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 Cuvânt înainte

În perioada următoare, stimularea absorbţiei instrumentelor structurale va fi un 
punct vital în ansamblul măsurilor pentru dezvoltarea şi modernizarea României. 
A stimula această absorbţie înseamnă mai întâi să găsim modalităţile concrete prin 
care putem sprijini potenţialii beneficiari, înseamnă să intensificăm comunicarea 
cu aceştia şi cu publicul larg. Mai mult, înseamnă să organizăm sesiuni de formare, 
în aşa fel încât fiecare dintre aceştia să poată pregăti proiecte de calitate şi să le 
poată implementa eficient şi corect, evitând astfel riscul producerii de cheltuieli 
care să nu poată fi rambursate de Comisia Europeană.

În contextul actual, pentru a facilita accesarea instrumentelor structurale în ve-
derea atenuării efectelor crizei economice şi financiare în România, vor fi simpli-
ficate procedurile de depunere şi contractare a proiectelor din aceste fonduri. Însă 
principalul factor de succes este proiectul, iar calitatea şi conformitatea acestuia cu 
strategiile finanţate, precum şi capacitatea beneficiarului de a-l implementa con-
form regulilor sunt esenţiale. De aceea, asistenţa tehnică joacă un rol deosebit de 
important. În primul rând, ea finanţează instrumente adecvate de sprijin pentru be-
neficiari şi favorizează accesul la expertiză tehnică specializată. În plus, asistenţa 
tehnică finanţează activităţi de comunicare şi de formare derulate de instituţiile cu 
atribuţii în gestionarea fondurilor pentru potenţialii beneficiari. Vor fi create astfel 
premisele pentru dezvoltarea de proiecte mature şi eligibile. 

În plus, prin asistenţa tehnică se asigură sprijinul necesar funcţionării siste-
mului de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale, prin dezvoltarea 
de ghiduri generale, organizarea comitetelor şi grupurilor de lucru şi, un punct 
deosebit de important, dezvoltarea şi întreţinerea Sistemului Unic de Management 
al Informaţiei.

Broşura de faţă îşi propune să ofere atât informaţii privind stadiul implementă-
rii instrumentelor structurale în România, privind oportunităţile de finanţare exis-
tente în cadrul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică şi a axelor prioritare 
de asistenţă tehnică, cât şi exemple de proiecte de succes finanţate din asistenţă 
tehnică în alte state membre ale Uniunii Europene.

Intenţionăm ca astfel de publicaţii să fie un instrument periodic de comuni-
care atât cu beneficiarii potenţiali ai Programului Operaţional Asistenţă Tehnică, 
cât şi cu publicul larg şi cu factorii interesaţi din rândul partenerilor economici 
şi sociali.

Gheorghe Pogea
Ministrul finanţelor publice
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1. Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 
şi coordonarea asistenţei tehnice

După cum se ştie, asistenţa tehnică reprezintă un instrument important pentru ma-
nagementul programelor operaţionale şi pentru sprijinirea beneficiarilor în accesarea 
şi implementarea instrumentelor structurale. 

Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT), complementar celorlalte pro-
grame, îşi propune să sprijine procesul de coordonare a instrumentelor structurale în 
România şi să contribuie la implementarea şi absorbţia eficace, eficientă şi transparen-
tă a acestora. 

Concret, POAT oferă sprijin în special sistemului de gestionare a instrumen-
telor structurale, prin finanţarea sistemului informatic SMIS, realizarea de studii, 
ghiduri metodologice, schimburi de bune practici aplicabile tuturor programelor, spri-
jinirea funcţionării unor structuri cu atribuţii de coordonare, certificare şi plăţi şi audit 
şi formarea personalului din structurile de gestionare. De asemenea, sprijină absorbţia 
instrumentelor structurale în general, atât prin activităţi de comunicare şi publicitate, 
cât şi printr-o formare de bază a celor care pot accesa instrumente structurale şi a be-
neficiarilor de asistenţă.

Realizarea obiectivelor, rezultatelor şi activităţilor POAT se poate face doar prin-
tr-o strânsă şi permanentă colaborare cu celelalte autorităţi de management pe tema 
utilizării asistenţei tehnice. În acest sens, în ultimul an s-a intensificat acest dialog în 
cadrul unui comitet de coordonare a asistenţei tehnice. Comitetul se reuneşte trimestri-
al pentru a analiza stadiul utilizării asistenţei tehnice, pentru a trece în revistă acţiunile 
care vor fi realizate în perioada următoare şi posibilele probleme apărute, pentru a găsi 
soluţii ale acestora, precum şi pentru a propune îmbunătăţirea sistemului de gestionare 
a asistenţei tehnice în general. 

Începutul implementării asistenţei tehnice în România a fost unul plin de provocări, 
provenite în special din necesitatea de a respecta atât reglementările comunitare cât şi 
legislaţia românească în materie de finanţe publice şi administraţie publică. Caracterul 
inovativ al unor activităţi s-a confruntat cu probleme precum lipsa în legislaţia naţio-
nală a definiţiei pentru anumite tipuri de cheltuieli şi acţiuni. O altă problemă a fost şi 
interpretarea rigidă a principiului anualităţii cheltuielilor bugetare. Cu toate acestea, 
s-au realizat progrese importante, iar efectul anumitor demersuri realizate se va vedea 
mai accentuat în perioada următoare. 

