului.
Solicitanþi pot fi autoritãþi publice
locale din mediul mic urban în care
existã un aºezãmânt cultural care
necesitã reabilitare, modernizare
sau dotare. Finanþarea proiectelor
se va realiza din sume alocate de la
bugetul de stat, prin Ministerul Dez-
voltãrii, Lucrãrilor Publice ºi Locuin-
þelor, valoarea maximã eligibilã fiind
de 3.000.000 RON (TVA inclus).
� FFeerrmmiieerriiii  ppoott  ssoolliicciittaa noi finanþãri
începând cu luna septembrie a
acestui an, în cadrul unor sesiuni
de depuneri incluse în cadrul
Programului Naþional de
Dezvoltare Ruralã. Se vor acorda
fonduri nerambursabile pentru
investiþii care se încadreazã în aria
de finanþare a Mãsurii 312 (Sprijin
pentru crearea ºi dezvoltarea de
micro-întreprinderi), a Mãsurii 313
(Încurajarea activitãþilor turistice), a
Mãsurii 112 (Instalarea tinerilor fer-
mieri), a Mãsurii 142 (Înfiinþarea
grupurilor de producãtori) sau a
Mãsurii 141 (Sprijinirea fermelor
agricole de semi-subzistenþã).
Programul de dezvoltare ruralã per-
mite României sã acceseze fonduri
de 8 miliarde euro pânã în 2013 ºi a
fost aprobat de Comisia Europeanã
pe 20 februarie. Prima tranºã a
finanþãrii a fost viratã României în
luna mai ºi se ridicã la circa 250 de
milioane euro, reprezentând 3,5%
din valoarea totalã a sumei alocate
pânã în 2013. A doua tranºã,
reprezentând tot 3,5%, va fi viratã
pânã la sfârºitul acestui an.

De unde a apãrut
Politica Agricolã
Comunã?
Cea mai bogatã ºi cea mai influentã politic strategie
a Uniunii Europene este politica agricolã comunã. 
Pe noi, românii, ne intereseazã mai mult decât pe
oricare altã þarã comunitarã.
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ADR Oltenia a
început cu dreptul
Agenþia de Dezvoltare Regionalã Sud - Vest Oltenia
poate avea  motive de mândrie. Peste o lunã, în sep-
tembrie, primul proiect finanþat din fonduri structurale
va începe sã prindã viaþã. Nu pe hârtie, ci pe teren. 
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EURO pentru 
TERAPIE NEURO
Eºti o organizaþie non-guvernamentalã cunoscutã,
lupþi pentru drepturile copiilor ºi, împreunã cu
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului, ai fãcut
un parteneriat pentru obþinerea unei finanþãri
europene strategice. Bani mulþi... Ieºi la tablã ºi
spune-ne ce vrei sã faci cu sutele de mii de euro!
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NU vine foametea!
Pânã sã fugim
spre cel mai
apropiat super-
market pentru
a ne face
provizii de con-
serve pentru
urmãtorii 18-20
de ani, este de
preferat o turã prin presa serioasã, în general din
strãinãtate, apoi prin ultimele statistici adevãrate.
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Angela Avram

euROpeanul: Planul Naþional 
de Dezvoltare Ruralã prevede 
alocarea pânã în 2013 a 8 miliarde
euro de la UE ºi douã miliarde 
de la bugetul local. Aºa o sumã nu a
mai fost întâlnitã pânã acum. 
Unde vor merge aceºti bani, câte
proiecte au fost depuse? 
Sunt multe, puþine?
Dacian Cioloº: Alocarea financiarã a

Uniunii Europene din Fondul European
pentru Agriculturã ºi Dezvoltare Ruralã
(FEADR), pentru România, pentru imple-
mentarea Programului Naþional de
Dezvoltare Ruralã (PNDR) în perioada

2007-2013, este de 8,022 miliarde euro.
La aceasta se adaugã contribuþia  naþio-
nalã de la bugetul de stat, în valoare de
2,086 miliarde euro. PNDR cuprinde o
serie de mãsuri menite sã aducã îmbu-
nãtãþiri în domeniile agricol, non-agricol ºi
silvic. Programul a fost adaptat nece-
sitãþilor spaþiului rural românesc prin des-
fãºurarea unui amplu proces de con-
sultare la care au participat experþi din
cadrul Ministerului Agriculturii ºi Dez-
voltãrii Rurale, autoritãþi regionale ºi
locale competente din domeniul agricul-
turii, precum ºi alte autoritãþi publice,
parteneri economici ºi sociali ºi alte
organisme adecvate care reprezintã
societatea civilã, organizaþii neguverna-

mentale, inclusiv de protecþie a mediului,
precum ºi organisme responsabile cu
promovarea egalitãþii între bãrbaþi ºi
femei. Facem precizarea cã sumele au
fost alocate în funcþie de câteva criterii
cum ar fi: suprafaþa agricolã, potenþialul
agricol, ponderea spaþiului rural º.a.

Pentru o transparenþã maximã, rapoar-
tele de selecþie ale proiectelor depuse
pentru luna martie au fost deja postate pe
site-ul MADR, www.madr.ro

Fãcând o comparaþie a stadiului depu-
nerilor în cadrul Programului Naþional de
Dezvoltare Ruralã, se observã cã cea
mai mare atractivitate o are mãsura 121
„Modernizarea exploataþiilor agricole”

(continuare în pagina 6)

„Dorim sã punem capãt
restricþiilor în ce priveºte abili-
tatea fermierilor de a produce
pentru piaþã“, a declarat în
exclusivitate pentru
euROpeanul Mariann Fischer
Boel, comisar european 
pentru Agriculturã.

Angela Avram 

euROpeanul: „Reforma Poli-
ticii Agricole Comune va fi
una dintre prioritãþile preºe-
dinþiei semestriale a UE, pe
care o deþine Franþa începând
din iulie”, a declarat ministrul
francez al Agriculturii, Michel
Barnier. Acesta a cerut o in-
tervenþie publicã mai mare în
sectorul agricol al UE, pentru

a îmbunãtãþi securitatea ali-
mentarã. Revenirea la retorica
protecþionistã vine însã în con-
tradicþie cu recentele tendinþe
de reformã ale PAC. Cum
comentaþi aceastã declaraþie? 
Mariann Fischer Boel: Sar-

cina fundamentalã a preºedinþiei
franceze va fi gãsirea unui acord
în ce priveºte aºa-numitul control
sanitar al PAC. Aceasta nu repre-
zintã o reformã nouã, ci un efort
pentru a îmbunãtãþi, simplifica ºi
moderniza PAC, adaptând-o noi-
lor provocãri cãrora le sunt supuºi
fermierii ºi, nu în cele din urmã,
schimbãrilor climatice. Viziunea
noastrã este clarã. Avem nevoie
de o politicã în mãsurã sã înles-
neascã rãspunsul fermierilor la
cererea de produse. În acest sens,

dorim sã punem capãt restricþiilor
în ce priveºte abilitatea fermierilor
de a produce pentru piaþã, cum ar
fi cotele de teren nefolosit ºi cele
de lapte. Trebuie sã ducem la bun
sfârºit procesul de dizolvare a
legãturii între ajutorul acordat agri-
culturii ºi producþiei, precum ºi re-
ducerea rolului intervenþiei pieþei.
Dorim totodatã sã transferãm mai
mulþi bani din ajutoarele directe
adresate agricultorilor, politicii
pentru dezvoltare ruralã (PDR),
astfel încât sã existe mai multe
fonduri disponibile pentru a se
confrunta cu noi provocãri, pre-
cum schimbãrile climatice, o mai
bunã administrare a apei, dezvol-
tarea bioenergiei ºi nevoia prote-
jãrii biodiversitãþii. 

(continuare în pagina 3)

AGENDÃ

Dacian Cioloº, ministrul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale

„PNDR a fost adaptat necesitãþilor 
spaþiului rural românesc “

Veºti bune de la
Bruxelles pentru
agriculturã

Veºti bune de la
Bruxelles pentru
agriculturã
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DIN BRUXELLES

Parlamentul European a 
adoptat directiva privind
returnarea imigranþilor ilegali

Deputaþii europeni au adoptat cu 369 voturi
pentru, 197 împotrivã ºi 106 abþineri, proiectul de
directivã cu privire la normele ºi procedurile comu-
nitare care se aplicã în cazul returnãrii imigranþilor
ilegali de pe teritoriul Uniunii Europene.

Directiva reprezintã prima încercare serioasã
de a crea o politicã UE comunã în domeniul imi-
graþiei ilegale. Obiectivul principal îl reprezintã sta-
bilirea de reguli transparente ºi corecte cu privire
la reîntoarcerea voluntarã, deciziile de reîn-
toarcere, detenþia temporarã ºi dreptul imigranþilor
ilegali de a reintra pe teritoriul UE.

Toate mãsurile propuse respectã drepturile fun-
damentale ale omului, iar statele membre trebuie
sã þinã cont de situaþia din þãrile de origine.
Directiva urmeazã sã fie transpusã de statele
membre în urmãtoarele 24 de luni de la publi-
carea sa în Jurnalul Oficial.

Carta Europeanã a drepturilor
consumatorilor

Parlamentul European a adoptat un raport care
susþine elaborarea unei Carte europene a drep-
turilor consumatorilor de energie. Aºa-numitul
„pachet energetic“, votat la 18 iunie în cadrul se-
siunii de la Strasbourg trebuie sã permitã des-
chiderea totalã a pieþei de energie.

Potrivit deputaþilor, mecanismele de piaþã nu
pot garanta interesele consumatorilor ºi de aceea,
Parlamentul European doreºte o Cartã Europea-
nã. În raport se subliniazã faptul cã „preþurile

europene la energie electricã ºi gaze trebuie sã fie
rezonabile, uºor ºi clar comparabile, transparente
ºi bazate pe consumul real de energie“.

Este nevoie sã se asigure protecþia drepturilor
universale, în special în ceea ce priveºte accesul
la energie al diferitelor grupuri sociale, economice
ºi regionale prin intermediul stabilitãþii ºi securitãþii
aprovizionãrii. În plus, consumatorii trebuie sã
aibã posibilitatea sã se racordeze uºor, gratuit ºi
în termen de o lunã la un nou furnizor. Membrii
Parlamentului European solicitã statelor membre
sã instituie un ghiºeu unic pentru toate solicitãrile
de informaþii ale consumatorilor.

Parlamentul European considerã aceastã cartã
un document de informare pentru colectarea, cla-
rificarea ºi consolidarea drepturilor consumatorilor
în sectorul energetic.

Moneda euro în Slovacia
Parlamentul European a votat cu privire la pro-

punerea Consiliului referitoare la adoptarea de cã-
tre Slovacia a monedei unice la 1 ianuarie 2009.
Documentul a fost redactat de David Casa (Gru-
pul Partidului Popular European Creºtin-Demo-
crat ºi al Democraþilor Europeni, Malta). Raportul
parlamentar spune cã Slovacia îndeplineºte cri-
teriile de aderare la zona euro, dar trebuie sã fie
atentã la inflaþie.

În acelaºi timp, este necesar un efort consolidat
pentru explicarea beneficiilor monedei unice cãtre
cetãþeni. Raportorul propune înfiinþarea unui
observator care sã monitorizeze preþurile bunu-
rilor de bazã pentru a lupta împotriva falselor per-
cepþii privind creºterea preþurilor. Slovacia ar tre-

bui sã adere la zona euro la 1 ianuarie 2009, de-
venind al 16-lea membru al acesteia.

2010: Anul european 
pentru combaterea sãrãciei 
ºi a excluziunii sociale

Parlamentul European a votat propunerea de
decizie cu privire la desemnarea anului 2010 ca
An european pentru combaterea sãrãciei ºi a
excluziunii sociale. 

Lupta împotriva sãrãciei ºi excluziunii sociale
reprezintã unul dintre obiectivele centrale ale Uni-
unii Europene ºi ale statelor membre. O mare par-
te a populatiei se confruntã cu lipsuri semnifica-
tive, cu un acces limitat ºi inegal la servicii sau
este exclusã din societatea careia îi aparþine. În
Uniunea Europeanã, 78 de milioane de persoane
sunt expuse riscului sãrãciei, dintre care 19 mi-
lioane sunt copii.

Raportul elaborat de Marie Panayotopoulos-
Cassiotou, (PPE-DE, Grecia) menþioneazã cã
„sãrãcia persistentã este un fenomen îngrijorãtor
în Europa ºi trebuie abordat cu mai multã eficaci-
tate“.

Anul 2010, ca An european de luptã împotriva
sãrãciei ºi excluziunii sociale,s a fost propus în
vederea reafirmãrii ºi întãririi angajamentelor
politice iniþiale ale UE, „impactul decisiv asupra
eradicãrii sãrãciei“ fiind unul dintre obiectivele
principale. 

Pentru desfãºurarea acestui program sunt pre-
vãzute 17 milioane de euro, fiind cea mai ridicatã
sumã acordatã pânã în prezent pentru un astfel de
program. (Grupaj realizat de Veronica Cormoº)

Inundaþiile ºi
fondurile
structurale

La inundaþiile de acum doi ani, într-o comunã de lângã
Bucureºti, asist la o scenã halucinantã. Primarul plus doi
politiºti cãrau de colo-colo conducte, furtunuri ºi moto-
pompa. Sãtenii, în faþa porþilor, cu câte o cinzeacã în
mânã, îndrumau acþiunea. „Nu p’acolo, dom’ primar, cã
strici rândurile mele de ceapã, mai cu grijã“. Apa intrase
în cimitir, exista riscul unei contaminãri masive a pânzei
freatice. La cârciumã, vânzãri în plin. Tot primarul în
cauzã a apelat la un fost coleg de masterat ºi a obþinut
un camion de apã mineralã ca ajutoare. L-a parcat în
faþa primãriei, a dat zvon în sat sã nu se mai bea apa din
fântâni ºi sã vinã lumea sã îºi facã provizii de apã
îmbuteliatã. Reacþia a fost: „Pãi, sã bat drumul pânã la
primãrie, sã facã bine s-o distribuie, cã d-aia e primar!“.
Omul s-a înfuriat, plin de noroi ºi apã mocirloasã, ud din
cap pânã-n picioare. „Da’ nu vreþi voi sã vã prepar ºi
câte-un ºpriþ? Mai lãsaþi-mã-n pace cu prostiile voastre“.
ªi s-a dus mai departe, sã scoatã apa din cimitir.

Inundaþiile de anul ãsta îmi dau cam acelaºi tablou,
vãzut de departe, prin televizor. Oameni în toatã firea
stau cu mâinile-n sân ºi se uitã critic la jandarmi cum le
scot mobilele din casã. „Mai cu atenþie, bãieþi, mai cu
atenþie, zãu aºa, se ciobeºte bunãtate de bufet“. Alþii,
trecuþi prin nenorociri acum ceva vreme, nu dau înapoi
modulele primite ajutor pentru cã „s-a însurat bãiatul, el
stã în casa nouã (fãcutã de guvern, nota bene), io am
rãmas aici, în modul, nu-l dau“. Vecina: „Pãi, unde sã þin
toate acareturile, sã le bag în casa nouã? Nu dau mo-
dulul, e foarte bun de magazie“. Între timp, într-o frene-
ticã utilizare de ºabloane, zgomotul mediatic abunda în
„furia apelor care a risipit agoniseala de-o viaþã“. Relatã-
rile de la faþa locului începeau invariabil cu întrebarea
„Ce-au fãcut autoritãþile pentru dumneavoastrã?“. Ime-
diat dupã aceea, apãrea ca de la sine înþeleasã prezen-
þa jandarmilor ºi soldaþilor pe post de cãrãtori de saci cu
nisip ºi de mânuitori de lopeþi.

Aparent, nici o legãturã cu fondurile structurale care
stau sã vinã peste noi. Doar aparent. De fapt, ceea ce
vedem la televizor în toate relatãrile-ºablon este îngrijorã-
tor. Vorbeºte despre cei din planul doi, ignoraþi, în gene-
ral, de televiziuni. Adicã, oameni în toata firea, bãrbaþi
zdraveni, în putere, care stau. Stau pe margine ºi nu pun
mâna pe o lopatã nici mãcar pentru a proteja propria lo-
cuinþã. Sã o mai ajute ºi pe vecina cea bãtrânã? Ar fi deja
un vis. Nu am vãzut sã dea o mâna de ajutor nici copiii
plecaþi la oraº. În general, nu am prea vãzut comunitãþi lo-
cale, cum se cheamã ele în documentele Uniunii. Prima
replicã venitã pe buzele intervievaþilor este „Sã ni se dea,
sã ni se aducã, sã ni se construiascã“. Excepþiile (cãci
sunt câteva) nu fac decât sã întãreascã regula. În general,
sunt ignorate de media, deci nici mãcar nu se vãd.

Pânã acum, din fondurile structurale, cel mai bine au
mers proiectele pe infrastructura de transport: drumuri
judeþene, drumuri naþionale, drumuri comunale. Existã
cerere mult mai mare decât oferta de fonduri europene.
Cel mai mic numãr de cereri au venit pentru proiecte de
ºcoli, spitale mici, proiecte mai puþin spectaculoase, dar
foarte importante pentru comunitãþile locale. În primul
caz, iniþiativa ºi expertiza vin de la autoritãti, în general
consilii judeþene. În cel de-al doilea, fiind vorba direct
despre comunitãþi locale, acestea ar trebui sã se expri-
me. Iar ele au alte treburi. Nu îºi prea bat capul cu ºcoala
sau dispensarul din comunã. Pe alea sã le facã primarul,
cã d-aia e primar. Nu îºi dau seama cã sunt ale lor, cã
ei, sãtenii, au un rol în toate cele. Moþãie cu o cinzeacã-n
faþa ºi aºteaptã întrebarea-ºablon de la reporter: „Ce-au
fãcut autoritãþile pentru dumneavoastrã?“ Aº reformula
întrebarea ºi aº zice aºa: „Voi ce-aþi fãcut zilele-astea?“.
Chiar aºa, se deschid posibilitãþi de finanþare pentru
una-alta din comunã. Le zice fonduri structurale.
ªi-ntreb: „Oameni buni, voi ce faceþi zilele-astea? Simþiþi
c-ar fi ºi treaba voastrã?“.