În ceea ce priveşte POAT, merită menţionat faptul că este primul dintre programele 
operaţionale care a obţinut acreditarea sistemului de management şi control financiar 
din partea Comisiei Europene. Cea mai importantă lecţie învăţată în perioada de înce-
put a implementării POAT este aceea că lucrul în echipă este foarte important în sur-
montarea problemelor, iar menţinerea unui contact strâns cu beneficiarii este esenţial 
pentru implementarea programului.

În mod concret, în anul 2008, au fost demarate o serie de proceduri de achiziţii 
publice în cadrul unor proiecte cu finanţare din POAT ale căror activităţi vor începe 
efectiv în perioada aprilie-mai 2009. Aceste proiecte urmăresc:
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realizarea unui studiu privind identificarea direcţiilor prioritare de reformă a • 
politicii de coeziune post 2013 din perspectiva României;
îmbunătăţirea sistemului de indicatori pentru monitorizarea şi evaluarea in-• 
strumentelor structurale;
crearea unei facilităţi de asistenţă tehnică care să sprijine acţiuni punctuale • 
de tip redactare de documentaţii (în special studii, metodologii, planuri) şi 
schimb de bune practici cu privire la accesarea şi implementarea instrumen-
telor structurale care să se adreseze în acelaşi timp mai multor programe ope-
raţionale;
realizarea unor evaluări la nivel de Cadru Strategic Naţional de Referinţă şi • 
pentru POAT;
formarea personalului din sistemul de gestionare a instrumentelor structurale;• 
consultanţă şi asistenţă pentru funcţionarea Autorităţii pentru Coordonarea • 
Instrumentelor Structurale (ACIS) şi Autorităţii de Certificare şi Plată 
(ACP);
continua dezvoltare şi mentenanţă a sistemului SMIS;• 
formarea utilizatorilor SMIS;• 
derularea unei campanii de publicitate pe tema instrumentelor structurale.• 

În perioada imediat următoare vor fi lansate o serie de proceduri de achiziţii pu-
blice, care vizează:

acţiuni susţinute de informare având ca punct focal centrul de informare pri-• 
vind instrumentele structurale;
formarea beneficiarilor pe tematica managementului proiectelor şi contracte-• 
lor finanţate din instrumentele structurale;
dezvoltarea unui instrument informatic de colectare electronică a informaţii-• 
lor privind implementarea proiectelor finanţate din instrumentele structurale 
direct de la beneficiari;
îmbunătăţirea ghidurilor de analiză cost-beneficiu şi elaborarea unor ghiduri • 
specifice pentru anumite sectoare.

În continuare, ne propunem o deschidere cât mai mare către nevoile beneficiari-
lor şi ale tuturor celor care contribuie la implementarea instrumentelor structurale în 
România, menţinerea apropierii faţă de beneficiarii POAT şi de colegii din celelalte au-
torităţi de management, precum şi încurajarea depunerii unor proiecte cu rezultate care 
să favorizeze absorbţia instrumentelor structurale. În acest sens, la nivelul autorităţii de 
management există funcţia de help-desk, utilizată până acum mai mult de beneficiarii 
din cadrul structurilor de coordonare, iar pagina web www.poat.ro conţine un formular 
de colectare de idei de proiecte, precum şi un forum dedicat discutării problemelor de 
asistenţă tehnică.

Livia Chiriţă, director, Autoritatea de Management pentru
Programul Operaţional Asistenţă Tehnică
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2. Stadiul implementării asistenţei tehnice în 
România

Asistenţa tehnică din cadrul Obiectivului „Convergenţă” este de aproximativ 906 
milioane euro pentru perioada 2007-2013, atât în cadrul Programului Operaţional 
Asistenţă Tehnică cât şi al axelor prioritare de asistenţă tehnică din celelalte programe. 
Din această alocare, aproximativ 690 milioane euro reprezintă contribuţia comunitară, 
în procent de 3,6% din suma totală alocată prin instrumentele structurale în România.

Delimitarea între Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT) şi axele prio-
ritare de asistenţă tehnică ale celorlalte programe s-a realizat având în vedere ca axele 
să asigure sprijinul necesar implementării programului operaţional din care fac parte, 
iar POAT să fie un instrument orizontal de asistenţă care să acopere necesităţile siste-
mului de coordonare a instrumentelor structurale, dar şi necesităţile de sprijin comune 
sistemului de gestionare şi implementare a acestor fonduri.

Sursa: Programele Operaţionale aprobate de Comisia Europeană

După Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, cele mai mari sume sunt alocate 
axelor prioritare de asistenţă tehnică din Programul Operaţional Sectorial Mediu şi 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. 

Axele prioritare de asistenţă tehnică sunt împărţite în două domenii majore de in-
tervenţie: 

1. un domeniu care vizează sprijinirea sistemului de gestionare şi implementare 
a programului operaţional respectiv (include cheltuieli de funcţionare şi sprijin 
în derularea activităţilor Autorităţii de Management şi organismelor interme-
diare/beneficiarii cheie în cazul POS T, evaluarea programului, training pentru 
personalul Autorităţii de Management şi organismelor intermediare, elabora-
rea de studii specifice programului şi pregătirea pentru următoarea perioadă de 
programare)

2. un domeniu prin care sunt finanţate activităţi de informare şi comunicare cu 
privire la programul operaţional respectiv.
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Excepţie face POS CCE care a inclus în al doilea domeniu major de intervenţie, pe 
lângă activităţile de informare şi comunicare, evaluarea programului şi achiziţionarea 
de echipamente pentru funcţionarea Autorităţii de Management şi organismelor inter-
mediare, altele decât cele necesare pentru SMIS, finanţate din POAT.