PS: Sã le spui oamenilor sã punã mâna la treabã e de-
licat. Primarul de lângã Bucureºti a pierdut alegerile de
anul ãsta.

Gabriel Giurgiu

Agricultura – o mizã importantã pentru
integrarea europeanã a României
Mihaela Enache

În procesul de integrare europea-
nã, agricultura româneascã se con-
stituie ca unul dintre cele mai com-
plexe domenii. Cauzele rezidã în
particularitãþile sectorului agricol ro-
mânesc, dar ºi în nevoia acestuia de
a se adapta din mers la Politica Agri-
colã Comunã – o politicã europeanã
aflatã într-un proces de reformare
continuã. 

Particularitãþile agriculturii româ-
neºti sunt date, deopotrivã, de con-
secinþele celor 50 de ani de comu-
nism (restituirea terenurilor agricole
ºi complexitatea acestui proces) ºi
de dificultãþile cu care se confruntã
autoritãþile în domeniu de a crea un
cadru – legislativ ºi instituþional –
pentru procesul de modernizare a
agriculturii.

În calitate de membru al UE, Ro-
mânia va putea accesa programele
de finanþare destinate agriculturii
prin intermediul celor douã fonduri,
Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Ruralã (FEADR), ce
intervine pentru susþinerea pieþelor
agricole, ºi Fondul European pentru
Pescuit (FEP), care finanþeazã pro-
grame de dezvoltare ruralã. În Ro-
mânia, instrumentarea financiarã a
celor douã fonduri se va realiza prin
intermediul celor douã agenþii de
plãþi - Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA) ºi Agenþia
de Plãþi pentru Dezvoltare Ruralã ºi
Pescuit (APDRP), ambele aflate în
subordinea Ministerului Agriculturii,
Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale.

România a trebuit sã instituie ºi sã
operaþionalizeze sisteme adecvate
prin care sã asigure administrarea ºi
controlul sprijinului financiar acordat
fermierilor. Astfel, Sistemul Integrat
de Administrare ºi Control (IACS),
derulat prin APIA, este sistemul prin-
cipal de evidenþã ºi control al
agenþiei pentru plãþi directe ºi al
mãsurilor de dezvoltare ruralã, cu-
prinzând o bazã de date a cererilor
de subvenþie, un sistem de identifi-
care a parcelelor agricole (LPIS), un
registru al fermelor ºi un sistem de
controale (administrative, încruci-
ºate, la faþa locului. Întârzierile ºi difi-

cultãþile cu care s-a operat în crea-
rea IACS au determinat unele critici
din partea comunitãþii europene pe
parcursul anului 2007. În urma ope-
raþionalizãrii acestui sistem, dar ºi
dupã aprobarea, în martie 2008, a
Programului Naþional de Dezvoltare
Ruralã 2007-2013 în cadrul Comite-
tului de Dezvoltare Ruralã – struc-
turã instituþionalã a Comisiei Euro-
pene - este de aºteptat ca în Româ-
nia sã se lanseze primele mãsuri de
investiþii cu impact puternic asupra
restructurãrii agriculturii, a sectorului
alimentar ºi a spaþiului rural. 

Modernizarea 
agriculturii – 
un obiectiv major 
al autoritãþilor române

România urmeazã sã primeascã
10 miliarde de euro pânã în 2013
(opt miliarde de euro din fonduri
europene ºi douã miliarde con-
tribuþia pãrþii române), iar domeniile
de alocare sunt bine precizate –
creºterea competitivitãþii sectoarelor

agro-alimentar ºi forestier, îmbunã-
tãþirea mediului ºi a spaþiului rural,
îmbogãþirea calitãþii vieþii în zonele
rurale ºi diversificarea economiei
rurale, demararea ºi funcþionarea
iniþiativelor de dezvoltare locala. 

Autoritãþile române ºi-au propus
ca România sã ajungã al doilea
mare producãtor agricol din Europa,
dupã Franþa, dat fiind faptul cã Ro-
mânia se aflã pe locul doi ca poten-
þial agricol în Europa. Cu toate aces-
tea, dincolo de problemele de fond
cu care se confruntã autoritãþile –
legislaþie, instituþii, campania de in-
formare – România are o serie de
probleme ce vizeazã exploataþia.
Potrivit datelor furnizate de repre-
zentanþi ai Ministerului Agriculturii,
media de exploatare în România
este de 2,7 hectare, faþã de 34,7 ha,
media fermelor de exploatare agri-
colã din UE. 

Cu certitudine, Ministerul Agricul-
turii va trebui sã facã, în anii urmã-
tori, eforturi serioase pentru o mo-
dernizare a agriculturii ºi o conectare

eficientã la obiectivele Politicii Agri-
cole Comune. În primul rând, o sim-
plificare a procedurilor birocratice de
accesare a fondurilor, un sistem
operaþional de monitorizare a chel-
tuirii banilor, în paralel cu o campa-
nie riguroasã de informare cu privire
la accesul la aceste finanþãri. Pe de
altã parte, în acest moment, sistemul
de producþie agricolã se bazeazã pe
ferme de mici dimensiuni care
funcþionazã pentru subzistenþã (mici
gospodãrii, deþinute, în mare parte,
de persoane vârstnice care nu au
posibilitatea de a lucra pentru piaþã). 

Un obiectiv al agriculturii ro-
mâneºti vizeazã ferma care produce
pentru piaþã ºi, implicit, dirijarea in-
vestiþiilor cãtre fermele viabile. Cre-
area unor asociaþii de fermieri care
sã poatã exploata terenurile cu utila-
je moderne, sisteme de irigaþii, re-
prezintã o soluþie viabilã în acest
sens. Un alt aspect se referã la ne-
voia unui sistem solid de învãþãmânt
agricol la nivel de licee agricole care
sã atragã tinerii din mediul rural.

Foto: europa.eu
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De unde a
apãrut Politica
Agricolã
Comunã?
Cea mai bogatã ºi cea mai influentã politic
strategie a Uniunii Europene este politica
agricolã comunã. Pe noi, românii, ne intere-
seazã mai mult decât pe oricare altã þarã
comunitarã. Avem în România, confom
Eurostat, cam 4 milioane de proprietari de
pãmânt. Unii le spun fermieri. Alþii le zic
þãrani. Toþi sunt afectaþi de un masiv set de
reguli europene. De fapt, 4 din 5 reguli
emise de Uniunea Europeana se referã la
produsele agricole. Aproximativ jumãtate din
banii Europei se duc tot pe agriculturã. În
zilele noastre, media în Occident a populaþiei
ocupatã cu munca pãmântului este cam de 
5-6 la sutã.

Angela Avram

Totul porneºte, ca atâtea alte poveºti despre
Uniunea Europeanã, de la al doilea rãzboi mondial.
Prin anii ’46 -’47, Europa distrusã de rãzboi suferea
de foame. Producþia agricolã era insuficientã. Ma-
joritatea alimentelor se dãdeau pe cartelã. Lipsurile
de tot felul au afectat puternic deciziile politice.
Pentru ca asemenea penurie sã nu se mai repete
vreodatã, elita politicã europeanã a decis sã facã
din producþia de mâncare o prioritate absolutã. Au
hotãrât, aºadar, subvenþionarea puternicã a tuturor
agricultorilor. Sistemul a funcþionat foarte bine, iar
agricultura europeanã, asemeni întregii pãrþi occi-
dentale a continentului, s-a refãcut rapid. Au con-
tribuit, e drept, ºi fondurile trimise de americani sub
numele de planul Marshall. 

Anii ’60 -‘70. În ritm de rock ºi scandãri anti-bur-
gheze, apare criza de supraproducþie. Prea multã
producþie agricolã înseamnã scãderea preþurilor pe
piaþã ºi dispariþia multor ferme. Asta spune legea
pieþei, dar asta nu se putea întâmpla în Franþa.
Soarta podgoriilor sau a producãtorilor de lapte
pentru Camembert, Brie ºi Roquefort reprezintã
element strategic pentru politicile publice din Hexa-
gon. Practic, aºa s-au traversat anii ’80 ºi ’90. 

Rolul subvenþiilor comunitare a fost schimbat.
Acum nu se mai încuraja producþia, se intervenea
pe piaþã pentru a menþine preþurile suficient de mari
astfel încât sã nu dea faliment prea mulþi fermieri.
Încet-încet, acesta a devenit unul dintre scopurile
existenþei Uniunii Europene. În corul european, cea
mai puternicã voce pe partitura subvenþiilor cânta în
limba francezã. Nu toate þãrile membre erau fericite.
Marea Britanie nu avea fermieri de mulþumit, forþa
sa era preponderent industrialã. Margaret Thatcher
nu a înþeles în nici un fel de ce contribuabilul brita-
nic trebuie sã þinã în activitate fermieri francezi ºi a
obþinut celebrul Rebate. 

Lovitura de graþie a apãrut o datã cu globalizarea.
Practic, dacã fasolea verde este mai ieftinã ºi mai
bunã în Noua Zeelandã ºi dacã ea poate fi adusã
proaspãtã cu avionul în aceeaºi zi la supermarketul
din Paris, ce rost mai are sã dai bani pentru a þine
în viaþã o activitate total neprofitabilã? În plus, au
apãrut reproºuri surprinzãtoare. Prin subvenþiona-
rea tomatelor sau a ardeilor graºi, a piersicilor ºi a
salatei verzi, Europa frîna dezvoltarea unor zone
sãrace din Africa, America de Sud sau Asia care
trãiesc exclusiv din agriculturã. Mai mult, într-o re-
centã dezbatere pe tema bugetului european, Tony
Blair a dus o adevãratã bãtãlie mediaticã cu
Jacques Chirac. Simplificând, Blair a susþinut cã
viitorul european stã mai degrabã în tehnologii
înalte ºi în cercetare tehnologicã decât în producþia
de salatã verde, iaurt ºi vinuri de château. Bãtãlia
de argumente a fost cîºtigatã, oarecum, de englezi
ºi acum celebra, bogata ºi influenta Politicã Agricolã
Comunã începe sã îºi piardã din strãlucire. Noile
vedete vor fi programele de dezvoltare regionalã ºi
cele dedicate cercetãrii ºtiinþifice. 

Banii pentru subvenþii directe vor fi, gradual, din
ce în ce mai puþini. Pentru a supravieþui, þãranii tre-
buie sã cumpere mai mult pãmânt, fermele trebuie
consolidate din punct de vedere al productivitãþii.
Vor câºtiga doar cei care sunt mai informaþi, mai
harnici, mai întreprinzãtori. De curând au fost
prezentate propunerile de modernizare ºi simplifi-
care a politicii agricole comune (Health Check PAC)
a UE. Comisia Europeanã încearcã astfel sã dimi-
nueze efectele creºterii la nivel mondial a preþurilor
la produsele agricole. 

„Totul se reduce la eliminarea obstacolelor din
calea agricultorilor pentru a le permite sã facã faþã
unei cereri în creºtere ºi sã reacþioneze rapid la
semnalele pe care le dã piaþa“, a explicat comisarul
pentru agriculturã ºi dezvoltare ruralã, Mariann
Fischer Boel.

Angela Avram 

euROpeanul: Ce beneficii
aduce Politica Agricolã Comunã
pentru fermierii români? 
Mariann Fischer Boel: PAC

aduce multe beneficii agricultorilor
români. În primul rând, aceºtia bene-
ficiazã de plãþi directe în cadrul
pilonului I al PAC. Agricultorilor li se
oferã o gamã largã de posibilitãþi de
investiþii în cadrul Programului pentru
Dezvoltare Ruralã (PDR), cofinanþat
de UE. În plus, agricultorii aflaþi în
zone defavorizate beneficiazã de
plãþi care compenseazã costurile
suplimentare sau veniturile pe care le
pierd din cauza handicapurilor natu-
rale ale acestor zone. Fermierii care
îºi asumã angajamente privind
agromediul pentru o perioadã de cel
puþin cinci ani pot beneficia de plãþi
speciale pentru acestea. Agricultorii
pot beneficia de ºcolarizãri ºi consul-
tanþã gratuitã în cadrul acestui pro-
gram. Nu în ultimul rând, agricultorii
au posibilitatea de a-ºi vinde pro-
dusele pe întreaga piaþã a UE care
numãrã 500 milioane de locuitori, mai
degrabã decât pe pieþele de origine. 

euROpeanul: Care este rolul ºi
locul autoritãþilor centrale ºi
locale în ecuaþia atragerii
finanþãrilor europene pentru
agriculturã ºi dezvoltare ruralã? 
Mariann Fischer Boel: Pentru

perioadã 2007-2013, atât în Ro-
mânia, cât ºi în toate celelalte state
membre, va fi implementat un pro-
gram pentru dezvoltare ruralã (PDR),
cofinanþat de UE. Fondul European
pentru Dezvoltare Ruralã (FEDR)
cofinanþeazã PDR, care este gestio-
nat în comun de cãtre România ºi
UE. Aceasta se traduce în termeni
practici, prin faptul cã formatul pro-
gramului este comun agreat de cãtre
administraþia statului membru ºi
Comisia Europeanã, fiind monitorizat

ºi evaluat în comun. Administrarea ºi
gestionarea programului într-o ma-
nierã eficientã, efectivã ºi corectã
este responsabilitatea administraþiei
statului membru. În acest sens, fie-
care stat membru desemneazã o
autoritate administrativã ºi o agenþie
acreditatã de plãþi pentru a gestiona
programul. În cazul României, autori-
tatea administrativã va fi reprezentatã
de Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale, iar agenþia acreditatã este
Agenþia de Plãþi pentru Dezvoltare
Ruralã ºi Pescuit. 

euROpeanul: Mai poate fi acti-
vatã clauza de salvgardare pe
agriculturã dacã noul audit al
Comisiei Europene va descoperi
deficienþe serioase ale
funcþionãrii sistemului de plãþi? 
Mariann Fischer Boel: Me-

canismul special de salvgardare,
introdus în septembrie 2006, poate fi
aplicat plãþilor fãcute fermierilor de
cãtre autoritãþile române pânã la
sfârºitul lui septembrie 2008 ºi ram-
bursate de Comisie în noiembrie
2008. Pânã la acea datã este posibilã
activarea acestui mecanism dacã se
descoperã deficienþe serioase în sis-
temul românesc de gestionare ºi con-
trol. Chiar ºi dupã aceastã datã
Comisia poate lua în continuare
mãsuri de salvgardare împotrivã
României, în bazã articolului 37 al
actului de aderare, pânã la sfârºitul
unei perioade de pânã la 3 ani dupã
aderare (sfârºitul lui 2009). În orice
caz, toate deficienþele sistemului
românesc de gestiune ºi control sunt
supravegheate de comisie prin inter-
mediul unor proceduri de verificare a
conformitãþii, fapt ce poate duce la
corecþii financiare ce vor fi impuse
României. 

euROpeanul: Existã o dez-
batere informalã; reprezentanþi
ai României la Bruxelles consi-
derã cã un accent mai mare pe

fondurile pentru dezvoltarea
ruralã este mai important decât
plãþile directe, în timp ce voci de
la Bucureºti pun accentul pe
plãþile directe. În opinia dum-
neavoastrã care dintre acestea
sunt mai eficiente pe termen
lung pentru un nou stat membru? 
Mariann Fischer Boel: Am luat

o decizie deliberatã în momentul în
care ne-am pregãtit pentru aderarea

celor 12 noi state membre, pentru a
eºalona treptat ajutorul direct ºi pen-
tru a oferi un sprijin financiar UE mai
consistent pentru PDR. Dacã agricul-
torii români ar fi beneficiat de ajutorul
integral începând cu ziua întâi, a-
ceasta ar fi condus la o amplã desta-
bilizare a prosperitãþii în zonele rurale,
între agricultori ºi non-agricultori, re-
ducând motivaþia agricultorilor de a-ºi
moderniza exploataþiile. Sperãm cã
agricultorii, alãturi de ceilalþi locuitori
din zone rurale, vor folosi PDR pentru
a-ºi restructura ºi moderniza aface-
rile. În acelaºi timp, ajutorul direct va
fi eºalonat treptat între perioada ac-
tualã ºi 2016. Pe termen lung, comi-
sia doreºte creºterea importanþei
PDR, deoarece aceasta poate fi foar-
te eficientã în sprijinirea restructurãrii,
a protecþiei mediului ºi a creãrii de noi
locuri de muncã în zonele rurale. 

euROpeanul: În contextul
creºterii foarte mari a preþului
produselor alimentare, sunt
organismele modificate genetic
(OMG) o soluþie? 
Mariann Fischer Boel: OMG-

urile reprezintã, cu siguranþã, un
subiect controversat ºi mulþi indivizi
au o anumitã neîncredere referitor la
aceste produse. Dispunem de un sis-
tem foarte strict în aprobarea OMG-
urilor, care garanteazã cã niciun
OMG nu poate ajunge pe piaþã, în ca-
zul în care constituie un pericol pen-
tru mediu sau sãnãtate. OMG-urile
reprezintã o realitate. Aproximativ
80% din importurile noastre de boabe
de soia sunt OMG-uri ºi aceasta este
foarte important pentru a asigura cã
deþinãtorii de ºepteluri beneficiazã de
volume suficiente de hranã la preþuri
rezonabile. În acest sens, trebuie sã
le administrãm cu grijã ºi sã constru-
im încrederea publicului. 

Mulþumitã etichetãrii ºi suprave-
gherii, agricultorii ºi consumatorii pot
opta pentru a cumpãrã, sau nu,
OMG-uri. Nu este posibilã interzice-

rea de cãtre un stat membru a
OMG-urilor care au fost aprobate de
UE. 

În mod evident, anumite OMG-uri
pot aduce beneficii în ce priveºte
randamentele mai ridicate, o mai
mare rezistentã la pesticide ºi dimi-
nuarea folosirii de chimicale. Aceastã
situaþie reprezintã o realitate în regi-
uni ale lumii unde atmosfera uscatã
îngreuneazã condiþiile de culturã. 

euROpeanul: UE îºi propune ca
10% din sursele energetice sã fie
biocombustibili pânã în 2020.
Care este evaluarea comisiei 
în privinþa României în acest
domeniu? 
Mariann Fischer Boel: UE are

o þintã obligatorie de a obþine o cotã
de 10% biocombustibili din totalitatea
de combustibili pentru transport ruti-
er, pânã în 2020. Aceasta ar putea
reprezenta o oportunitate pentru Ro-
mânia care are un potenþial de agri-
culturã considerabil ºi o cotã semni-
ficativã de ocupare a forþei de muncã
în sectorul agricol. Cu o suprafaþã
arabilã semnificativã, România deþine
o puternicã poziþie competitivã în pro-
ducþia de biocombustibili. România
cultivã deja floarea soarelui, rapiþã ºi
soia care pot fi utilizate în producerea
biodiesel-ului, cu toate cã randamen-
tul mediu este încã sub nivelul de pro-
ducþie al altor principale state mem-
bre. Având în vedere raportul naþio-
nal cu privire la biocombustibili,
România a planificat introducerea
treptatã a minimum 2% biocom-
bustibili în combustibilii convenþionali
în 2007 ºi 4% în 2009 (în volum). A
promovat biocombustibilii prin intro-
ducerea unei scutiri de accizã ºi prin
sprijin financiar acordat agricultorilor
în producerea de culturi pentru
materii prime. În 2007, 150.000 hec-
tare au beneficiat de ajutor UE pentru
culturile energetice. O parte din bio-
combustibili se produce deja în
România (aproximativ 3.200 tone 
în 2006) ºi cota de biocombustibili 
din combustibilii pentru transport a
reprezentat aproximativ 0,1%, în
volum, în 2006. PDR românesc
2007-2013 va susþine producerea ºi
folosirea bioenergiei. În mãsura
„Adãugând valoare producþiei agri-
cole forestiere“ din cadrul PDR, a fost
introdusã posibilitatea de investiþii
pentru a sprijini producþia de biocom-
bustibili.

Mariann Fischer Boel, comisar european pentru
agriculturã ºi dezvoltare ruralã
Naþionalitate: danezã
Nãscutã pe 15 aprilie 1943, la Aasum, Funen (Danemarca)
Educaþie:
� 1963: Licenþiatã în limbi moderne
� 1964: Studii de limbi strãine ºi economie în Belgia
Carierã profesionalã
� Secretar executiv la o companie de export din Copenhaga 1965-1967,

director financiar în acelaºi loc, între 1967-1971.
� Membrã a Consiliului municipal din Munkebo, între 1982 - 1991 ºi

între 1994-1997; vice primar între 1986 - 1990. Preºedintã a Partidului
Liberal al circumscripþiei Kerteminde între 1987-1989. Membrã a
Comitetului Reprezentanþilor al companiei de Asigurãri Ostifterne din
1991 ºi al consiliului local Odense din 1996.

� Membrã a Consiliului de Evaluare Naþionalã din 1994.
� Membrã a Partidului Liberal - Membrã a Parlamentului (Folketinget)

pentru circumscripþia districtului Funen, din 12 decembrie 1990. 
� Membrã în Consiliului General al Partidului Liberal ºi în comitetul de

management al grupului parlamentar, din 1990. 
� Preºedintã a Comitetului parlamentar pentru alimentaþie, agriculturã ºi

pescuit. 
� Preºedintã a Comitetului parlamentar pentru industrie ºi comerþ 1998 -

1999. 
� Preºedintã a Comitetului parlamentar pentru probleme fiscale 1999-

2001.
� Între 27 noiembrie 2001 ºi 2 august 2004 a fost ministru  pentru

Alimentaþie, agriculturã ºi pescuit în Danemarca 
� Din 22 noiembrie 2004 este Comisar European pentru agriculturã ºi
dezvoltare ruralã.

Contacte: AAddrreessaa  ppooººttaallãã:: Mariann Fischer Boel
Membrã a Comisiei Europene
B-1049 Bruxelles, Belgia
TTeelleeffoonn:: 0032.2.298.66.44
EEmmaaiill:: Mariann.Fischer-Boel@cec.eu.int

Interviu în exclusivitate 
cu Mariann Fischer Boel,
comisar european pentru
Agriculturã (urmare din pagina 1)

Foto: europa.eu
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Se ºtie cã oltenii sunt, din fire,
oameni iuþi. Poate tocmai de
aceea ºi ambiþiile celor de la
Agenþia de Dezvoltare Regionalã
din zonã sunt atât de mari.
Oltenia este consideratã a fi una
dintre regiunile mai puþin dez-
voltate ale României: produsul
intern brut regional este cu 9%
sub media naþionalã, valoarea
ratei ºomajului fiind pe locul doi.
Asta nu îi împiedicã însã pe olteni
sã fie printre primii la accesarea
fondurilor structurale. ADR
Oltenia se gândeste în primul
rând la nevoile regiunii ºi se
bazeazã pe potenþialul diversificat
al acesteia.

Ana Maria Sandu

euROpeanul: Care sunt liniile
generale de dezvoltare în zonã?
Marilena Bogheanu: Una din lini-

ile generale de dezvoltare a regiunii o
constituie construirea celor douã axe
prioritare de transport (formate din cori-
dorul rutier IV ºi coridorul VII – fluviul
Dunãrea) care vor traversa regiunea.
Se va mãri astfel gradul de accesibili-
tate al regiunii, ceea ce va duce la atra-
gerea de investiþii ºi, implicit, la o mai
bunã mobilitate a forþei de muncã. Nu
în ultimul rând, derularea proiectelor va
implica utilizarea resurselor umane
proprii regiunii.

Dupã construcþia podului Calafat-
Vidin peste Dunãre, se aºteaptã ca
oraºul Calafat sã îndeplineascã condi-
þiile pentru a deveni Zonã Liberã: un
punct cheie în traficul internaþional ruti-
er, feroviar ºi fluvial.

O altã linie generalã de dezvoltare o
reprezintã turismul. Sã nu uitãm cã Ol-
tenia are un mare ºi diversificat poten-
þial turistic, de la turismul montan pânã
la turismul religios ºi ecoturism. Regiu-
nea noastrã are peste 200.000 de hec-
tare de arii protejate. De asemenea,
spaþiul rural oferã o ospitalitate verita-
bilã bazatã pe un mediu nepoluat, ca-
litatea vinului, gastronomia ºi vestitele
tradiþii folclorice ale Olteniei.

Tot la dezvoltare regionalã trebuie
amintit imensul potenþial agricol al re-
giunii, Oltenia având 12,3% din întreg
terenul agricol al României, de altfel,
un teren de foarte bunã calitate. Ca sã
nu mai vorbim de resursele hidroener-
getice ºi termoelectrice, regiunea
noastrã fiind cel mai important pro-
ducãtor de energie din þarã. Tot acest
potenþial trebuie valorificat.

euROpeanul: Cum se desfãºoarã
relaþia ADR – administraþie localã?
Marilena Bogheanu: Între Agenþia

de Dezvoltare Regionalã Sud-Vest
Oltenia ºi celelalte instituþii publice ale
statului existã doar relaþii de colaborare
pe criterii strict administrative. Dupã ce
am fãcut aceastã delimitare, putem spu-
ne cã agenþia noastrã are relaþii bune cu
tot ceea ce înseamnã instituþiile prima-
rului ºi cele ale consiliilor judeþene din
regiune. Agenþia de Dezvoltare Regio-
nalã Sud-Vest Oltenia este o instituþie
independentã din punct de vedere poli-
tic, calitate asiguratã ºi de tehnocraþii ºi
profesioniºtii care lucreazã aici. Relaþiile
instituþionale dintre ADR Sud-Vest Olte-
nia ºi administraþia publicã localã se fun-
damenteazã, în mod special, pe comu-
nicarea informaþiilor necesare care sã

asigure succesul procesului de ab-
sorbþie al fondurilor europene. Aici tre-
buie sã completez cã informaþia furniza-
tã de agenþia noastrã nu are culoare
politicã. Orice primar sau preºedinte de
consiliu judeþean, indiferent de partidul
din care face parte, are acces liber ºi
necondiþionat la aceste informaþii. 

euROpeanul: Ce acþiuni de pro-
movare aveþi în rândul
potenþialilor aplicanþi?
Marilena Bogheanu: Agenþia

noastrã a desfãºurat ºi desfãºoarã în
continuare activitãþi specifice manage-
mentului la nivel de program. Ele con-

stau în acþiuni de lansare ºi promovare
a schemelor de finanþare, selecþie ºi
evaluare a propunerilor depuse în
cadrul licitaþiilor, contractarea, monito-
rizarea ºi evaluarea implementãrii
proiectelor.

Acþiunile de informare ºi publicitate
desfãºurate în cadrul fiecãrei scheme
de finanþare au avut ºi au ca obiectiv
principal asigurarea unei rate ridicate
de absorbþie a fondurilor europene. Pe
de altã parte, întrucât Manualul de
identitate vizualã reprezintã o anexã a
contractelor de finanþare în cadrul pro-
gramelor finanþate de Uniunea Euro-
peanã, beneficiarii acestor fonduri au
fost instruiþi ºi susþinuþi în activitãþile de
promovare a proiectelor în conformita-
te cu prevederile acestuia. 

Agenþia noastrã a organizat semi-
narii si grupuri de lucru având ca obiec-
tiv diseminarea documentului consulta-
tiv al Programului Operaþional Regio-
nal, precum ºi informarea ºi instruirea
autoritãþilor locale ºi a altor entitãþi din
fiecare judeþ al regiunii, în calitate de
potenþiali beneficiari ai programului.

Având în vedere experinþa ante-
rioarã, în ceea ce priveºte potenþialii
beneficiari, urmãtoarele canale de
comunicare ºi-au dovedit eficienþa:
comunicarea electronicã, respectiv

site-ul instituþiei, www.adroltenia.ro, ºi
comunicarea directã prin conferinþe
regionale, sesiunile de informare/cara-
vane, birouri de informare (helpdesk). 

euROpeanul: Ce politici de 
cadre ºi personal aveþi? Instruire,
perfecþionare?
Marilena Bogheanu: Cel mai im-

portant capital al agenþiei noastre este
cel uman, oamenii care dau dovadã de
spirit de iniþiativã, talent, inteligenþã ºi
creativitate. Sunt convinsã cã succesul
nostru depinde de calitatea angajaþilor.

Dezvoltarea personalului din cadrul
agenþiei Oltenia este un proces conti-

nuu pentru toþi angajaþii ºi necesitã
organizare pentru a se asigura cea mai
bunã utilizare a resurselor disponibile.
Aceasta constã în principal în analiza
necesitãþilor de instruire ºi dezvoltare ºi
în pregãtirea ºi implementarea Planului
Anual de Instruire ºi Dezvoltare. 

Pregãtirea acestui plan presupune
colectarea ºi analizarea datelor referi-
toare la necesitãþile de instruire ºi dez-
voltare la nivel organizaþional prin inter-
mediul procesului de planificare a per-
sonalului; la nivel de echipã, de la com-
partimente/departamente, ºi la nivel de
angajat. Prioritizarea necesitãþilor iden-
tificate este strâns legatã de actualele
ºi viitoarele noastre obiective. Activitã-
þile propuse nu vor fi doar cursuri de in-
struire, acestea pot acoperi ºi activitãþi
de dezvoltare cum ar fi instruirea la lo-
cul de muncã, ateliere interne, întâlniri
ºi acþiuni ale echipei ºi autodezvoltare
personalã. Grupurile þintã sunt, de ase-
menea, identificate, putând cuprinde ºi
angajaþi din alte institutii ce cooperea-
zã cu noi. 

euROpeanul: Care sunt 
prioritãþile pentru „a doua zi“?
Marilena Bogheanu: Prioritatea

noastrã „zero” în acest moment este
atingerea unui grad ridicat de absorbþie
a fondurilor europene alocate prin Pro-

gramul Operaþional Regional. Putem
spune cã Regiunea Sud-Vest Oltenia
s-a aflat între regiunile cu cel mai mare
grad de absorbþie a fondurilor de pre-
aderare. Implementarea Programului
Operaþional Regional va contribui la
dezvoltarea echilibratã si durabilã a re-
giunii noastre, în complementaritate cu
celelalte Programe Operaþionale Sec-
toriale. Fondurile alocate regiunii –
peste 600 de milioane de euro – sunt
destinate sprijinirii dezvoltãrii turismu-
lui, a mediului de afaceri, a infrastruc-
turii sociale ºi, nu în ultimul rând, a in-
frastructurii de transport, toate acestea

conducând la creºterea calitãþii vieþii ºi
a atractivitãþii regionale din punct de
vedere investiþional. Putem afirma cã
atât Agenþia de Dezvoltare Regionalã
Sud-Vest Oltenia, cât ºi potenþialii be-
neficiari ai Programului Operaþional
Regional, care sunt în cea mai mare
mãsurã autoritãþi ale administraþiei pu-
blice locale, au ca prioritate crearea
premiselor utilizãrii eficiente ºi, implicit,
a unui grad cât mai mare de absorbþie
a fondurilor europene. De asemenea,
noi ne-am propus sã folosim eficient
oportunitãþile de atragere a fondurilor
de investiþii, prin activitatea de promo-
vare a Regiunii Sud-Vest Oltenia ca
destinaþie atractivã pentru investitori, în
parteneriat cu alte instituþii implicate în
dezvoltarea regiunii. În acest sens, noi
am iniþiat un proiect, ce are ca scop cre-
area unui cadru partenerial la nivelul
Regiunii Sud-Vest Oltenia. Se doreºte
un plan de acþiuni care sã vizeze creº-
terea semnificativã a volumului investi-
þional prin asigurarea unui climat de
naturã a încuraja ºi atrage investitorii în
regiunea noastrã. Considerãm cã este
momentul oportun pentru dezvoltarea
acestei structuri parteneriale, deoarece,
conform principiilor de funcþionare a
pieþei unice, ºi regiunile din România se
aflã într-o competiþie deschisã.

Oportunitãþile
regiunii

Regiunea Sud - Vest Oltenia are o
suprafaþã de 29.212 km2 ºi cuprinde cinci
judeþe: Dolj, Olt, Vâlcea, Mehedinþi ºi Gorj. 

Regiunea are o suprafaþã agricolã totalã
(de foarte bunã calitate) de peste 1,8 mi-
lioane hectare. Agricultura reprezintã o re-
sursã importantã pentru regiunea Oltenia,
cu peste un milion de hectare utilizate pen-
tru cultura cerealelor, a plantelor oleagi-
noase, a fructelor ºi a viþei de vie. Din
acest punct de vedere, existã o perspec-
tivã asupra agriculturii ecologice datoritã
utilizãrii reduse, în ultima decadã, a ferti-
lizatorilor chimici.

De asemenea, regiunea beneficiazã de
importante resurse hidroenergetice (Dunã-
rea, Oltul, Jiul) ºi termoelectrice (bazinul
carbonifer Jiu-Motru), Oltenia fiind cel mai
important producãtor de energie – aproxi-
mativ 3/4 din totalul pe þarã.

Potenþialul turistic nu este deloc de negli-
jat. Datoritã poziþiei sale, a reliefului variat,
a monumentelor vechi ºi a tradiþiilor cultu-
rale, potenþialul turistic al Olteniei este foar-
te diversificat, fiind concentrat în trei zone:
Clisura Dunãrii – Porþile de Fier, Subcar-
paþii Gorjului ºi Vâlcii, cu monumente na-
turale interesante (peºteri, chei, canioane,
rezervaþii) ºi arhitectonice (mãnãstirile
Vodiþa, Cozia, Turnu, Arnota, Lainici, Din-
tr-un Lemn, Cornetu, Govora, Tismana,
Horezu, Polovragi), izvoare termale ºi tera-
peutice (Olãneºti, Cãlimãneºti, Cãciulata),
saline terapeutice (Bãile Govora, Ocnele
Mari), cât ºi Valea Oltului la nord de Râm-
nicu Vâlcea.

Teritoriul regiunii este strãbãtut de trei
drumuri europene E70, E79 ºi E81.

Nu sunt de neglijat nici industria chimicã,
industria pentru prelucrarea lemnului,
industria uºoarã.