În plus, trainingul pentru potenţialii beneficiari cu privire la programul operaţional 
respectiv a fost inclus în mod distinct în primul domeniu major de intervenţie al axei 
prioritare de asistenţă tehnică din trei programe operaţionale (POS T, POS Mediu şi 
PO DCA) şi în al doilea domeniu major de intervenţie al axei prioritare de asistenţă 
tehnică ale celorlalte programe (POR, POS CCE şi POS DRU).

Sursa: Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale 

Raportat la fondurile comunitare alocate 2007-20091, proiectele depuse reprezintă 
între 25% şi 55%, cu excepţia POS T şi POS DRU, pentru care procentul este foarte 
scăzut 3,3% şi, respectiv 1%. Proiectele aprobate reprezintă între 16% şi 55%, cu ex-
cepţia POS T şi POS DRU. Diferenţa între procentul proiectelor aprobate şi proiectele 
primite se datorează în principal proiectelor aflate în evaluare, întrucât rata proiectelor 
respinse e mică (aproximativ 6% - 5 proiecte respinse din cele 86 primite).

Datorită perioadei necesare de semnare a contractelor/deciziilor de finanţare (unele 
proiecte fiind recent aprobate), rata proiectelor contractate, se situează între 0% şi 7%, 
cu excepţia POR şi POS Mediu, pentru care nivelul contractării se ridică la 27% şi 
respectiv 55%.

Din cauza problemelor menţionate în articolul precedent, privind încadrarea tipului 
de acţiuni finanţate din asistenţa tehnică în categoria cheltuielilor bugetare, demararea 
efectivă a asistenţei tehnice a avut loc abia în 2008. Din acest motiv, progresul în re-
alizarea plăţilor este destul de redus, programele în cadrul cărora s-au făcut plăţi fiind 
POAT, POR, POS Mediu şi POS DRU.

1 Cursul de schimb utilizat este cursul inforeuro din luna martie a.c. (1 euro = 4,2904 lei).
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Sursa: AM POAT – situaţiile la data de 15 ianuarie a.c. primite pentru 
Comitetul de Coordonare a Asistenţei Tehnice

În urma analizei raportărilor primite în cadrul Comitetului de Coordonare a 
Asistenţei Tehnice, putem aprecia că activităţile finalizate sau aflate în curs de im-
plementare la sfârşitul anului 2008, prevăzute a fi finanţate din asistenţă tehnică, au 
urmărit, în mod preponderent, două aspecte:

funcţionarea structurilor implicate în gestionarea instrumentelor structura-• 
le (autorităţi de management, organisme intermediare, Autoritatea pentru 
Coordonarea Instrumentelor Structurale, Autoritatea de Certificare şi Plată), 
şi organizarea de evenimente de informare şi comunicare pentru beneficiarii • 
potenţiali, inclusiv campanii mass-media.

În ceea ce priveşte Obiectivul „Cooperare Teritorială Europeană”, asistenţa teh-
nică alocată în cadrul celor 11 programe operaţionale2 este de aproximativ 132 milioa-
ne euro, din care aproximativ 89 milioane euro reprezintă contribuţie comunitară. 

Conform raportărilor la data de 15 ianuarie a.c. primite în cadrul Comitetului de 
Coordonare a Asistenţei Tehnice, Programul de Cooperare Transfrontalieră România-
Bulgaria 2007-2013 este singurul care a început utilizarea asistenţei tehnice, prepon-
derent pentru activităţi de informare şi comunicare şi, în mai mică măsură, pentru 
finanţarea cheltuielilor de funcţionare a Autorităţii de Management.

Ne aşteptăm ca, în perioada următoare, să se intensifice contractarea şi demararea 
activităţilor de evaluare a proiectelor depuse spre finanţare din instrumentele structura-
le. De asemenea, printre tipurile de activităţi finanţate din asistenţa tehnică vor apărea 
şi evaluarea programelor şi a Cadrului Strategic Naţional de Referinţă care este plani-
ficată pentru acest an, precum şi activităţi legate de sistemul informatic de gestionare a 
instrumentelor structurale – SMIS, a căror implementare va începe în aprilie a.c.

Autoritatea de Management pentru
Programul Operaţional Asistenţă Tehnică

2 PO Ungaria-România, PO România-Bulgaria, PO România-Serbia, PO România-Ucraina-
Moldova, PO Ungaria-Slovacia-România-Ucraina, PO Bazinul Mării Negre, PO Spaţiul Sud-
Est European, INTERREG IV C, URBACT II, ESPON 2013, INTERRACT II.
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3. Exemple de proiecte finanţate din 
asistenţă tehnică în România – bune 
practici 
3.1. Programul Operaţional Regional
În anul 2008, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 

a contractat proiectul Sprijin pentru AMPOR pentru implementarea măsurilor de 
informare şi publicitate, finanţat în cadrul axei prioritare 6, Asistenţă Tehnică, dome-
niul major de intervenţie 2, “Sprijinirea activităţilor de informare şi publicitate pentru 
implementarea Programului Operaţional Regional 2007-2013”.

Proiectul a avut drept obiective creşterea gradului de conştientizare a potenţialilor 
beneficiari cu privire la oportunităţile de finanţare din cadrul Programului Operaţional 
Regional, precum şi informarea potenţialilor solicitanţi privind modalitatea de acce-
sare a fondurilor.