Pãrerea mea…
Ion Prioteasa, preºedinte
Consiliul Judeþean Dolj
Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Sud -
Vest Oltenia reprezintã una dintre princi-
palele instituþii implicate în procesul de dez-
voltare economico-socialã ºi infrastruc-
turalã a celor cinci judeþe componente ale
regiunii noastre. Prin activitatea pe care a
desfãºurat-o pânã în prezent, ADR SV
Oltenia a contribuit în mod substanþial la
creºterea nivelului de absorbþie a fon-
durilor europene. În acelaºi timp, a oferit
comunitãþilor ºi administraþiilor locale posi-
bilitatea de a transpune în realitate, prin
intermediul proiectelor depuse ºi câºtigate,

unele dintre obiectivele principale pe care
acestea ºi le-au propus.
În cursul anului 2007, am exercitat funcþia
de Preºedinte al Consiliului de Dezvoltare
Regionalã ºi acest lucru mi-a oferit posibili-
tatea sã reprezint nu numai judeþul Dolj, ci
ºi judeþele Vâlcea, Gorj, Mehedinþi ºi Olt,
ceea ce m-a determinat sã concep dez-
voltarea comunitãþilor locale în strânsã
legãturã cu dezvoltarea regionalã ºi, în
mod evident, sã fiu alãturi de ADR Oltenia.

Interviu cu Marilena Bogheanu, Directorul Agenþiei de Dezvoltare
Regionalã Sud - Vest Oltenia:

„Prioritatea «zero» în acest
moment este atingerea unui
grad ridicat de absorbþie a
fondurilor europene“

Foto: europa.eu



Pãrerea mea…
„Numele meu este Elena Puºcaº. Ca lo-

cuitor al oraºului Orºova, aº vrea sã spun
cã fiul meu Florin-Constantin a beneficiat,
în ultimii 3 ani, de ajutorul Serviciului Public
de Asistenþã Socialã din localitate. În anul
2005, printr-un proiect prin care au fost
obþinute fonduri Phare, în oraºul nostru a
fost creat un Centru de Integrare Socialã a
Copiilor cu dizabilitãþi, cu alte cuvinte copii
care, la fel ca ºi fiul meu, au dificultãþi ma-
jore de învãþare. De la data înscrierii în
Centru, situaþia ºcolarã a fiului meu s-a îm-
bunãtãþit semnificativ. M-a uimit ºi m-a im-
presionat foarte mult felul în care a fost do-
tat centrul. Calculatoarele de ultimã gene-
raþie, materialele didactice corespunzã-
toare, toate sunt lucruri pe care copiii le fo-
losesc cu plãcere ºi care le uºureazã
enorm munca. 

Ei sunt astfel ajutaþi sã îºi depãºeascã
mult mai uºor problemele. Sãlile de curs
sunt dotate cu mobilier corespunzãtor, iar
copiii beneficiazã ºi de o salã de sport cu
toate dotãrile necesare. În paralel cu
ºcoala, fiul meu frecventeazã ºi acest cen-
tru, fiind ajutat sã îºi facã temele de cãtre
personalul acestuia. În timpul vacanþelor,
copiii fac exerciþii suplimentare ºi participã
la activitãþi recreative, la jocuri ºi plimbãri.
Deseori, sunt organizate ºi excursii cu mi-
crobuzul pe care centrul îl are în dotare.
Dupã 3 ani de frecventare a centrului, sunt
foarte mulþumitã de progresele pe care fiul
meu le-a fãcut“.

Proiectul „Împreunã reuºim!” a fost
finanþat în cadrul Programului PHARE
2001 Coeziune Economica ºi Socialã –
Schema de Investiþii în Servicii Sociale.
Valoarea grantului a fost de 186.560,46
euro, din care 24.000 euro – contribuþie
localã. Scopul proiectului a fost acela de
introducere a unui nou serviciu public (ser-
viciul public de asistenþã socialã) ºi de
reabilitare a unei clãdiri în care sã fie ame-
najat un centru de integrare sociala a copi-
ilor cu cerinþe speciale ºi dificultãþi majore
de învãþare.
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Agenþia de Dezvoltare Regionalã
Sud - Vest Oltenia poate avea
motive de mândrie. Peste o lunã,
în septembrie, primul proiect
finanþat din fonduri structurale va
începe sã prindã viaþã. Nu pe hâr-
tie, ci pe teren. 

Ana Maria Sandu

În urmã cu aproape patru luni, pe 22
aprilie, se semna primul contract de fi-
nanþare din fonduri structurale. Mân-
dria este cu atât mai mare cu cât acest
lucru s-a realizat într- un timp record, la
un an ºi jumãtate de la aderarea Ro-
mâniei la Uniunea Europeanã. O pe-
rioadã de timp demnã de remarcat,
având în vedere cã procesul de imple-
mentare a fondurilor structurale este
unul de duratã. 

Aºadar, primul beneficiar al Progra-
mului Operaþional Regional în regiunea
Oltenia este Consiliul Judeþean Gorj.
Proiectul Consiliului Judeþean Gorj a
fost depus în cadrul Axei prioritare 2 –
Îmbunãtãþirea infrastructurii de trans-
port regionale ºi locale, domeniul de in-
tervenþie 2.1 - Reabilitarea ºi moderni-
zarea reþelei de drumuri judeþene, strãzi
urbane, inclusiv ºoselele de centurã. 

Iniþiatorii proiectului ºi-au dorit sã
reabiliteze drumurile judeþene DJ 665,
Km 0+000-54+500 ºi DJ 675C, Km

0+000-4+300. Proiectul are o valoare
totalã de 92.371.337,99 RON – apro-
ximativ 27 milioane euro. Din aceastã
sumã, 22 milioane euro reprezintã
asistenþã financiarã nerambursabilã. 

Odatã cu implementarea acestui
proiect, se va rezolva problema rutierã
în nordul judeþului, ceea ce va duce la
uºurarea accesului spre obiectivele tu-
ristice din zonã. Obiective turistice de-
loc de neglijat. Cele douã drumuri care
vor fi reabilitate traverseazã localitãþile
Curtiºoara, Tetila, Lãzãreºti, Grui, Gã-
mani, Bãrcaciu, Larga, Stãnceºti, Drã-
goeºti, Cãrpiniº, Aniniº, Berceºti, Cer-
nãdia, Racoviþa ºi Poienari.

Proiectul este deja în faza proce-
durilor de achiziþie. 

Finalizarea sa este programatã în 32
de luni de la data emiterii ordinului de
începere a lucrãrilor. Lucrãri care vor
începe peste puþin timp, în luna sep-
tembrie-octombrie 2008. 

Astfel, ADR Oltenia a dat deja 22 de
milioane de euro din cei 122.740.000
alocaþi ei, pentru Axa prioritarã 2 – îm-
bunãtãþirea infrastructurii de transport
regionale ºi locale. De altfel, Regiunea
Sud-Vest Oltenia se situeazã pe locul
trei între cele opt regiuni de dezvoltare,
comparativ cu sumele alocate celorlalte
Agenþii de Dezvoltare Regionalã din
þarã. Iatã de ce, pentru cã regiunea are
nevoie de drumuri bune ºi pentru cã

bani sunt ºi trebuie sã fie folosiþi, s-au
mai depus încã 38 de proiecte. Acestea
se aflã deocamdatã în etapa de pre-
contractare, având partea tehnicã fina-
lizatã.  

Astfel, urmeazã exemplul Consiliului
Judeþean Gorj ºi colegii de la Dolj, dar
ºi cei din Drãgãºani. 

ADR Oltenia se mândreºte însã nu
doar cu proiecte privind reabilitarea
infrastructurii rutiere. Pentru cele 10
domenii lansate pânã în prezent pe

Programul Operaþional Regional, a fost
depus un numãr de 103 proiecte.
Astfel, putem vorbi ºi despre moder-
nizarea serviciilor de sãnãtate, despre
restaurarea ºi valorificarea durabilã a
patrimoniului cultural, dar ºi despre
proiecte pentru turism. Dacã mai adã-
ugãm ºi faptul cã micii întreprinzãtori
din regiune au depus ºi ei peste 60 de
proiecte, putem spune cã Agenþia de
Dezvoltare Regionalã Oltenia a înce-
put cu dreptul.

Nr
crt

Nume / Prenume Denumire compartiment/ departament Funcþia E-mail si numãr de telefon

1 Bogheanu Marilena ADR Sud - Vest Director office@adroltenia.ro
marilena.bogheanu@adroltenia.ro

2 Buleandra Daniela Comp. Audit intern ªef compartiment daniela.buleandra@adroltenia.ro
0722251910

3 Fundeanu Doina Comp. Resurse umane ªef compartiment daniela.cirstea@adroltenia.ro
0724221050

4 Ilie Dan Dep.Economic/Comp.
Contractare asistenþã tehnicã  Comp. Administrativ ªef compartiment dan.ilie@adroltenia.ro

0721299832

5 Popescu Desdemona Dep. Economic ªef departament desdemona.popescu@adroltenia.ro
0723572700

6 Botea Monica Comp. Verificare financiare POR ªef compartiment monica.botea@adroltenia.ro
0721285185

7 Catana Catalin Dep. Gestiune proiecte POR/ Comp.Evaluare, selecþie proiecte ªef compartiment cata.catana@gmail.ro
0726662117

8 Lungu Magda Dep. Programare, evaluare si monitorizare POR/
Comp.Asistenþã tehnicã ºi promovare POR Agent dezvoltare magda.lungu@adroltenia.ro

0723344509

9 Visan Carmen Dep.Gestiune proiecte POR/ 
Comp. Contractare ºi monitorizare proiecte POR ªef compartiment carmen.visan@adroltenia.ro

0722239686

10 Delureanu Dorian Dep. Gestiune proiecte POR ªef departament dorian.delureanu@adroltenia.ro
0722387225

11 Alecu Marilena Dep. Programare, evaluare si monitorizare POR ªef departament marilena.alecu@adroltenia.ro
0722387030

12 Mihalschi Cristina Comp. Parteneriate, marketing si cooperare externã Agent de dezvoltare cristina.mihalschi@adroltenia.ro
0728283529

ADR Oltenia a început cu dreptul
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misterele ministerelor

Angela Avram

euROpeanul: Consideraþi cã
PNDR e mai accesibil decât
SAPARD-ul? Cum a fost primit de
agricultori?
Dacian Cioloº: Comparativ cu

Programul SAPARD, noul Program
aduce în plus mai mulþi bani, mai multe
forme de sprijin, mai multe categorii de
beneficiari ºi îºi propune sã acopere o
arie mai largã de nevoi identificate în
mediul rural, prioritatea acestuia fiind
de a dezvolta exploataþiile de dimensi-
uni mici ºi medii, microîntreprinderile ºi
IMM-urile, precum ºi parteneriatele
public private astfel încât sã se creeze
o clasã de mijloc puternicã în mediul
rural. Numãrul mare de proiecte depu-
se demonstreazã fãrã echivoc faptul

cã programul a fost implementat cu
succes ºi cã existã interes maxim în
accesarea fondurilor comunitare desti-
nate dezvoltãrii rurale.

euROpeanul: Care sunt domeni-
ile în care se cer cele mai multe
finanþãri?
Dacian Cioloº: Cele mai multe fi-

nanþãri, aºa cum se observã din situ-
aþia prezentatã la punctul 1, sunt acor-
date pe Mãsura 121 „Modernizarea ex-
ploataþiilor agricole“ (achiziþionare utila-
je agricole).

euROpeanul: Când trebuie sã
înceapã plãþile pentru PNDR?
Dacian Cioloº: Primele plãþi pen-

tru proiecte depuse pe mãsurile deja
lansate în cadrul Programului Naþional
de Dezvoltare Ruralã 2007-2013 vor
începe, dupã semnarea contractelor
cu APDRP-ul ºi dupã avansarea
primelor cheltuieli de cãtre beneficiari.

euROpeanul: Se relanseazã
Programul Fermierul. Mai sunt
interesate bãncile, deoarece este
posibil ca ºi cele care au semnat
un protocol cu ministerul sã cearã
unele garanþii suplimentare din
partea agricultorilor?
Dacian Cioloº: Pentru perioada de

preaderare, MADR a iniþiat ºi derulat cu
succes o serie de programe naþionale
care au avut în vedere transformarea
sectorului agricol, printre acestea
înscriindu-se ºi Programul FERMIE-
RUL, implementat printr-un pachet le-
gislativ, ºi anume, Legea nr. 231/2005
privind stimularea investiþiilor în agricul-
turã, industrie alimentarã, silviculturã,
pisciculturã, precum ºi în activitãþi non-
agricole, Legea 218/2005 pri-
vind stimularea absorbþiei fondurilor

SAPARD, FEADR, FEP ºi FEGA, prin
preluarea riscului de creditare de cãtre
fondurile de garantare ºi Ordinului
100/2006 pentru aprobarea listei obiec-
tivelor de investiþii, criteriile tehnice de
acordare, precum ºi plafonul maxim al
creditelor ce se acordã în anul 2006.

Având în vedere asigurarea condiþi-
ilor favorabile accesãrii noilor fonduri
comunitare, precum ºi impactul pozitiv
al Programului Fermierul asupra
derulãrii Fondurilor SAPARD, a apãrut
ca necesarã extinderea ºi continuarea
aplicãrii Fondului instituit prin legea
231/2005 ºi pentru sprijinirea benefi-
ciarilor Fondului European Agricol pen-
tru Dezvoltare Ruralã (FEADR) – deru-
lat prin PNDR, Fondului European
pentru Pescuit (FEP) – derulat prin
Programul Operaþional pentru Pescuit
ºi Fondului European de Garantare
Agricolã  (FEGA).

Interesul instituþiilor de credit privind
derularea sumelor alocate de MADR
conform Legii 231/2005 este în creº-
tere, având în vedere mediul concu-
renþial în dezvoltare pe piaþa româ-
neascã, interesul crescut al investito-
rilor în domeniul agriculturii ºi moder-
nizãrii spaþiului rural, garantarea cre-
ditelor în proporþie de pânã la 100% de
cãtre fondurile de garantare conform
Legii 218/2006, din sumele alocate de
MADR cu aceastã destinaþie, precum
ºi susþinerea internã ºi comunitarã
acordatã acestei ramuri economice. 

euROpeanul: Cum rãmâne cu
agricultura de subzistenþã în
condiþiile în care în România existã
4 milioane de exploataþii agricole
individuale dintre care 3 milioane
au sub un hectar?

Dacian Cioloº: Agricultura de sub-
zistenþã este o rezultantã atât a frag-
mentãrii excesive a terenurilor, cât ºi a
lipsei de asociere. Astfel, exploataþia
de subzistenþã este definitã ca fiind ex-
ploataþia care produce pentru consu-
mul propriu, având o dimensiune eco-
nomicã de sub douã Unitãþi de Dimen-
siune Economicã.

De menþionat cã exploataþiile de sub-
zistenþã deþin circa 45% din totalul su-
prafeþei agricole utilizate, iar  exploata-
þiile de semi-subzistenþã utilizeazã
circa 16%  din aceastã suprafaþã.

In acest context, renta viagerã agri-
colã este o mãsurã cu puternic impact
economic ºi social, deosebit de impor-
tantã în mecanismul de comasare a
terenurilor care permite desfãºurarea
unor activitãþi agricole eficiente. Acest
program presupune asigurarea unei
rente funciare viagere, egalã cu echi-

valentul a 100 euro pe an pentru fie-
care hectar de teren agricol vândut de
un proprietar în vârstã de peste 62 de
ani, precum ºi echivalentul a 50 de
euro pe an pentru fiecare hectar de
teren agricol deþinut de un proprietar
care renunþã la folosinþa terenului în
favoarea unei exploataþii înregistrate.

Pentru efectuarea plãþii rentei agricole
acordate rentierilor, conform Legii 247/
2005 privind reforma în domeniile pro-
prietãþii ºi justiþiei, bugetul Ministerului
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale a fost
suplimentat cu 8 milioane lei din Fondul
de rezervã bugetarã la dispoziþia Guver-
nului, potrivit unei Hotãrâri adoptate în
ºedinþa Guvernului din 18.06.2008

Se va sprijini menþinerea agriculturii
de subzisten?ã în zonele de munte ºi
în alte zone defavorizate, în vederea

conservãrii mediului, a evitãrii aban-
donãrii terenurilor ºi a rezolvãrii unor
probleme precum eroziunea solului. 

Trebuie menþionat cã exploataþiile de
subzistenþã de mici dimensiuni au ºi o
importantã componentã socialã, care
nu poate fi neglijatã. Acestea sunt deþi-
nute în general de persoane vârstnice,
fãrã alte venituri, care au ca principalã
preocupare mica lor gospodãrie.

euROpeanul: Ce se poate face în
privinþa reticenþei celor din mediul
rural la ideea de asociere?
Dacian Cioloº: Cele 85 de grupuri

de producãtori recunoscute dovedesc
foarte clar faptul cã a început sã dis-
parã deja reticenþa legatã în special de
comercializarea în comun a produselor
agricole. În cadrul mãsurilor 121 ºi 123
din cadrul PNDR existã facilitãþi pentru
formele asociative, grupuri de producã-
tori º.a. Sunt optimist.

Programele
finanþate prin
PNDR

Începând cu luna septembrie se vor
lansa sesiuni de primire a proiectelor de
investiþii pentru cinci noi mãsuri de
finanþare prin PNDR.

Astfel, se vor acorda fonduri neram-
bursabile pentru proiecte de investiþii care
se încadreazã în aria de finanþare a
Mãsurii 312 „Sprijin pentru crearea ºi dez-
voltarea de micro-întreprinderi“, a Mãsurii
313 „Încurajarea activitãþilor turistice“, a
Mãsurii 112 „Instalarea tinerilor fermieri“, a
Mãsurii 142 „Înfiinþarea grupurilor de pro-
ducãtori“, sau a Mãsurii 141 „Sprijinirea
fermelor agricole de semi-subzistenþã“.

Totodatã, în anul 2008 se vor mai putea
depune proiecte pentru Mãsura 123 ºi
pentru Schemele XS 13/2008 ºi XS
28/2008 în lunile iulie ºi august ale aces-
tui an. 

În cadrul aceluiaºi Comitet de Monito-
rizare pentru PNDR a fost stabilit cã, în
anul 2008, pentru Mãsura 121 „Moderniza-
rea exploataþiilor agricole“ ºi pentru Mãsu-
ra 322 „Renovarea ºi dezvoltarea satelor“
se vor depune proiecte de investiþii pentru
finanþare cu fonduri nerambursabile doar
în cadrul unei singure sesiuni de pri-
mire a proiectelor. 

Astfel, ultima sesiune din anul 2008
pentru primirea proiectelor pentru cele
douã mãsuri va fi sesiunea din octom-
brie, cu precizarea cã suma alocatã aces-
tei sesiuni este echivalentã cu suma afe-
rentã a trei sesiuni de primire de proiecte.

Proiectele pentru finanþare prin PNDR se
vor întocmi conform specificaþiilor „Ghiduri-
lor solicitantului” aferente fiecãrei Mãsuri în
parte, care vor fi publicate pe paginile de
internet www.madr.ro ºi www.apdrp.ro . 

Informaþii suplimentare se pot obþine de
pe aceste site-uri sau de la Oficiile
Judeþene. Lista completã a acestora se
gãseºte pe www.apdrp.ro sau pe
www.apdrp.ro/content.aspx?lang=RO&ite
m=1730 

Proiectele se depun la Oficiile Judeþene
ale Autoritãþii de Plãþi si Dezvoltare Ruralã. 

Informaþii despre subvenþiile directe se
obþin de a APIA, sediul central ºi Agenþiile
Judeþene ale APIA. Datele de contact ale
acestora se gãsesc la www.apia.org.ro ºi
la www.apia.org.ro/regiuni/htm 

Detalii suplimentare despre sistemele de
subvenþii directe ºi activitatea APIA, pe
larg, într-un numãr viitor.

CONTACTE UTILE

Interviu cu dl. Dacian Cioloº, ministrul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale

„Noul program aduce în plus
mai mulþi bani, mai multe
forme de sprijin, mai multe
categorii de beneficiari“

FIªA POSTULUI

Vasile Lascãr: „Voesc sã fac din administraþie o a doua magistraturã“

(urmare din pagina 1)

Dacian Cioloº, ministrul român al Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale, împreunã cu joe Borg, comisar european pentru Pescuit ºi Afaceri Maritime



Am absolvit „grãdiniþa” 
fondurilor de pre-aderare ºi
acum vrem mai mult. Ne-am
înscris, aºadar, la... ºcoala 
fondurilor structurale. Puþini
sunt cei din prima bancã.
Adicã puþini sunt cei care au
aplicat, cum se spune în lim-
baj specializat, la o astfel de
finanþare. Cãutãm în 
catalogul aplicanþilor, la litera
S. Salvaþi Copiii România! Ia
sã vedem... Eºti o organizaþie
non-guvernamentalã 
cunoscutã, lupþi pentru 
drepturile copiilor ºi, împre-
unã cu Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii ºi Tineretului, ai
fãcut un parteneriat pentru
obþinerea unei finanþãri
europene strategice. Bani
mulþi... Ieºi la tablã ºi
spune-ne ce vrei sã faci cu
sutele de mii de euro! 

„Studiile UNICEF aratã cã în
România 73% dintre pãrinþi re-
curg la abuz fizic ca practicã de
educare a copiilor. Iar aproape
5.000 de copii sunt înregistraþi
anual de cãtre Inspectoratul Ge-
neral al Poliþiei drept victime ale

violenþei. Un sfert dintre aceºti co-
pii sunt agresaþi, bãtuþi în ºcoala
unde învaþã. Vorbim de copiii cu
vârsta sub 14 ani. ªi chiar dacã
avem o lege care îi protejeazã de
astfel de situaþii, nu s-au schimbat
ºi atitudinile, mentalitãþile. Tocmai

asta ne propunem sã facem cu
proiectul „Tinerii împotriva violen-
þei“, îºi încheie introducerea-ple-
doarie, psihologul Andreea Biji de
la organizaþia  Salvaþi Copiii Ro-
mânia. În februarie anul acesta,
Andreea a pus pe hârtie strategia
de împiedicare a violenþei în ºcoli.
ªase pagini. Organizaþia pe care
o reprezintã a încheiat un parte-
neriat cu Ministerul Educaþiei, iar
acesta din urmã a completat doc-
umentaþia ºi a aplicat pentru o fi-
nanþare europeanã din categoria
celor strategice, structurale. La
sfârºitul lui martie a aflat cã do-
sarul a fost aprobat ºi cã „Salvaþi
Copiii România“ va primi în cont
500.000 de EUR, bani europeni.
Bani o sã fie. Din belºug. Cum ºi
pe ce o sã-i drãmuiascã Andreea
Biji ºi ONG-ul unde îºi are cartea
de muncã?

Structura cheltuirii
fondului structural

Pentru a obþine o finanþare eu-
ropeanã, cei care îþi dau banii tre-
buie convinºi cã gândeºti mate-
matic. ªi cã nu vei ieºi pe minus la
decontul final. Iatã cum aratã, în
cifre, strategia de împiedicare a
violenþei în ºcoli, document ataºat
la dosarul de obþinere a fondului
structural. Pe ce va cheltui banii
„Salvaþi Copiii România“, ONG-ul
care, în acest proiect, va lucra di-
rect cu potenþialele victime ale
violenþei în ºcoli? Cum vor fi fo-
losiþi cei 500.000 de euro, astfel
încât, la sfârºitul celor trei ani de
aplicare (startul acþiunii se va da
la iarnã, pânã atunci se va face
selecþia ºcolilor ºi a specialiºtilor –

n.r.), raportul final sã sune cam
aºa: „Programul «Tinerii împotriva
violenþei» a redus numãrul cazuri-
lor de violenþã în ºcoli – copii bã-
tuþi de alþi copii, copii bãtuþi de
profesori, profesori agresaþi de
elevi – cu 15-50 %!“ 

Rãspunde psihologul Andreea
Biji, citându-ne din propria-i stra-
tegie. „Vom selecta ºcoli din 7 ju-
deþe – Timiº, Mureº, Iaºi, Neamþ,
Dolj, Argeº, Suceava – ºi din Bu-
cureºti. În ºcoli vom face 10 lecþii,
de o orã fiecare, timp în care co-
piii vor ajunge sã cunoascã, inter-
activ, consecinþele violenþei în
relaþiile interumane; vom tipãri pli-
ante informative; vom instrui 16
specialiºti formatori care sã pro-
moveze în þarã programul anti-
violenþã în ºcoli; vom instrui 160
de profesori, consilieri ºcolari la
nivel judeþean, într-o sesiune de
douã zile; vom instrui 100 de vo-
luntari, timp de o lunã; se va crea

un site pe tema violenþei, care sã
fie accesibil copiilor sub 14 ani; se
va tipãri o revistã pentru copii cu
tematici anti-violenþã; vom elabo-
ra ºi tipãri un ghid de bune practici
ºi purtare în ºcoli; se vor organiza
douã tabere de instruire ºi schimb
de experienþa, în care vor fi coop-
taþi copiii cu rezultate bune în
campania anti-violenþã în ºcoli. 

Copiii ºi banii, 
în bancã!

Psihologul Andreea Biji ne face
ºi o psiho-prognozã: „Dupã cei
trei ani de program, copiii vor
învãþa cum sã þinã sub control
tensiunea, cum sã negocieze.
Azi, în ºcoli, ei rãspund agresiv,
fie verbal, fie fizic, la orice provo-
care, oricât de micã. Au un
respect faþã de sine foarte scãzut.
Implicit ºi faþã de ceilalþi, copii si
adulþi“. 

Finanþatorul, Uniunea Europea-
nã, va livra curând în conturile
„Salvaþi Copiii ROMÂNIA“ cei
500.000 de euro. Se aºteaptã ca,
peste trei ani, banii sã se trans-
forme în 13.200 de copii care sã
ºtie sã atenueze conflictele iscate
în timpul ºcolii. Copii care îi vor
educa pe alþi copii. Ba chiar ºi pe
pãrinþi. 

„Copiii, gãlãgioºi ºi mai perme-
abili la violenþã, din ultima bancã,
vor avea atitudine de prima ban-
cã“, rezumã Andreea Biji. 

Lecþia „Fonduri structurale“ s-a
terminat. Salvaþi Copiii România,
ai nota 10. Treci în bancã! Par-
don, treci pe la bancã sã-þi iei fi-
nanþarea europeanã!

Reportaj de Rãzvan Petriºor
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Când mergem cu trenul, „naºul“ ne
cere biletul. Acesta este controlul. ªi
ajungem la gara-destinaþie. Uneori,
peste controlul „naºului“ mai vine si
supracontrolul. Alþi ceferiºti, alþi
inspectori. Ei ne verificã ºi pe noi,
încã o datã. Mai verificã ºi primul
controlor, sã vadã dacã  primul
„naº“ ºi-a îndeplinit corect misiunea
de control. Aºa ºi cu banii europeni.
Unii obþin finanþãri din fonduri de
pre-aderare ca sã verifice cum sunt
cheltuiþi banii furnizaþi de fondurile
structurale, post-aderare. Asta ca sã
explicãm ºi calamburul din titlu. 

Reþeaua detectivilor-ong
Deºi puþini încã au prins trenul cu fon-

duri structurale, Transparency Internatio-
nal Romania s-a gândit cã n-ar fi rãu sã
verifice dacã beneficiarii nu deraiazã
cumva de la scopul ºi cãile legale de chel-
tuire a banilor europeni. Zis ºi fãcut. Zis –
în august anul trecut s-a întocmit dosarul
cu obiectiv ºi plan de acþiune: verificarea
modului cum sunt gestionate fondurile
structurale de Consiliile judeþene care
aplicã ºi obþin o astfel de finanþare. Între
zis ºi fãcut a venit acceptul, cum cã
finanþarea din fonduri PHARE acordatã
pentru o astfel de acþiune a fost acceptatã
ºi va fi de 65 000 de Euro. Fãcut – crea-
rea unei reþele naþionale de organizaþii

neguvernamentale, cu rol de detectiv sub
acoperirea... Legii 544/2001, cea care
asigurã liberul acces la informaþiile pu-
blice. Aºa cum zice legea, la cererea de-
tectivilor-ong, consiliile judeþene trebuie
sã livreze, cu toatã transparenþa, date,
cifre, termene legate de finanþarea din
fondul structural atras pentru dezvoltarea
unui proiect regional. În februarie-martie
2008, reþeaua a fost închegatã. 12 este
numãrul detectivilor-ong, cu sedii în tot
atâtea judeþe, inclusiv Bucureºti.

Puþine trenuri la „plecãri“
„Am pornit greu pentru cã foarte puþine

consilii judeþene au încercat sã obþina
fonduri structurale. Pânã astãzi cel puþin.
Oamenii noºtri ºi-ar fi dorit sã aibã mai
mult de muncã“ , mãrturiseºte, uºor deza-
mãgitã, Alina Lungu, expert al Transpa-
rency International Romania. „Ne-am in-
struit foarte bine aºa-ziºii detectivi. I-am
învaþat toate mecanismele cheltuirii bani-

lor europeni. Ne-am gândit cã e foarte
bine ca, în paralel cu sistemul public de
control, sã mai existe ºi un control al celor
care îi reprezintã pe simplii cetãþeni ai
judeþului. Ne intereseazã dacã se respec-
tã procedura consultãrii comunitãþii atunci
când se doreºte realizarea unui proiect
local finanþat de UE“.     

Sã luãm un caz concret. CJ a obþinut
deja „finanþarea structuralã“. Cum ajung
informaþiile de tip „cât“, „cu cine“, „cum“ se
cheltuiesc banii europeni, la detecti-
vii-ong, care nu au ca armã de prezentare
o legitimaþie de presã, precum subsem-
natul. Cum? „Monitorizãm site-urile consi-
liilor judeþene. Intrãm în audienþe. Suntem
acolo, nu-i lãsãm o clipã pe funcþionarii
CJ“, afirmã, mai curajoasã decât la prime-
le vorbe, Alina Lungu. 

În luna septembrie, Transparency Inter-
national Romania va organiza o dezbate-
re publicã în care va prezenta raportul
monitorizãrii celor 12 consilii judeþene.

Pânã atunci, marPHARE-le cu detectivi-
ong sunt pe urmele administraþiilor locale
care au prins trenul cu fonduri structurale.

Atâtea câte-or fi. Nu multe. Cât pentru un
ONG.

Reportaj de Rãzvan Petriºor

Supracontrol

Trenul cu fonduri structurale, urmãrit de marPHARE

Nume proiect: „Monitorizarea gestiunii fondurilor structurale la nivelul consiliilor
judeþene“

Forma de finanþare: PHARE
Aplicant: Transparency International Romania
Valoare finanþare: 65.000 EUR
Perioada de derulare: 10  luni
Activare finanþare/proiect: martie 2008
Raþiune: Tot mai multe autoritãþi locale vor sã cheltuiascã bani europeni

Bani europeni pentru pumnii juvenili ºi româneºti

EURO pentru 
TERAPIE NEURO
Când vrei sã te baþi cu bãtaia din ºcoli

Nume proiect:
„Tineri împotriva violenþei“

Forma de finanþare:
FOND STRUCTURAL UE

Aplicant:
Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii ºi Tineretului 

Partener: 
Salvaþi Copiii România

Valoarea finanþãrii 
pentru partener: 

500.000 EUR
Perioada de derulare: 

36 de luni
Raþiunea proiectului: 

În 75% dintre ºcoli existã
acte de violenþã



Acum câteva sãptãmâni, într-o searã,
un post de televiziune românesc,
specializat pe ºtiri, difuza un
talk-show pe care îl dorea de mare
impact. Invitaþii din studio, împre-
unã cu moderatorul, avertizau cã
vine foametea! Asta a ºi scris pe
ecran, cu litere de-o ºchioapã, timp
de o orã ºi jumãtate. Pânã sã fugim
spre cel mai apropiat supermarket
pentru a ne face provizii de con-
serve pentru urmãtorii 18 – 20 de
ani, este de preferat o turã prin
presa serioasã, în general din
strãinãtate, apoi prin ultimele statis-
tici adevãrate. Se gãsesc urmãtoarele
date certe:

� Populaþia Asiei trece de trei miliarde,
adicã  jumãtate din cea globalã. În urma
avansului tehnico-ºtiinþific ºi economic din
ultimii ani, atât speranþa de viaþã, cât ºi
calitatea acesteia au crescut. Chinezii ºi
indienii, pe valul dezvoltãrii economice
fãrã precedent din ultimul deceniu, nu mai
mãnâncã automat mâncãrurile tradiþiona-
le, bazate pe orez. Au descoperit pizza,
pâinea din fãina de grâu, spaghetele. Pe
scurt, au (re)descoperit grâul ºi porumbul.

� Africa încã nu se poate lãuda cu creº-
teri spectaculoase ale produsului intern
brut, ºi nici cu salturi ale populaþiei pros-
pere. Africa era ºi este încã, din pãcate,
continentul pe care se moare de foame,
aºa cum se întâmplã de pe vremea cele-

brei Lucy, hominidul-mamã pentru toþi.
Marile zãcãminte de hidrocarburi desco-
perite ºi exploatate de câþiva ani în unele
þãri ale continentului negru nu aduc bunã-
stare cetãþenilor locali, ci doar ºefilor ad-
ministraþiilor locale. Corupþia, proasta gu-

vernare ºi mãsurile disperate de subvenþii
prost gândite, alãturate mãsurilor protec-
þioniste ale unui Nord ipocrit, fac din Afri-
ca mai degrabã importator decât exporta-
tor de produse alimentare, în ciuda
potenþialului extraordinar.

� Sãrim peste Australia, pentru cã
acolo nu s-au petrecut evenimente
importante din punct de vedere al hra-
nei, nu existã probleme deosebite. Ei
sunt, în continuare, printre primii produ-
cãtori mondiali de carne de oaie ºi vitã.
Nu au programe de subvenþionare a
agriculturii.

� Cele douã Americi sunt, într-un fel
sau altul, cel puþin deocamdatã, la adã-
post de crizele alimentare în sensul volu-
mului de mâncare disponibil. Potenþialul
încã neutilizat este, de asemenea, remar-
cabil. Despre preþuri se poate comenta. 

� Încet-încet ajungem pe bãtrânul con-
tinent, Europa. Ce se întâmplã aici? Din
cele peste 40 de state, între care ºi cele
de gen San Marino, Lichtenstein, Andorra
ºi Vatican, 27 reprezintã Uniunea Euro-
peanã. Pânã la UE sã ne uitãm un pic în
ograda celorlalte. Adicã cele care con-
teazã din punct de vedere agricol. 

� Aºadar: Ucraina. Þarã fostã sovieticã,
mare, cu potenþial agricol enorm. ªi înain-
te, ca ºi acum, Ucraina joacã rolul de fur-
nizor de cereale la nivel european. Cel
mai mare atu – preþul energiei, care este
cam de trei ori mai mic decât la noi. Asta
înseamnã energie de tot felul, ºi carbu-

ranþi, ºi electricã. Pentru informarea dum-
neavoastrã, un litru de benzinã fãrã
plumb la ucrainieni costã echivalentul a
2,3 RON. 