Valoarea proiectului s-a ridicat la 810.079 euro.
În cadrul acestui proiect, au fost organizate evenimente de promovare a progra-

mului, destinate mass-media şi potenţialilor beneficiari. De asemenea, ca rezultat al 
sondajului de opinie derulat la finalul anului 2007, Autoritatea de Management a iden-
tificat presa şi Internetul ca fiind principalele surse de informare pentru potenţialii 
beneficiari. Prin urmare, promovarea Programului Operaţional Regional s-a făcut prin 
intermediul ambelor mijloace de comunicare (promovarea pe pagini web şi în publi-
caţii cu profil economic).

Astfel, au avut loc opt întâlniri informale cu reprezentanţi ai mass-media din re-
giunile de dezvoltare ale ţării, în cadrul cărora a fost prezentat stadiul implementării 
programului operaţional în fiecare regiune, precum şi dificultăţile întâmpinate în im-
plementare. La întâlniri au participat un număr total de 186 jurnalişti. Urmare a acestor 
întâlniri au fost generate 81 de articole şi interviuri.

La nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare au fost organizate ateliere de lucru desti-
nate potenţialilor beneficiari, la care au fost înregistraţi, în total, 444 de participanţi, 
reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, ai întreprinderilor mici şi mijlocii, ai orga-
nizaţiilor non-guvernamentale (ONG) şi ai instituţiilor de învăţământ din regiunile de 
dezvoltare. La evenimente au fost invitaţi şi beneficiari ai proiectelor finanţate din fon-
duri europene din alte state membre ale Uniunii Europene, pentru a împărtăşi din ex-
perienţa lor în întocmirea aplicaţiei şi implementarea proiectelor. Experţii responsabili 
cu managementul axelor prioritare din cadrul Autorităţii de Management au discutat, 
împreună cu reprezentanţii organismelor intermediare, cu cei interesaţi să primească 
finanţare din programul operaţional.

Pentru a stimula depunerea de proiecte în vederea dezvoltării turismului, Autoritatea 
de Management a organizat o conferinţă de lansare a domeniului major de interven-
ţie 5.3, Valorificarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare pentru 
creşterea atractivităţii regiunilor României ca destinaţii turistice. Lansarea a avut loc 
la Cluj, pentru a se evidenţia importanţa componentei regionale în implementarea pro-
gramului, la muzeul Etnografic al Transilvaniei, şi s-a bucurat de participarea a 80 de 
invitaţi.
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În conformitate cu cerinţele Regulamentului CE 1828/20063, Autoritatea de 
Management a organizat conferinţa de prezentare a Raportului Anual de Implementare 
pentru 2007 a Programului Operaţional Regional. Evenimentul a avut loc pe data de 
30 septembrie 2008 şi a înregistrat 112 participanţi. În cadrul conferinţei au susţinut 
prezentări ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor, şeful Reprezentanţei 
Comisiei Europene la Bucureşti şi directorul general al Autorităţii pentru Coordonarea 
Instrumentelor Structurale. La eveniment au participat reprezentanţii celorlalte auto-
rităţi de management, ai organismelor intermediare, ai autorităţilor publice locale, dar 
şi mass-media.

Campania media de promovare a Programului Operaţional Regional a constat 
în postarea de bannere electronice pe paginile web cu profil economic sau de ştiri 
(zf.ro, capital.ro, wall-street.ro, moneychannel.ro, bloombiz.ro, avocatnet.ro, evz.ro,  
hotnews.ro, realitatea.net, cotidianul.ro, gandul.info, jurnalul.ro, imobiliare.ro,  
imobiliare.net, 9AM, rol.ro, clubafaceri.ro, adevarul.ro) şi publicarea machetei de 
presă Regio şi a articolelor de promovarea a diferitelor domenii cheie de intervenţie. 
Astfel, au fost 11.975.081 afişări ale banner-ului electronic Regio şi 57 difuzări ale 
machetei de presă Regio în Ziarul Financiar, Capital şi Jurnalul Naţional. Au fost pu-
blicate articole în Gândul, Ziarul Financiar şi Business Magazin, prin care au fost pro-
movate domeniile majore de intervenţie dedicate microîntreprinderilor, structurilor de 
sprijinire a afacerilor şi îmbunătăţirii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă.

3 REGULAMENTUL COMISIEI (CE) NR. 1828/2006 din 8 decembrie 2006 stabilind regu-
lile pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 în care se stabilesc 
prevederile generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social 
European şi Fondul de Coeziune şi pentru implementarea Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 
al Parlamentului European şi al Consiliului pentru Fondul European de Dezvoltare Regională.
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Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a actualizat 
conţinutul şi a retipărit broşurile Oportunităţi de finanţare pentru Microîntreprinderi 
(8.000 de exemplare) şi Oportunităţi de finanţare pentru ONG (3.000 de exemplare). 
De asemenea, a fost editată broşura Raportul Anual de Implementare (600 de exem-
plare în limba română şi 100 de exemplare în limba engleză), precum şi broşura Regio 
pe înţelesul tuturor (10.000 de exemplare).

Pentru facilitarea accesului celor interesaţi la informaţii actualizate şi detaliate 
privind finanţarea prin Programul Operaţional Regional, a fost îmbunătăţit designul 
paginii web www.inforegio.ro, dedicat programului. A fost creat un sistem de tip news-
letter, care transmite tuturor celor care se înscriu în baza de date informaţiile care au 
fost actualizate pe pagina web, simultan cu încărcarea informaţiilor pe pagina web. 
Până la finalul lunii decembrie 2008, s-au înregistrat 177.683 de vizitatori pe pagina 
web a programului, iar 1.446 de persoane s-au înregistrat pentru a primi newsletter.

Pentru a evalua impactul activităţilor de informare şi publicitate finanţate prin acest 
proiect, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a contrac-
tat o firmă specializată în studierea opiniei publice, care a derulat un sondaj de opinie 
la nivel naţional. Conform rezultatelor sondajului, 30% dintre cei intervievaţi se con-
sideră foarte bine şi destul de bine informaţi în ceea ce priveşte Programul Operaţional 
Regional, iar interesul cel mai mare a fost manifestat faţă de obţinerea finanţărilor prin 
program, pentru infrastructura de transport şi pentru microîntreprinderi. Sursa cea mai 
importantă pentru obţinerea informaţiilor despre program o reprezintă Internetul, 58% 
dintre cei intervievaţi afirmând că au vizitat pagina web www.inforegio.ro.

Autoritatea de Management pentru
Programul Operaţional Regional
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3.2. Programul Operaţional Sectorial Mediu
În ultima perioadă, se vorbeşte tot mai mult despre fonduri europene şi programe 

de finanţare, adesea desemnate doar prin câteva litere – POS CCE, POS T, POS Mediu. 
Ce se ascunde, însă, în spatele acestor acronime? Documente realizate de ministere, 
aprobate de Comisia Europeană, care reprezintă “forma” prin care România va utili-
za fondurile europene destinate mai multor domenii de investiţii precum: economie, 
transporturi, protecţia mediului etc. De fapt, ne referim la o reglementare a modului în 
care sprijinul financiar comunitar ne va influenţa viaţa de zi cu zi. 

Astfel, sub numele de Programul Operaţional Sectorial „Mediu” (POS Mediu) re-
găsim o strategie de utilizare a fondurilor puse la dispoziţia României de Uniunea 
Europeană (în valoare de 4,5 miliarde euro, la care se adaugă contribuţia naţională de 
1,1 miliarde euro), pentru sectorul de mediu. Pe scurt, prin acest Program Operaţional 
vor fi realizate investiţii importante pentru România în proiecte care urmăresc moder-
nizarea sistemelor de alimentare cu apă şi a reţelelor de canalizare în toate judeţele, 
îmbunătăţirea managementului integrat al deşeurilor, îmbunătăţirea situaţiei ariilor 
protejate, prevenirea inundaţiilor şi eroziunii costiere şi modernizarea sistemelor de 
termoficare. Mai exact, îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei şi protecţia mediului.

În data de 11.07.2007, programul a fost aprobat prin Decizia Comisiei Europene 
nr. 3467, ceea ce a deschis accesul României la finanţarea europeană pentru proiectele 
de mediu.

O valoare mare a investiţiilor implică o responsabilitate mare pentru Autoritatea de 
Management (AM) care gestionează POS Mediu, atât din punct de vedere al sprijinirii 
personalului în procesul de pregătire, evaluare şi monitorizare a proiectelor, cât şi din 
punct de vedere al promovării programului. 

În acest context, o sumă importantă (174 milioane euro) a fost alocată celor două 
domenii de intervenţie ale Axei Prioritare 6 – Asistenţă Tehnică a POS Mediu. Scopul 
acestei axe prioritare este de a contribui la creşterea capacităţii de absorbţie a fonduri-
lor UE, prin sprijinirea pregătirii proiectelor de infrastructură de mediu, a activităţilor 
de monitorizare, evaluare şi control al acestora, instruirea personalului AM, al orga-
nismelor intermediare, cât şi a beneficiarilor acestui program operaţional cu privire 
la gestionarea fondurilor europene, precum şi prin acţiuni de informare şi publicitate 
POS Mediu.

Deşi nu sunt proiecte majore (cu o valoare mai mică de 25 milioane de euro), 
proiectele de Asistenţă Tehnică nu sunt mai puţin complexe, iar AM, în calitate de 
beneficiar, este direct responsabilă de atragerea fondurilor alocate pentru această axă 
prioritară. În acest context, stabilirea din timp a proiectelor prioritare, întocmirea unui 
calendar de activităţi cu includerea unor date limită realiste de elaborare şi transmitere 
a tuturor documentelor necesare desfăşurării procedurii de licitaţie şi rigurozitatea în 
întocmirea documentaţiei de licitaţie sunt două aspecte esenţiale în derularea cu succes 
a unui astfel de proces de licitare. În acest context, în toate aceste etape, este esenţială o 
bună colaborare cu direcţiile beneficiare. O practică internă în cadrul AM POS Mediu 
este ca, în cazul caietelor de sarcini, acestea să fie elaborate de direcţia beneficiară, 
care se consultă apoi cu personalul Direcţiei Asistenţă Tehnică pentru definitivarea 
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lor în scopul asigurării armonizării şi corectitudinii informaţiilor şi din perspectiva 
prevederilor legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice. Astfel, în procesul 
de redactare se ţine cont de expertiza existentă în cadrul celor două direcţii în vederea 
obţinerii unor documente cât mai complete. Experienţa a demonstrat că specificaţiile 
tehnice exacte şi formulate clar sunt de preferat celor care lasă „libertate de interpreta-
re” ofertanţilor, deoarece operatorii economici nu sunt încă familiarizaţi cu specificul 
fondurilor europene post-aderare. În plus, procesul de evaluare este, astfel, facilitat.

O bună practică în procesul de evaluare a ofertelor depuse de agenţii economici 
este rigurozitatea. Cele mai mici detalii cuprinse în aceste documente pot fi importante, 
atât în modul de finalizare a procedurii, dar şi în perioada de implementare a contrac-
tului. Totodată, este de recomandat ca factorii de evaluare să fie extrem de precişi, 
fără ambiguităţi în interpretare, cu specificarea clară a algoritmului de calcul folosit în 
punctare. Această abordare oferă operatorului economic o imagine clară asupra proce-
durii de atribuire, dar şi un confort pentru Autoritatea Contractantă în selectarea celei 
mai bune oferte.