� Belarus este cam în aceeaºi situaþie.
Rusia va sãri de data asta din discuþie,

cãci subiectul este pe mãsura ei ºi nu
avem spaþiu de ziar chiar ºi pentru o
scurtã trecere în revistã a ceea ce se
întâmplã acolo. Norvegia, ºi ea þarã euro-
peanã, dar nefãcând parte din UE, nu are
nici un fel de probleme de hranã.
Celelalte þãri rãmase sunt destul de mici
ºi destul de agrare pentru a nu avea pro-
bleme de acest gen. 

� Ajungem la Uniune... De Politica Agri-
colã Comunã a auzit toatã lumea. Proba-
bil cã este singura politicã realmente co-
munã a Uniunii Europene. În 1950, ca re-
zultat al traversãrii celei mai mari confla-
graþii mondiale, semnatarii tratatului de la
Roma au hotãrât ca în Europa unitã sã nu
mai fie foamete ºi rãzboi. Politica agricolã
comunã era chematã sã îndeplineascã
acest deziderat. Zis ºi fãcut. Primii care
au renunþat la tichetele de mâncare, în
sensul cã au produs destule alimente
pentru a nu mai fi distribuite pe bazã de
cartele, au fost francezii. Þarã mare, cu
fermieri mereu conectaþi la piaþa euro-
peanã, Franþa a fost, timp de 50 de ani,
beneficiara principalã a subvenþiilor pen-
tru agriculturã. La început, au fost susþi-
nute producþiile mari. Ajunsã la acest ni-
vel, Politica Agricolã trebuia schimbatã.
Se instituiau cotele de lapte de exemplu.
Cu alte cuvinte, prin Politica Agricolã se

avea grijã ca fermierul european sã nu
producã mai mult decât era necesar, pen-
tru ca preþurile sã nu scadã, iar fermierii
sã nu-ºi piardã sursele de venit. 10 pro-
cente din terenul agricol era lãsat, prin
directive, necultivat. Ulterior, din grijã pen-
tru mediu s-au elaborat coduri de bune
practici agricole, obligatorii pentru toþi fer-
mierii, care specificau ce sã faci pentru ca
agricultura sã nu dãuneze grav mediului. 

Revenim la titlu. De ce NU vine foame-
tea? Pentru cã Politica Agricolã Comunã
va trebui sa se schimbe. Începând de
anul viitor chiar, Comisia Europeanã are
în vedere o serie de “îmbunãtãþiri”. În faþa
ridicãrii, de altfel aºteptate, a preþului la
petrol ºi gaze, urmatã de creºterea preþu-
rilor la alimente, Uniunea Europeanã are
un as sau, mai bine zis, o grãmadã de aºi
în mânecã, furnizaþi de Politica Agricolã
Comunã. Practic, acesta este tamponul
pe care mai marii Europei îl folosesc în
faþa provocãrilor schimbãrilor climatice ºi
a globalizãrii. 

Pânã în acest moment, subvenþiile agri-
cole erau menite a þine în frâu producþia.
Astãzi, când omenirea are nevoie de mai
multã hranã (dupã pãrerea specialiºtilor
FAO ar trebui ca producþia agricolã mon-
dialã actualã sã creascã cu 50% pânã în
2050 pentru a nu avea probleme), aceste
bariere în calea producþiei trebuie elimi-
nate. Cu alte cuvinte, se va elimina obli-
gaþia ca fermierii sã þinã pãmânt nelucrat,
vor dispãrea cotele de lapte, sume mai
mari de bani se vor duce cãtre dezvolta-
rea durabilã a zonelor rurale, iar Uniunea
Europeanã îºi va reduce drastic interven-
þia pe pieþele de cereale ºi carne de porc. 

În continuare, ajutoarele acordate fer-
mierilor sunt condiþionate de respectarea
normelor de protecþie a mediului, de bu-
nãstarea animalelor ºi de calitatea produ-
selor alimentare. Totuºi, normele vor fi ºi
ele revãzute, fãrã a fi adãugite. Din con-
trã, ele vor fi simplificate. Sume importan-
te vor fi alocate dezvoltãrii durabile a zo-
nelor rurale. Culturile energetice nu vor
mai fi subvenþionate. La preþul la care se
vând astãzi biocombustibilii nici nu este
de mirare. 

Sistemul de plãþi unice pe suprafaþã va
fi desfiinþat ºi el, în 2013. Pot sã vã re-
amintesc cã, în Uniunea Europeanã de
pânã în 2004, subvenþiile la hectar variau
între 230 de euro pentru portughezi ºi 692
de euro pentru greci. Guvernul federal
german nu oferea decât 348 de euro la
hectar, mai puþin decât italienii, care be-
neficiau de 406 euro. Iatã ce sume
imense au fost folosite de cãtre fermierii

europeni de-a lungul a jumãtate de secol.
Nu se sugereazã cã experienþa din

Europa va fi foarte asemãnãtoare cu ceea
ce se întâmplã peste ocean, la „americanii
cei rãi care numai belele ne aduc“. Adicã
o competiþie acerbã pe piaþa alimentelor.
Dacã ar fi sã trageþi o concluzie, aceasta
ar suna cam aºa: de acum încolo, cât pro-
duceþi atâta veþi vinde, la preþul pieþei.
Dacã chinezii vor sã cumpere grâu în loc
de orez, preþul pâinii va creºte. Dacã indi-
enii vor pofti la carne de porc din Europa
(lucru puþin probabil), preþul acesteia la
bursa de profil va urca ºi el. Preþul de pro-
ducþie al alimentelor se va mãri, din cauza
preþului energiei. Schimbãrile climatice îºi
vor spune ºi ele cuvântul. 

În plus nu ne putem închipui vreun fer-
mier (român, european, american, ucrai-
nian) care sã nu vrea sã producã, atunci
când piaþa îl plãteºte mai bine. El sigur

va ºti sã-ºi facã socotelile. De aseme-
nea, nu ne putem închipui vreun comer-
ciant de produse alimentare care sã nu
se zbatã sã aibã marfã în galantare. Mai
multã marfã la un preþ mai mare înseam-
nã succes în afacere. Aºa cã noi, ca
simpli consumatori, nu ar trebui sã ne
umplem cãmara cu rezerve, ci sã ob-
þinem o mãrire de salaiu sau încã un ser-
viciu. Ceea ce ne dorim tuturor. Tuturor
celor cu chef de muncã. Pe scurt: NU
vine foametea! Nu credeþi chiar tot ce se
zice la televizor!   

Grigore Vîrsta

Date asupra producþiei de
legume ºi fructe 2006
LEGUME
Roºii (tomate) – 15.882,77 mii tone, campioanã Italia, cu 40% din total
Morcovi – 5.312 mii tone, campioanã Polonia, cu 15,7% din total
Ceapã – 5.045 mii  tone, campioanã Spania, cu 22,85% din total

FRUCTE
Mere – 11.712 mii tone, campioanã Polonia, cu 19,7% din total
Pere – 6.677,7 mii tone, campioanã Italia, cu 32% din total
Portocale – 2.832 mii tone, campioanã Spania, cu 48% din total
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lumea, uniunea ºi noi

EUROSTAT SPUNE

Ne intereseazã
pentru cã...
... preþul alimentelor a crescut la nivel

global în ultimul an cu aproximativ
60%; 

... creºterea nu este cauzatã de uti-
lizarea suprafeþelor pentru culturi
energetice, ci de creºterea preþului
la energie ºi carburanþi ºi de seceta
de anul trecut; 

... alimentele, în România, s-au scum-
pit cu aproximativ 10 procente de la
începutul anului;

... unele organizaþii ale fermierilor
români reproºeazã Ministerului Agri-
culturii ºi Dezvoltãrii Rurale politica
în domeniu;

... în continuare, importurile de alimen-
te, în România, sunt mai mari decât
exporturile.

DE CE NE-AR INTERESA 
AGRICULTURA

NU vine foametea!
(sau la ce sunt bune  – 

câteodatã - 
subvenþiile agricole)

NU vine foametea!
(sau la ce sunt bune  – 

câteodatã - 
subvenþiile agricole)

NU vine foametea!
(sau la ce sunt bune  – 

câteodatã - 
subvenþiile agricole)

NU vine foametea!
(sau la ce sunt bune  – 

câteodatã - 
subvenþiile agricole)

NU vine foametea!
(sau la ce sunt bune  – 

câteodatã - 
subvenþiile agricole)

Foto: europa.eu

Foto: europa.eu
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9consultant de afaceri

„Am o spãlãtorie auto…. Vreau sã 
o modernizez cu bani europeni… 
Ce trebuie sã fac?“, ne-a întrebat,
nu cu mult timp în urmã, 
un întreprinzãtor din Galaþi.

Dragoº Jaliu

„Pentru un astfel de proiect se poate
obþine finanþare prin Programul Opera-
þional Regional, axa prioritarã 4, domeniul
major de intervenþie 4.3. «Sprijinirea dez-
voltãrii microîntreprinderilor»“, i-am rãs-
puns pe nerãsuflate, crezând cã l-am
lãmurit. „Poþi sã detaliezi,  te rog?“, a in-
sistat, adãugând: „Nu am priceput nimic“. 

„Sã le luãm pe rând. Existã câteva
întrebãri la care trebuie sã rãspunzi afir-
mativ pentru a merge mai departe: 

– Spãlãtoria auto funcþioneazã cel puþin
de la 1 ianuarie 2007? 

– Ai avut profit în ultimul an fiscal?
– Numãrul de salariaþi este mai mic de

9 ºi ai realizat o cifrã de afaceri anualã
netã sub 2 milioane de euro?“

„De 3 ori da“, a zâmbit, convins cã banii
europeni erau deja în contul lui. „Atunci la
treabã! Sã scriem proiectul ºi sã le chel-
tuim banii“, s-a rãzvrãtit spiritul antrepre-
norial din amicul meu. 

„Uºor-uºor“, l-am domolit...“ Trebuie
sã-mi spui dacã ai capacitatea de a cofi-
nanþa din banii tãi 30% din valoarea
totalã a cheltuielilor eligibile. Scriem
proiectul, dar valoarea totalã a acestuia
(cheltuielile eligibile ºi cele neeligibile)
trebuie sã fie cuprinsã între echivalentul
în lei a 20.000 ºi 500.000 de euro, la 
cursul Infoeuro valabil la data depunerii
cererii de finanþare“. 

„În plus, trebuie sã demonstrezi cã ai
resursele financiare necesare implemen-
tãrii optime a proiectului în condiþiile ram-
bursãrii ulterioare a cheltuielilor eligibile“,
am adãugat. 

„Mai e ceva ce trebuie sã ºtiu înainte sã
mã apuc de treabã?“

„Câteva lucruri. Sunt foarte simple dacã
sunt bine explicate ºi le regãseºti în
Ghidul solicitantului POR.Axa.4 DMI 4.3.

(www.inforegio.ro)“. Tot ceea ce achi-
ziþionezi prin proiect trebuie sã fie nou,
adicã echipamentele ºi tehnologiile speci-
fice activitãþii tale. 

Sunt eligibile ºi cheltuielile pe care le
faci cu extinderea ºi modernizarea spaþiu-
lui în care funcþioneazã spãlãtoria auto. În
schimb, TVA-ul, dobânda ºi alte comi-
sioane aferente creditelor trebuie sã le
suporþi din propriul buzunar. Nu sunt eligi-
bile! 

Elaborarea studiilor de piaþã ºi de eva-
luare, elaborarea documentaþiei de achi-
ziþie publicã, precum ºi asistenþa tehnicã
pe perioada implementãrii sunt de ase-
menea eligibile, dar cumulat nu trebuie sã
depãºeascã 5% din valoarea totalã a
cheltuielilor eligibile“. 

Firesc, a urmat îngrijorarea întreprinzã-
torului: „Asta înseamnã cã sunt multe do-
cumente de completat...“

„Existã cererea de finanþare care tre-
buie completatã ºi la aceasta se adaugã
câteva anexe. Nu te speria, totul este
explicat în Ghidul solicitantului“.

Am o idee de afaceri,
cui mã adresez
Pentru a putea solicita finanþare din fonduri europene trebuie sã ºtii cui
ºi unde sã te adresezi. Instituþiile responsabile cu gestionarea fondurilor
europene te ajutã sã obþii toate informaþiile de care ai nevoie (cine
poate primi finanþare, ce documente sunt necesare, când trebuie depus
proiectul etc).

Astãzi, Programul Operaþional Sectorial Creºterea
Competitivitãþii Economice (POSCCE) Axa 1

„Deþin teren în spaþiul rural. Am
rugãmintea sã mã ajutaþi sã identific
informaþiile necesare finanþãrii unei
pensiuni turistice.“

Dragoº Jaliu

Acest tip de investiþie poate fi finanþatã
din instrumentele financiare ale politicii
agricole comune, ºi anume din FEADR
prin Planul Naþional de Dezvoltare Rura-
lã. În acest caz, procedurile fonduri-
lor post-aderare dedicate agriculturii 
sunt asemãnãtoare celor din programul
SAPARD, care a finanþat, pânã la 1 ia-
nuarie 2007, construirea de pensiuni tu-
ristice în spaþiul rural ºi periurban. 

Informaþiile complete despre construc-
þia unei pensiuni turistice pot fi gãsite în
„Ghidul solicitantului“ pentru Mãsura 313
„ Încurajarea activitãþilor turistice“, ce a
fost supus dezbaterii publice în perioada
15-24 iulie 2008 pe site-ul www.apdrp.ro 

În urma ºedinþei Comitetului de Moni-
torizare al PNDR din 24 iunie 2008, s-a

hotãrât ca primele proiecte pentru con-
strucþia pensiunilor turistice sã poatã fi
depuse începând cu luna septembrie
2008. 

Alocarea financiarã pe 2008 pentru
investiþiile în infrastructura de primire tu-
risticã este de 70 milioane euro.

Sintetizând informaþiile relevante din
„Ghidul solicitantului“:

Pot solicita finanþare pentru con-
strucþia unei pensiuni turistice: micro-
întreprinderi, persoane fizice autorizate,
consiliile comunele sau asociaþiile de
dezvoltare intercomunitarã ºi ONG-uri;
Beneficiarul finanþãrii trebuie sã-ºi des-
fãºoare activitatea propusã prin proiect
în spaþiul rural ºi sã facã dovada deþi-
nerii de aptitudini manageriale dobân-
dite în urma unor cursuri de formare
profesionalã. 

Terenul pe care se va realiza investiþia
trebuie sã fie în mediul rural, sã nu fie
situat în staþiune balneo-climatericã, iar
zona sã nu fie dezvoltatã din punct de
vedere turistic. Suprafaþa terenului pe

care se va realiza noua construcþie tre-
buie sã nu fie mai micã de 1.000 mp ºi sã
fie în proprietate sau în concesiune pe o
perioadã de cel puþin 10 ani.

Construcþia pensiunii presupune înde-
plinirea criteriilor de clasificare pentru 3
margarete. Vor fi acoperite prin proiect in-
clusiv investiþiile de racordare la utilitãþile
publice, achiziþionarea de echipamente
de producere a energiei din alte surse
regenerabile decât bio-combustibii. Pen-
siunea, odatã construitã, trebuie apoi in-
trodusã în circuitul turistic. 