Din păcate, Autorităţile de Management, în calitate de Autorităţi Contractante, se 
confruntă cu o problemă serioasă: agenţii economici abuzează de dreptul de a depune 
contestaţii, membrii grupurilor de evaluare confruntându-se cu argumente de tipul „noi 
apreciem că oferta noastră a fost cea mai bună” sau „oferta noastră este mai bună decât 
oferta declarată câştigătoare”. Inutil să menţionăm că operatorul economic nu putea să 
aibă acces la documentaţia depusă de ceilalţi competitori. 

Lăsând de o parte aspectele anecdotice, experienţa a arătat că situaţii neaşteptate 
pot apărea pe tot parcursul procedurii de achiziţii publice, dar ele pot fi depăşite prin 
profesionalismul personalului implicat. Dialogul permanent între membrii grupului de 
evaluare încă din etapa de elaborare a documentaţiei de atribuire este foarte important, 
participarea persoanei care a întocmit caietul de sarcini în calitate de membru al comi-
siei de evaluare fiind un sprijin în analizarea ofertelor.

Ca o concluzie şi probabil cea mai bună dovadă a celor scrise mai sus, până în 
prezent, AM POS Mediu a contractat, în perioada 2007-2008, 24 de proiecte în valoare 
totală de aproximativ 5 milioane euro şi se estimează că proiectele planificate a fi apro-
bate în 2009 vor depăşi cu mult această sumă.

Autoritatea de Management pentru
Programul Operaţional Sectorial Mediu
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4. Experienţa altor State Membre în 
implementarea asistenţei tehnice

4.1. Polonia
Sunt cinci ani de când am început implementarea asistenţei tehnice finanţate din 

instrumentele structurale în Polonia. În tot acest timp, am avut unele încercări, am 
reuşit în unele domenii şi ne-am descurcat cu greu în altele. Cu toate acestea, sistemul 
de utilizare a asistenţei tehnice ca atare a fost creat şi funcţionează relativ bine atât prin 
Programul Operaţional Asistenţă Tehnică cât şi în cadrul componentelor de asistenţă 
tehnică ale celorlalte programe operaţionale.

Noua perspectivă financiară a adus noi oportunităţi, dar şi noi provocări. Suma 
alocată Poloniei din instrumentele structurale ajunge la 67 miliarde euro, uneori con-
siderată ca „cea mai mare din toate timpurile”. Aceasta însă implică o uriaşă responsa-
bilitate din partea noastră. Nu este vorba numai de a cheltui bine sau de a utiliza greşit 
fondurile. A irosi fonduri este întotdeauna o ocazie pierdută, dar poate fi considerată şi 
o impertinenţă faţă de Uniunea Europeană. Însă, în acest caz particular, dacă Polonia 
nu reuşeşte şi iroseşte asemenea sume alocate din banii contribuabililor europeni, s-ar 
putea pune sub semnul întrebării eficacitatea şi eficienţa politicii de coeziune aşa cum 
este ea formulată în acest moment.

Gândindu-ne la contribuţia instrumentelor structurale la dezvoltarea Statelor 
Membre, ar trebui să avem în vedere că fondurile nu vor fi utilizate numai pe auto-
străzi, căi ferate, tratamentul deşeurilor şi apei, transport urban, aeroporturi, inovaţii 
şi sprijin pentru afaceri. Nu numai pentru creşterea calităţii capitalului nostru uman, 
infrastructurii sociale sau dezvoltarea unei administraţii eficace.

Instrumentele structurale nu sunt „fonduri uşor de obţinut”. Un Stat Membru tre-
buie să îşi creeze structuri administrative complexe şi eficiente care să poată asigura 
o capacitate suficientă de a gestiona miile de cereri de finanţare şi proiecte, precum 
şi de a se ridica la standarde foarte înalte în domenii precum controlul financiar, acti-
vităţile de audit, monitorizare şi evaluare. Pe de altă parte, activităţi corespunzătoare 
de informare şi promovare trebuie asigurate pentru a informa beneficiarii potenţiali şi 
societatea cu privire la oportunităţile pe care ni le oferă Uniunea Europeană.

Dar aceasta înseamnă cheltuieli administrative relativ mari pentru Statul Membru. 
Din fericire, majoritatea acestor costuri pot fi acoperite din asistenţa tehnică finanţată 
din instrumentele structurale. În cazul Poloniei, putem aloca până la 4% din cele 67 
miliarde euro, ceea ce înseamnă aproximativ 1,7 miliarde euro care pot fi cheltuiţi 
pentru a acoperi costurile absorbţiei, inclusiv dezvoltarea capacităţii administrative. 
Utilizarea acestor bani aduce beneficii considerabile Statului Membru întrucât admi-
nistraţia sa îşi poate îmbunătăţi capacitatea şi calitatea serviciilor.

În pofida faptului că a te ridica la standardele foarte înalte ale capacităţii şi efica-
cităţii administrative solicitate de către Comisia Europeană este destul de costisitor, 
asistenţa tehnică aduce mai multe beneficii Statului Membru decât efectele proiectelor 
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cofinanţate sau îmbunătăţirea calităţii administraţiei direct implicate în implementarea 
instrumentelor structurale. Sunt şi rezultate indirecte. Toţi beneficiarii trebuie să înveţe 
cum să pregătească cereri de finanţare de bună calitate, cum să implementeze proiecte 
în conformitate cu regulile unui management financiar corect şi cum să profite la ma-
xim de oportunităţile oferite de instrumentele structurale. Toate acestea îi determină 
să înveţe şi să se modernizeze. Şi trebuie subliniat faptul că mulţi beneficiari sunt fie 
agenţii de stat, fie autorităţi locale.

Acest aspect îţi dă sentimentul că a gestiona şi implementa asistenţa tehnică nu 
înseamnă numai „a muta hârtii dintr-o parte într-alta”, dar şi a realiza o misiune de 
modernizare a ţării.

Având în vedere toate acestea, dar şi experienţa perioadei 2004-2006, am fost des-
tul de bine pregătiţi pentru noua perspectivă. Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 
2004-2006 era în curs de finalizare, proiectele pentru noua perioadă erau în curs de 
pregătire şi beneficiarii noştri principali erau „veterani”, astfel încât eram siguri că 
vor reuşi. Planul de acţiune pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică era gata 
pentru a fi lansat la mijlocul anului 2007.

Dar ştiam că toate acestea ar putea să fie insuficiente şi doream să realizăm mai 
mult. Alte programe operaţionale nu erau la fel de avansate în negocieri, astfel încât 
nu puteau fi lansate la fel de repede precum Programul Operaţional Asistenţă Tehnică. 
În această situaţie, alte Autorităţi de Management nu ar fi fost capabile să finanţeze 
verificarea numeroaselor proiecte majore de infrastructură care aşteptau să fie trimise 
la Comisia Europeană pentru aprobare. Verificarea unor astfel de proiecte (inclusiv co-
recturile care trebuiau făcute de către beneficiari) consumă timp şi bani. Mai mult, im-
plementarea acestor proiecte este gândită pentru câţiva ani. În această situaţie, fiecare 
lună de întârziere ar fi putut fi o problemă – plăţile trebuiau să înceapă repede şi trebu-
iau făcute periodic întrucât Comisia Europeană cu regula sa n+3/n+2 este nemiloasă.

De aceea, având o experienţă relativ bună cu iniţiativa JASPERS, ne-am gândit că 
POAT ar putea oferi sprijin similar autorităţilor de management în procesul de verifica-
re a proiectelor individuale cheie. Aici, trebuie explicat faptul că proiectele individuale 
cheie sunt acele proiecte pentru care regulile competiţionale normale de aplicare nu 
sunt valabile. Motivele sunt simple – aceste proiecte sunt de importanţă strategică 
pentru Polonia şi urmează a fi implementate de agenţiile de stat (precum Căile Ferate 
Poloneze sau Direcţia Generală pentru Drumuri Naţionale şi Autostrăzi), de aeropor-
turi, universităţi sau autorităţi locale. Ideea în ansamblu este simplă – furnizarea de 
expertiză autorităţilor de management pentru a asigura evaluarea profesională a pro-
iectelor individuale cheie în următoarele domenii: studiu de fezabilitate, evaluarea im-
pactului asupra mediului şi coretitudinea specificaţiilor tehnice. Toate acestea le-am 
numit Portofoliul de Proiecte.

Bineînţeles, Portofoliul de Proiecte nu trebuie să înlocuiască sprijinul corespun-
zător furnizat în cadrul componentelor de asistenţă tehnică ale celorlalte programe 
operaţionale – proiectul nostru a fost gândit pentru a fi în „prim plan” doar în perioada 
necesară celorlalte programe de a demara şi de a-şi lansa propriile scheme.

Proiectul este implementat printr-un acord cadru. Procedura de atribuire a fost lan-
sată şi, după doar câteva luni de luptă cu procedurile specifice pentru achiziţiile publi-
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ce, dar şi cu contractorii, am reuşit să semnăm contracte pentru Portofoliul de proiecte 
cu firmele selectate.

Ideea Portofoliului de Proiecte este de a realiza responsabilităţile autorităţilor de 
management cu resurse externe – consultanţi şi firme specializate. Întregul proiect este 
împărţit în nouă domenii, precum: tratamentul deşeurilor şi alimentare cu apă; infra-
structură rutieră; infrastructură feroviară; aeroporturi; energie; societatea informaţi-
onală şi inovare; cultură, turism, recreare, educaţie, social şi sănătate şi revitalizare; 
transport urban şi infrastructură de transport maritim şi fluvial.

Într-o primă etapă, în cadrul licitaţiei pentru acordul cadru, au fost utilizate nu-
mai criterii calitative şi fiecare ofertant a obţinut puncte. Pentru fiecare domeniu, au 
fost selectaţi câţiva ofertanţi. În a doua etapă, au fost lansate mici licitaţii pentru a 
încredinţa verificarea diferitelor proiecte. În aceste licitaţii, doar firmele contractate 
pot participa şi singurul criteriu folosit este preţul. Punctele obţinute în prima licitaţie 
comparate cu preţul oferit în a doua licitaţie dau rezultatul final şi determină câştigă-
torul. Contractorul selectat va verifica dacă documentaţia proiectului respectă regulile 
prevăzute în legislaţia poloneză şi cea europeană.

În prezent, proiectul a intrat în a doua fază – licitaţiile pentru verificarea diferitelor 
proiecte au început şi suntem pe punctul de a încheia primele contracte. Celelalte pro-
grame nu sunt gata încă să îşi lanseze propriile scheme.