ªansele ca un astfel de proiect sã fie fi-
nanþat cresc dacã solicitantul demon-
streazã cã proiectul contribuie la îndepli-
nirea obiectivelor menþionate în PNDR,
Mãsura 313:

� crearea ºi menþinerea locurilor de
muncã prin activitãþi de turism, în special
pentru tineri ºi femei;

� creºterea numãrului de turiºti ºi a du-
ratei vizitelor

� dezvoltarea sistemelor de informare
ºi promovare turisticã

Domeniul
de

finanþare

Instituþii
responsabile Date de contact

Sprijinirea
IMM-urilor 
(Axa 1) 

Ministerul pentru
Întreprinderile Mici
ºi Mijlocii, Comerþ,
Turism ºi Profesii
liberale - Direcþia
Generalã pentru
IMM, Comerþ
Interior ºi
Cooperaþie

Adresa: Str. Poteraºi nr. 11, sector 4,
Bucureºti 
Tel.: 021/3362180
Fax: 021/3361843
E-mail: mariana.spranceana@mimmc.ro
Site: www.animmc.ro

OTIMM Braºov
(pentru jud. Argeº,
Braºov, Ilfov,
Prahova)

Adresa: Str. Prahova, nr. 2, Braºov
Tel.: 0368/434154
Fax: 0368/434155
E-mail: oficiubrasov@mimmc.ro
Site: www.otimmcbv.ro

OTIMM Cluj 
(pentru jud: Alba,
Cluj, Sãlaj)

Adresa: Str. Horea, nr. 13, Cluj Napoca 
Tel.: 0264/487244
Fax: 0264/487224
Site: www.otimmc-cluj.ro

OTIMM Craiova
(pentru jud. Dolj,
Gorj, Mehedinþi,
Olt, Vâlcea)

Adresa: Str. Sfinþii Apostoli, nr. 12,
Craiova 
Tel./Fax: 0251/510785
Formular întrebãri:
http://www.otimmc.ro/pages/contact.php
Site: www. otimmc.ro

OTIMM Constanþa
(pentru jud.
Cãlãraºi,
Constanþa,
Ialomiþa, Tulcea)

Adresa: Bd. Tomis 78-81, et. 1,
Constanþa 
Tel.: 0241/611253
Fax: 0241/661254
E-mail: nela.pavel@mimmc.ro
Site: www.otimmccta.ro

OTIMM Galaþi
(pentru jud. Galaþi,
Vrancea, Buzãu,
Brãila)

Adresa: Str. Prelungirea Traian, nr. 1, 
Bl. Pescãruº Tronson C, Galaþi 
Tel.: 0236/416610
Fax: 0236/416690
E-mail: sorin.scorteanu@mimmc.ro
Site: www.otimmcgl.ro

OTIMM Iaºi 
(pentru jud. Bacãu,
Botoºani, Iaºi,
Neamþ, Suceava,
Vaslui)

Adresa: Str. Elena Doamna, nr. 16, 
et. 2, Iaºi 
Tel.: 0232/261101
0332/805078
Fax: 0232/261101
E-mail: oficiu@otimmcis.ro
Site: www.otimmcis.ro

OTIMM Satu Mare
(pentru jud. Bihor,
Maramureº, Satu
Mare)

Adresa: Str. Decebal, nr. 4, et. 1,  cam.
114, Satu Mare 
Tel.: 0261/711241
Fax: 0261/711240
Site: www.otimmcsm.ro

OTIMM Tâgu
Mureº (pentru jud.
Bistriþa-Nãsãud,
Covasna, Harghita,
Mureº, Sibiu)

Adresa: Piaþa Victoriei, nr. 5, et. 2,
Târgu Mureº 
Tel.: 0265/311660
Fax: 02653/11660
Site: www.otimmcms.ro

OTIMM Timiºoara
(pentru jud. Arad,
Caraº Severin,
Hunedoara, Timiº)

Adresa: Bd. Revoluþiei, nr. 8, Timiºoara 
Tel.: 0256/292739
Fax: 0256/292767
E-mail: lelica.crisan@mimmc.ro
Site: www.otimmctm.ro

OTIMM Târgoviºte
(pentru jud.
Damboviþa,
Giurgiu,
Teleorman)

Adresa: Str. Radu de la Afumaþi, nr. 1H,
Târgoviºte 
Tel.: 0345/100.523
Fax: 0245/222.135.
E-mail: gabriel.lozoveanu@mimmc.ro
Site: www.otimmctgv.ro

OTIMM Bucureºti

Adresa: Str. Vitejilor, nr. 33, et. 2. ap. 3,
sector 3, Bucureºti
Tel: 0314252747
0314252748
E-mail: oficiubucuresti@mimmc.ro

„Bani europeni
pentru afaceri
româneºti“

Foto: europa.eu

Foto: europa.eu
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Dicþionar de 
„bruxellezã“
Gabriela Baciu

Organism intermediar – organizaþie care
îndeplineºte anumite atribuþii delegate expres de cãtre
Autoritatea de Management pentru implementarea unui
program operaþional. În România au fost desemnate,
pânã în prezent, organisme intermediare la nivel de mi-
nistere, agenþii centrale, regionale sau locale. 

Competitivitate – capacitatea unui IMM de a
acþiona într-un mediu complex: globalizarea economiei,
deschiderea pieþelor internaþionale, schimbãrile tehno-
logice rapide etc. ºi de a transforma aceste provocãri în
oportunitãþi. Factorii definitorii ai competitivitãþii unui IMM
sunt: orientarea pentru accesul pe noi pieþe, utilizarea
societãþii informaþionale, îmbunãtãþirea eficienþei ener-
getice ºi valorificarea resurselor regenerabile de
energie.

Masterplan apã/apã uzatã – program de investiþii
comun pe termen lung al comunitãþilor din arii geografice
clar definite (de exemplu, dintr-un bazin hidrografic),
pentru dezvoltarea sectorului de apã/apã uzatã. Investiþii
prioritare la nivel regional, acestea au scopul sã ofere
populaþiei utilitãþi corespunzãtoare de apã ºi apã uzatã,
la o calitate superioarã ºi la tarife acceptabile.

Manager de proiect – persoana desemnatã sã
coordoneze derularea activitãþilor proiectului, conform
graficului de activitãþi. De asemenea, aceastã persoanã
este responsabilã cu gestionarea eficientã a resurselor
financiare, materiale, informaþionale ºi umane implicate
în proiect ºi cu verificarea atingerii obiectivului proiectu-
lui ºi a rezultatelor preconizate.

Eligibilitate – întrunirea de cãtre solicitant, proiect
sau cheltuielile prevãzute într-un proiect, a unui set de
condiþii ºi criterii necesare pentru obþinerea finanþãrii.

Cine poate fi manager de
proiect ºi care sunt modalitãþile
prin care poþi sã ocupi o astfel
de poziþie în mod oficial?

George Ionescu

În ultimii ani, apare tot mai strin-
gentã nevoia ca orice proiect, din
orice domeniu, sã fie înfãptuit dupã
reguli cât mai clare ºi dupã o meto-
dologie unitarã. În consecinþã, este
nevoie de aplicarea metodelor ºi
tehnicilor specifice managementului
proiectelor, cu atât mai mult cu cât
vorbim de implementarea proiecte-
lor finanþate cu bani europeni, care
trebuie sã respecte criterii clare de
transparenþã ºi legalitate. În cazul
pregãtirii în domeniul managemen-
tului de proiect nu existã un necesar
finit ºi definit de cursuri ºi seminarii
pe care o persoanã trebuie sã le
urmeze pentru a deveni specialist;
cu cât participi la mai multe sesiuni
de instruire, cu atât începi sã observi
tot mai multe aspecte specifice
acestei specializãri, fiind ce în ce
mai iscusit în a planifica, monitori-

za ºi controla evoluþia unui proiect.
Ce ar trebui sã facã o persoanã

care doreºte sã-ºi dezvolte abilitãþile
de manager de proiect? Primul pas
care trebuie fãcut pentru a deveni
expert în managementul proiectelor
este sã realizezi toate demersurile
pentru a obþine un certificat de com-
petenþã în acest domeniu. Prin Le-
gea nr. 339 din 3 decembrie 2007
privind promovarea aplicãrii strategi-
ilor de management de proiect la ni-
velul unitãþilor administrativ-teritori-
ale judeþene ºi locale, se face refe-
rire la faptul cã proiectele derulate
de autoritãþile publice locale, institu-
þiile ºi serviciile publice de sub auto-
ritatea sau subordinea acestora vor
utiliza metodologii de management
de proiect adecvate fiecãrei catego-
rii de proiecte care se deruleazã cu
bani publici ºi cu cofinanþare din par-
tea unor organisme financiare terþe.
În practicã, aceste autoritãþi ºi insti-
tuþii vor fi nevoite sã creeze departa-
mente specializate ºi sã încadreze
specialiºti

pregãtiþi în managementul de pro-
iect, care vor iniþia ºi implementa
proiecte finanþate din bani publici ºi
fonduri internaþionale, utilizând stra-
tegiile managementului de proiect.

Acreditarea competenþelor non-
formale în þara noastrã reprezintã o
problemã care s-a conturat foarte
repede, încã de la primele discuþii
despre reformarea sistemului califi-
cãrilor, la începutul anilor ‘90. În Ro-
mânia, acreditarea completã a com-
petenþelor se limiteazã la certificate-
le purtând fie sigla Ministerului Edu-
caþiei, Cercetãrii ºi Tineretului  pen-
tru formarea iniþialã, fie cea a Minis-
terului Muncii, Familiei ºi Egalitãþii
de ªanse pentru formarea profesio-
nalã continuã (long-life learning).
Recunoaºterea oficialã a certifica-
telor este reglementatã de Codul
muncii, care nu permite societãþilor,
din sectorul public sau din cel privat,
sã acrediteze formal nici o compe-
tenþã. Inspecþia muncii care con-
troleazã înregistrãrile din carnetul de
muncã, nu permite societãþilor sã

menþioneze decât acele calificãri
ºi funcþii bazate pe aceste

douã tipuri de certificate,
alt tip de acreditare a

competenþelor nepu-
tându-se valida. 

D o b â n d i r e a
competenþelor
de manager de
proiect poate fi
certificatã fie
prin: 

� absolvirea
unui curs or-
ganizat în sis-

temul naþional de învãþãmânt, un
curs universitar de masterat sau un
curs postuniversitar; 

� absolvirea unui curs certificat de
cãtre Consiliul Naþional de Formare
Profesionalã a Adulþilor (CNFPA) ºi
organizat de o firmã specializatã ºi
acreditatã în acest sens (furnizori de
formare profesionalã).

O a treia variantã – ce-i drept, mai
rar utilizatã – este aceea de a apela
direct la serviciile unui centru de
evaluare a competenþelor profesio-
nale, unde persoanele ce deþin
experienþã practicã în managemen-
tul de proiect pot susþine un examen
de evaluare a competenþelor profe-
sionale, examen în urma cãruia pot
obþine un certificat de competenþã
recunoscut la nivel naþional.

Existã ºi variantele de certificare
cu recunoaºtere la nivel internaþio-
nal (ex: PMI), unde existã un numãr
semnificativ de asociaþii profesio-
nale ºi organizaþii care activeazã în
domeniul managementului de pro-
iect. Recunoaºterea lor pe plan na-
þional este una relativã, astfel de
certificate fiind utile la certificarea
competenþelor individuale.

Consiliul Naþional de Formare
Profesionalã a Adulþilor este o auto-
ritate administrativã autonomã cu rol
consultativ în promovarea politicilor
ºi strategiilor privind formarea profe-
sionalã a adulþilor ºi îndeplineºte
rolul de autoritate naþionalã pentru
calificãri. Pe lângã numeroase alte
atribuþii, CNFPA coordoneazã ºi ac-
tivitatea de autorizare a furnizorilor
de formare profesionalã. Aceºtia pot
organiza programe de formare pro-

fesionalã, finalizate prin certificate
de calificare sau de absolvire cu
recunoaºtere naþionalã numai dacã
au prevãzut în statut – sau, dupã
caz, în autorizaþia pentru desfãºu-
rarea unor activitãþi independente –
activitãþi de formare profesionalã ºi
sunt autorizaþi în condiþiile legii. Pro-
gramele postuniversitare de edu-
caþie permanentã, furnizate de insti-
tuþiile de învãþãmânt superior acre-
ditate, precum ºi alte programe de
formare profesionalã a adulþilor de
nivel universitar, organizate în învã-
þãmântul superior, se supun numai
mecanismelor specifice de autori-
zare ºi acreditare academicã. 

Angajatorii pot organiza programe
de formare profesionalã pentru sala-
riaþii proprii, în baza cãrora eliberea-
zã certificate de absolvire recunos-
cute numai în cadrul unitãþilor res-
pective, aceste certificate putând
avea chiar recunoaºtere naþionalã
dacã angajatorii sunt autorizaþi ca
furnizori de formare profesionalã.

Revenind la importanþa însuºirii
abilitãþilor ºi deprinderii competen-
þelor specifice managementului de
proiect, trebuie sã menþionãm cã, în
vederea atragerii ºi implementãrii
proiectelor finanþate din fonduri eu-
ropene, este absolut necesar ca
orice potenþial beneficiar sã aibã în
vedere pregãtirea ºi certificarea cel
puþin a unei persoane în domeniul
managementului de proiect. Chiar
dacã aceasta nu este o garanþie a
reuºitei, cu siguranþã va fi un factor
care va uºura foarte mult activitatea
în etapele de implementare, moni-
torizare ºi raportare a proiectelor.

Ce zice Planul?
Dragoº Jaliu

CSNR
Documentul de referinþã pentru programarea

Fondurilor Structurale ºi de Coeziune în România
este Cadrul Strategic Naþional de Referinþã (CSNR).
Aprobat de Comisia Europeanã în iulie 2007, Cadrul
Strategic Naþional de Referinþã (CNSR) explicã mo-
dul în care vor fi implementate Instrumentele Struc-
turale în perioada 2007-2013.  CSNR face legãtura
între politicile Comisiei Europene, cu precãdere
Strategia de la Lisabona ºi prioritãþile de dezvoltare
ale României. CSNR se implementeazã prin 7, cel
prin care se urmãreºte reducerea decalajelor de
dezvoltare între regiunile din România fiind
Programul Operaþional Regional (POR). 

POR
Programul Operaþional Regional (POR) îºi pro-

pune reducerea disparitãþilor între regiuni ºi dez-
voltarea durabilã a acestora. Acest deziderat va fi
realizat prin concentrarea asupra dezvoltãrii polilor
urbani de creºtere, prin îmbunãtãþirea condiþiilor infra-
structurale sociale ºi de transport, prin sprijinirea dez-
voltãrii mediului de afaceri ºi prin promovarea
potenþialului turistic. 

Mare parte a finanþãrii alocate prin POR este în-
dreptatã spre proiectele autoritãþilor administraþiei pu-
blice locale, cum ar fi: 

� Reabilitarea drumurilor judeþene, strãzilor urba-
ne, ºoselelor de centurã;

� Modernizarea ºi echiparea spitalelor, centrelor
sociale, ºcolilor, universitãþilor;

� Dotarea cu echipamente a bazelor operaþionale
pentru intervenþii în situaþii de urgenþã;

� Înfiinþarea centrelor de sprijinire a afacerilor, rea-
bilitarea de situri ºi structuri industriale;

� Restaurarea patrimoniului cultural local, dez-
voltarea infrastructurii turistice, valorificarea dura-
bilã a patrimoniului cultural ºi a resurselor natu-
rale.

Toate aceste tipuri de proiecte pot fi abordate fie
punctual, fie în funcþie de contextul local, în mod in-
tegrat în cadrul unor planuri de dezvoltare urbanã.

Dan Barna

Alexandru P. este un
tip dinamic ºi implicat

care, în 8 ani (2 mandate), a
reuºit sã realizeze câteva

proiecte importante în oraºul al
cãrui primar este. În urmã cu câþi-

va ani, a înfiinþat la primãrie un
departament de integrare eu-
ropeanã care funcþioneazã foarte
bine. Toate proiectele aflate acum
în implementare au fost realizate de
echipa din acel departament. „Nu
am avut, practic, nevoie de con-
sultanþã decât pentru studiile teh-
nice. Acum o sãptãmânã trei dintre
ei, cei mai buni, m-au anunþat cã
pleacã. Am douã proiecte mari în
implementare ºi alte trei pentru
care aºteptãm semnarea con-
tractelor. Rãmân ºi fãrã manageri

pe proiecte ºi fãrã expertizã. Ce sã
fac acum, sã caut o firmã de con-
sultanþã, sã caut alþi experþi? Cât
din ceea ce se fãcea intern ar putea
fi preluat de o firmã de consultan-
þã?”, întreabã  îngrijorat primarul.

Problema folosirii expertizei ex-
terne de cãtre autoritãþile publice lo-
cale este complexã. Poate repre-
zenta o soluþie viabilã, dar ea func-
þioneazã cu adevãrat bine doar în
mãsura în care sunt îndeplinite si-
multan douã condiþii: 

� consultantul sã aibã la rândul
sãu o bunã experienþã; 

� la beneficiar sã existe un parte-
ner de dialog competent capabil
sã furnizeze informaþii, sã in-
teracþioneze ºi sã proceseze re-
zultatele muncii consultantului.

Valoarea unei firme de consul-
tanþã nu stã în principal în vechime,

cifrã de afaceri ºi foºti clienþi, cât
mai ales în calitatea/expertiza indi-
vidualã a oamenilor pe care-i deþine
în prezent. Este aspectul cel mai
important pe care autoritãþile locale
trebuie sã îl urmãreascã atunci
când apeleazã la consultanþi. 

Un furnizor bun de consultanþã
poate ajuta autoritãþile publice
locale sã îºi dezvolte propria exper-
tizã, dar atitudinile nu pot fi schim-
bate. De aceea, autoritãþile trebuie
sã angajeze oameni pozitivi, care
doresc sã înveþe, oameni care do-
resc sã facã lucrurile sã se întâm-
ple. Ei vor deveni experþii proiecte-
lor pentru care primarul aºteaptã
acum semnarea contractelor.  Ei
sunt cei care vor realiza efectiv pro-
iectele, consultantul fiind, în fapt, un
sprijin necesar, dar aproape nicio-
datã suficient.

Manager de proiect

ªi acum ce mã fac?
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11consultant nedumerit
INTEGRAME DESPRE INTEGRARE

Cezarina Falan, Aida Catanã 

Întrebare: „Unii clienþi ai noºtri
reclamã în faza de execuþie prostul
renume al uneia sau alteia dintre
firmele contractante. Existã vreo for-
mã de verificare a bonitãþii compani-
ilor care lucreazã cu finanþare euro-
peanã? Existã o bazã de date la
nivel comunitar?“ 

G.A. – consultant

Rãspuns: Pentru a contracara
acþiunile ilegale, în momentul acor-
dãrii unei subvenþii sau a unui con-
tract public la nivel naþional sau co-
munitar, autoritãþile de implemen-
tare îi obligã pe candidaþi sã prezinte
documente relevante ºi sã declare
cã îndeplinesc criteriile. 

În anumite state membre, autori-
tãþile de implementare au acces la
baze de date specifice (în mod di-
rect sau indirect) pentru a verifica
exactitatea declaraþiilor candidaþilor.
Este vorba, în special, de baze de
date privind fiscalitatea. Aceasta
poate fi accesatã în mai mult de
jumãtate din statele membre ale UE.
Existã ºi baze de date privind insti-
tuþiile de credit ºi, respectiv, persoa-
nele sau întreprinderile care au fost
sancþionate în cadrul unor proceduri
administrative sau penale. 

În Ungaria, o lege din anul 2006 a
înfiinþat un nou registru de protecþie
a creditorilor, al cãrui scop este de a
furniza informaþii complete ºi actuali-
zate privind solvabilitatea ºi mãsurile
adoptate de cãtre tribunal împotriva
societãþilor menþionate în acest re-
gistru.

În anul 2006, comisia a trecut toto-
datã în revistã sistemele de alertã ºi
excludere instituite în vederea asi-
gurãrii unei mai bune activitãþi de
gestionare a anumitor riscuri referi-
toare în special la funcþionarea

pieþelor publice, precum ºi pentru a
asigura o mai bunã protecþie a
intereselor financiare comunitare. În
acest context, în ianuarie 2006,
Oficiul de Luptã contra Fraudei ºi
Transparency International au orga-
nizat o masã rotundã pe tema  pro-
tecþiei intereselor financiare ale UE
prin intermediul sistemelor de
excludere.

Regulamentul financiar nr. 1605/
2002, adoptat la nivel comunitar ºi

modificat în 2006, prevede institui-
rea unei baze de date centralizate,
comune tuturor instituþiilor. Aceasta
include organizaþiile excluse de pe
pieþele ºi de la subvenþiile finanþate
din bugetul european. Aceastã bazã
de date va cuprinde toate informaþi-
ile relevante privind entitãþile con-
damnate pentru fraudã sau corupþie
în statele membre ºi þãrile terþe care
participã la realizarea de programe
ale U.E.. Comisia dispune deja de o
bazã de date interne de alertã pre-

coce (EWS – Early Warning Sys-
tem), care conþine informaþii referi-
toare la fondurile gestionate direct
de cãtre comisie, cu respectarea re-
gulilor privind protecþia datelor cu
caracter personal. 

Cele douã directive privind achi-
ziþiile publice adoptate în 2004 pre-
vãd obligaþia statelor membre de a
exclude operatorii economici care
s-au fãcut vinovaþi de participarea la
o organizaþie infracþionalã, de corup-

þie sau fraudã în detrimentul intere-
selor financiare ale Comunitãþii sau
deturnare de fonduri, în cazul în
care aceºtia au fost condamnaþi prin
hotãrâre definitivã. Directivele pre-
vãd, de asemenea, posibilitatea ex-
cluderii unui operator economic care
se aflã în stare de faliment, în proce-
dura de lichidare sau de încetare a
activitãþii, care a fost condamnat
pentru o infracþiune care îi afecteazã
moralitatea profesionalã, care a
comis o gravã greºealã profesionalã
sau care nu ºi-a plãtit cotizaþiile de
securitate socialã.

Având în vedere recentele evoluþii
ale sistemelor de alertã precoce ºi
de excludere, statele membre au
fost invitate sã comunice bazele lor
de date cu privire la beneficiarii ce
prezintã un anumit risc. Aproape
toate acestea au un obiectiv de pre-
venþie. În situaþia în care un operator
economic este înscris în baza de
date, acesta trebuie sã furnizeze
garanþii specifice sau este supus
unor controale suplimentare. În anu-
mite cazuri, înscrierea în astfel de
liste determinã sau ar putea deter-
mina aplicarea de sancþiuni, cum ar
fi excluderea operatorului economic
din procedura de atribuire a unui
contract de achiziþie publicã sau de
la acordarea unor subvenþii publice
pe o perioadã determinatã de timp.

În ceea ce priveºte bazele de date
existente în domeniul achiziþiilor
publice, în Austria beneficiarii sunt
înscriºi doar în mãsura în care sunt
obligaþi sã suporte o sancþiune ad-
ministrativã. În Germania beneficiarii
sunt trecuþi în registrul de corupþie
dacã acestora li s-a aplicat o sanc-
þiune administrativã sau dacã au fost
condamnaþi pentru sãvârºirea unor
infracþiuni financiare.

Italia dispune de cea mai volumi-
noasã bazã de date privind lucrãrile
publice, care vizeazã fiecare din si-
tuaþiile menþionate anterior. De ase-
menea, beneficiarii sunt înscriºi în

aceastã bazã în cazul în care nu
ºi-au respectat obligaþiile ce le in-
cumbã, în cazul în care li se atribuie
o subvenþie sau un contract de achi-
ziþie publicã. Principalul motiv pentru
care un beneficiar este înscris în ba-
zele de date referitoare la ajutoarele
financiare este nerespectarea obli-
gaþiilor care îi incumbã la atribuirea
unei subvenþii. Printre celelalte moti-
ve se numãrã începerea unei urmã-
riri penale pentru sãvârºirea unei in-
fracþiuni financiare  sau pronunþarea
unei condamnãri definitive pentru o
infracþiune financiarã.

În ceea ce priveºte dreptul la
apãrare al celor înscriºi în astfel de
baze de date, în ºase state mem-
bre, beneficiarii sunt informaþi cu
privire la aceastã înregistrare.
Uneori, aceºtia au chiar posibili-
tatea de a iniþia o cale de atac
împotriva acestei înregistrãri, fie ea
administrativã sau judiciarã. Cea
mai mare parte a bazelor de date
este centralizatã, însã existã ºi
baze gestionate la nivel local. În
statele membre existã, de aseme-
nea, mãsuri referitoare la bene-
ficiarii fiabili, cum ar fi, de exemplu,
o bazã de date specificã referitoare
la beneficiarii fiabili (lista albã), pre-
cum ºi un sistem de certificare sau
evaluare calitativã a rezultatelor.

În Germania, societãþile care ºi-au
demonstrat capacitãþile tehnice, efi-
cacitatea ºi fiabilitatea pot solicita în-
scrierea într-un registru al antrepre-
norilor ºi furnizorilor în domeniul
construcþiilor. Societãþile care au
comis infracþiuni sunt suprimate din
registru pentru o anumitã perioadã
ºi pot fi, de asemenea, excluse din
procedurile de atribuire a contracte-
lor de achiziþie publicã. 

Cu toate cã evantaiul bazelor de
date prezentat anterior nu permite
identificarea unui model dominant în
statele membre, exemplele furnizate
evidenþiazã posibilitãþile existente în
acest domeniu.

ÞEAPA trebuia
sã fie musai din
categoria G2-O!
Standard european SR EN 1611-1:
Cherestea din rãºinoase/foioase

Nu râdeþi! Nici mãcar nu mustãciþi! Lucrurile sunt
cât se poate de serioase. Aduceþi-vã aminte când
aþi luat utima datã þeapã! Acum, cã v-a mai trecut
amuzamentul, vã informãm cã existã un standard
european pentru cherestea din rãºinoase. Adicã ºi
pentru þepe! Aviz constructorilor ºi cumpãrãto-
rilor care trebuie sã înveþe acest standard ºi sã-l
foloseascã la cumpãrat de cherestea! Altfel, vor
lua în continuare þeapã. Nestandardizatã.

Rãzvan Petriºor

Rãºinoase
Standardul European stabileºte douã proceduri de

clasificare, G 2 ºi G 4, pentru cheresteaua din rãºinoase. 
G 2 þine cont de nodurile de pe feþe, noduri sãnãtoase

sau moarte, respectiv cãzãtoare, precum ºi de alte par-
ticularitãþi cum ar fi aspectul, ºi anume culoarea, ponde-
rea putregaiului, a mãduvei, a pungii de rãºinã ºi defor-
maþii. În cazul procedurii G2, dacã cele douã feþe au
aceeaºi calitate, aceastã clasã este calitatea piesei.
Când existã o faþã mai bunã ºi o faþã mai puþin bunã, ca-
litatea piesei corespunde unei calitãþi situate deasupra
celei cuprinzãtoare pentru faþa mai puþin bunã. G2 se
împarte în 4 subcategorii, numerotate de la 0 la 4. În
G2-0 se încadreazã cheresteaua care nu prezintã
noduri putrede sau cãzãtoare, care nu are coajã înfun-
datã, iar nodurile sãnãtoase nu acoperã o suprafaþã mai
mare de 10 la sutã din lãþimea piesei. La G2-4 se admit
noduri ’’fãrã numãr”, dar sã nu fie afectatã rezistenþa pie-
sei. Problema este cã ºi preþul ar trebui sã fie corespun-
zãtor calitãþii. Aþi vãzut cumva ca vreun comerciant sã
vândã cheresteaua pe categorii, cu preþuri diferite?!

Clasificarea G 4 se realizeazã în funcþie de nodurile
prezente pe douã feþe ºi pe douã canturi, precum ºi de
celelalte particularitãþi ce afecteazã aspectul ºi rezis-
tenþa lemnului. 

Dacã cele patru laturi au aceeaºi calitate, aceastã ca-
litate este cea a piesei. Dacã una dintre feþe este de o
calitate inferioarã celei stabilite pentru celelalte trei feþe –
se includ ºi canturile – atunci calitatea piesei este cali-
tatea imediat urmãtoare feþei mai puþin bunã.

Nodurile de 10 mm sau mai mici nu se iau în consi-
derare decât dacã sunt putrede sau cãzãtoare. Pentru
piese de molid, brad ºi Douglas cu o lãþime de 225 de

mm ºi mai mare, dimensiunea nodurilor trebuie maritã
cu 10 mm. Pentru piesele a cãror lãþime este mai mare
de 225 de mm, numãrul total de noduri admise poate fi
mãrit cu 50 la sutã.

Foioase
Fiecare piesã de cherestea este apreciatã dupã as-

pectul feþelor ºi canturilor sale, þinându-se seama de
prezenþa, importanþa, poziþia ºi repartizarea particularitã-
þilor de structurã, de defectele de debitare ºi de degra-
dãrile pe care acestea le pot prezenta. Nerespectarea
condiþiilor prevãzute de standardul european, fie ºi doar
pentru unul dintre aceste elemente, este suficientã pen-
tru a declasa o piesã.

Când cheresteaua de stejar sau fag se clasificã, tre-
buie sã se ia în calcul urmãtoarele caracteristici sau de-
fecte: nodurile, crãpãturile, inclusiv cele de uscare, mã-
duva – la stejar, coaja înfundatã, alburnul, lunura, defec-
tele de debitare – aici se studiazã aspectul de inimã în-
chisã, inimã deschisã ºi teºitura. De asemenea, clasifi-
carea impusã de standardul European este influenþatã,
evident, ºi de deformaþii ºi ponderea lor, respectiv de
arcuirea piesei, de bombare, rãsucire. Coloraþiile anor-
male sunt inima roºie, vinele negre. Sunt declasate pie-
sele care prezintã alteraþii cauzate de ciuperci, cum ar fi
rãscoacerea ºi putregaiul.

*Informaþii furnizate de ASRO

Mecanisme de control 
instituite la nivel comunitar
privind gestionarea 
fondurilor europene
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Confirmarea comisarilor
europeni Tajani ºi Barrot 

Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice ºi Locuinþelor mulþumeºte pentru sprijinul acordat în distribuirea ziarului euROpeanul urmãtorilor parteneri: 
CFR Cãlãtori, METROREX, Aeroportul Internaþional „Henri Coandã“, TAROM, camerele judeþene de comerþ, consiliile judeþene, prefecturile, ADR-uri, principalele universitãþi ºi centrele „EUROPA“
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agenda navetistului de bruxelles

� locul în care a fost construitã clãdirea este consi-
derat sacru, deoarece în secolul al XVII-lea a existat
aici, pe Strada Legii (Rue de la Loi), o mãnãstire care
adãpostea Ordinul cãlugãriþelor Saint-Augustin;

� în secolul al XIX-lea, pe actualul amplasament al

instituþiilor europene se afla pensionul celebru al
Doamnelor de Berlaymont;

� designul original al clãdirii aparþine arhitecþilor bel-
gieni Lucien De Vestel, Jean Gilson, Andre Polak ºi
Jean Polak, iar cheltuielile pentru ridicarea construcþiei

au fost suportate exclusiv de guvernul belgian;
� numãrul de porþii servite zilnic în restaurantul

clãdirii este de 2700;
� 7 iunie este „Ziua porþilor deschise” la instituþiile

europene.
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Veronica Cormoº

În urma votului negativ dat Tratatului de
la Lisabona, Adrian Severin a propus pen-
tru Irlanda un statut interimar în cadrul UE.
Europarlamentarul este de pãrere cã pro-
cesul de integrare europeanã trebuie sã
continue, chiar dacã va include mai puþine
state. Severin a subliniat faptul cã „popo-
rul irlandez trebuie sã foloseascã pentru
reflecþie propriul timp ºi nu al altora“. Eu-
rodeputatul considerã cã „în cadrul unui
nou referendum, poporul irlandez ar trebui
sã rãspundã la întrebarea dacã vrea sã

rãmânã în Uniunea Europeanã pe baza
tratatului de la Lisabona sau dacã vrea sã
joace un «rol de cavaler» în timpul furtu-
nilor ordinii mondiale“.

Nicolae Vlad Popa promoveazã ideea
unificãrii dreptului penal european. Euro-
parlamentarul  a adresat Comisiei Euro-
pene o serie de întrebãri  privind compe-
tenþele instituþiilor UE în materie penalã ºi
condiþiile care ar trebui întrunite pentru
elaborarea unor norme juridice europene
de drept penal material ºi procedural. Ni-
colae Vlad Popa apreciazã cã este nece-
sarã o dezbatere amplã pentru edificarea
unui sistem penal european coerent ºi efi-
cient: „Uniunea ar trebui sã poatã avea o
implicare pro-activã în toate situaþiile în
care infracþiunile sunt de o gravitate deo-
sebitã“. Deocamdatã, sancþiunile existen-
te sunt de mai multe tipuri ºi dau posibili-
tatea infractorilor sã exploateze lacunele
din legislaþie, fapt care afecteazã eficienþa
dreptului comunitar.

Rovana Plumb solicitã o campanie uni-
tarã la nivel european prin care copiii sã
conºtientizeze cã violenþa asupra lor este
ilegalã. Europarlamentarul ºi-a exprimat
convingerea cã pânã în anul 2009, pe-
deapsa corporalã asupra copiilor va fi in-
terzisã pretutindeni în Europa: „Viitorul UE
depinde de modul în care drepturile copi-
ilor sunt respectate, iar pentru formarea
acestora trebuie avutã în vedere o nouã
abordare”. 

Gabriela Creþu a atras atenþia în plenul
Parlamentului European asupra nece-
sitãþii unei decizii politice europene pentru
combaterea eficientã a sãrãciei ºi exclu-
derii sociale în Uniunea Europeanã. Euro-
parlamentarul considerã cã în UE nu pu-
tem vorbi de o lipsã de resurse, ci de o îm-
pãrþire deseori nedreaptã a acestora, de
reguli care perpetueazã excluderea. Po-
trivit eurodeputatei, „sãrãcia nu este o ab-
stracþie, este un mod de viaþã care afec-
teazã în special femeile ºi copiii“ ºi cã sunt
„necesare decizii politice pentru a corecta
situaþia“.

Eurodeputatul Ioan Mircea Paºcu a luat
cuvântul în cadrul unei întrevederi cu Margot
Wallstrom, comisarul pentru relaþiile insti-
tuþionale ºi strategia de comunicare a UE. 

Intervenþia europarlamentarului a avut
loc în cadrul  întâlnirii extraordinare a Co-
mitetului Preºedinþilor de Comisii PE. Ioan
Mircea Paºcu  avertizeazã cã existã peri-
colul ca, sub impactul înrãutãþirii situaþiei
economice în Uniunea Europeanã, sã se
consolideze tendinþele de re-naþionalizare
a unor politici comune, precum ºi cele de
rezistenþã la transformarea altor politici
individuale în politici comune. Totodatã,
europarlamentarul a afirmat cã „Strategia
politicã anualã pentru 2009 dã dovadã de
prea puþinã viziune politicã“. 

INSTITUÞIILE NU STAU

CE SE MAI
ÎNTÂMPLÃ?

CEEA CE (PROBABIL) NU ªTIAÞI DESPRE... CCLLÃÃDDIIRREEAA  BBEERRLLAAYYMMOONNTT:
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Veronica Cormoº

Parlamentul European a votat în favoarea desemnãrii
lui Antonio Tajani în funcþia de comisar european pentru
Transporturi ºi atribuirii fostului vicepreºedinte al
Comisiei Europene, Jacques Barrot, portofoliul Justiþie,
Libertate ºi Securitate.

Antonio Tajani a fost acceptat de deputaþii europeni
pe postul de comisar european pentru Transport,
devenind ºi vicepreºedinte al Comisiei Europene. Acest
post a fost deþinut pânã de curând de Jacques Barrot. 

Antonio Tajani s-a nãscut la Roma, are 50 de ani ºi
are studii de Drept. A lucrat la RAI – Radio-Televiziunea
Publicã din Italia - ºi a condus redacþia de la Roma a co-
tidianului de dreapta „Il Giornale”. Este unul din cei cinci
fondatori ai partidului de centru-dreapta Forza Italia. 

Antonio Tajani este membru al Parlamentului Euro-
pean de 14 ani ºi a fost purtãtor de cuvânt al lui Silvio
Berlusconi. În 2001 a reprezentat Parlamentul Eu-
ropean la Convenþia pentru Viitorul Europei, convenþie
care a redactat actuala Constituþie Europeanã. a de-
venit vicepreºedinte al Partidului Popular European. În
2003 a devenit vicepreºedinte al Partidului Popular
European.

Jacques Barrot este licenþiat în drept ºi a urmat spe-
cializãri post-universitare în domeniul sociologiei ºi ºtiin-
þelor politice. A deþinut funcþii administrative locale ºi re-
gionale, funcþii parlamentare, dar ºi responsabilitãþi mi-
nisteriale. Între 1974-1978 a fost secretar de stat pentru
Locuinþe, ministru pentru Sãnãtate ºi Securitate Socialã
în perioada 1979-1981, ministru al Muncii, Dialogului
Social ºi Participãrii în anul 1995, ministru al Muncii ºi
Problemelor Sociale în perioada 1995-1997.
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