Aceasta înseamnă că sprijinul pentru proiectele individuale cheie finanţat din 
POAT va începe înainte ca celelalte programe să fie gata – acesta a fost scopul nostru 
principal şi se pare că îl vom atinge.

Michał Ziętara, director, Autoritatea de Management pentru
Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, Polonia

(Traducere realizată de Direcţia Asistenţă Tehnică, MFP)
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4.2. Franţa

Context 
Organizarea teritorială a Franţei constă în 26 Regiuni şi 100 Judeţe. În fiecare re-

giune, reprezentantul statului este prefectul regiunii. Fiecare regiune beneficiază de un 
program operaţional a cărui Autoritate de Management este Departamentul European 
din cadrul Prefecturii Regiunii.

Programele regionale sunt pregătite şi implementate în strânsă colaborare cu 
autorităţile locale şi partenerii socio-economici. Preşedintele Consiliului Regional 
co-prezidează, împreună cu prefectul regiunii, Comitetul de Selecţie şi Comitetul 
de Monitorizare. Cu toate acestea, procesul de luare a deciziilor rămâne la nivelul 
Prefecturii Regiunii respective, în calitate de Autoritate de Management.

Coordonare naţională este asigurată de către DATAR (Délégation à l’Aménagement 
du Territoire et à l’Action Regionale4), care este, de asemenea,  Autoritate de Management 
pentru Programul Operaţional Naţional pentru Asistenţă Tehnică (POAT).

POAT oferă resurse, în principal, pentru activităţile de coordonare la nivel naţional, 
instruire, schimb de experienţă, comunicare la nivel naţional şi sprijin pentru sistemul 
IT (PRESAGE). Axa prioritară de asistenţă tehnică din fiecare program regional sus-
ţine necesităţile specifice ale Autorităţii de Management şi partenerilor din programul 
respectiv, precum şi implementarea planului regional de comunicare.

Programele din perioada 2000-2006, pentru Franţa, au fost aprobate de către 
Comisia Europeană în martie 2001.

Valoarea totală alocată de către Uniunea Europeană pentru Franţa s-a ridicat la 
aproximativ 17 miliarde euro. Principalii beneficiari de fonduri au fost cele 4 regiuni 
de peste mări5. 

Programul 2000-2006 pentru Lorraine este de aproximativ 1,5 miliarde euro, din 
care 393 milioane euro reprezintă instrumentele structurale. 

La sfârşitul anului 2001, rata de contractare din instrumentele structurale în 
Lorraine a ajuns la doar 7% din alocarea totală, în timp ce rata de realizare a plăţilor a 
fost aproape zero.

Toate regiunile franceze s-au confruntat cu această situaţie îngrijorătoare care s-a 
datorat: 

aprobării cu întârziere a programelor de către Comisie, • 
închiderii perioadei precedente de programare, • 
complexităţii regulilor care trebuie respectate în vederea aplicării pentru fondu-• 
rile Uniunii Europene (reguli europene, dar şi cele naţionale), 
lipsei de comunicare cu beneficiarii. • 

Toate aceste elemente duc la o lipsă de proiecte de bună calitate, în conformitate cu 
obiectivele şi strategia programelor.

4 În prezent, denumită Delegaţia interministerială pentru amenajarea şi competitivitatea te-
ritoriilor (DIACT - Délégation interministérielle à l’aménagement et la compétitivité des 
territoires).
5 Cele 4 regiuni de peste mări sunt: Guadelupa, Martinica, Guiana Franceză şi Réunion.
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Strategia naţională de prevenire a dezangajării automate a 
fondurilor 
Guvernul Francez a trebuit să reacţioneze rapid pentru a evita dezangajarea auto-

mată a fondurilor care s-ar fi putut ridica la sute de milioane de euro.
Prin Ordinul Primului-ministru din 15 iulie 2002, precum şi Ordinul inter-ministe-

rial din 7 august 2002, s-a creat o structură de sprijin pentru instrumentele structurale 
europene.

De asemenea, s-a creat posibilitatea de a: 
amenda programul, în scopul de a corespunde mai bine cu nevoile benefici-• 
arilor, 
simplifica formularul de cerere de finanţare pentru fondurile europene, • 
simplifica procedurile de evaluare şi selecţie, • 
externaliza managementul verificărilor, • 
acorda un avans de 20% pentru toţi beneficiarii.• 

Acest sistem de sprijin a avut următoarele roluri:
implementarea unei structuri de sprijin pentru promotorii de proiecte, • 
creşterea comunicării. • 

Astfel, obiectivul general a fost creşterea numărului de proiecte selectate, prin spri-
jinul dat promotorilor de proiecte în pregătirea, depunerea şi monitorizarea cererilor de 
finanţare. Scopul a fost, de asemenea, să promoveze oportunităţile de finanţare oferite 
de instrumentele structurale.

Sistemul naţional de sprijin pentru promotorii de proiecte
Domeniile de intervenţie ale acestui sistem au fost definite la nivel naţional, dar era 

prevăzut ca fiecare Autoritate de Management să le poate adapta în funcţie de situaţia 
regională. 

Prin urmare, rolul echipei de sprijin a fost conceput ca şi adiţional organisme-
lor care, împreună cu serviciile tehnice ale statului, gestionează fondurile europene 
(Autoritatea de Management şi Organismele Intermediare) şi consta în asigurarea 
sprijinului autorităţilor locale, ONG-urilor şi camerelor consulare. Prefectul regiunii 
asigura monitorizarea acestui sistem de sprijin, împreună cu Preşedintele Consiliului 
Regional. 

Astfel, o reţea a echipelor regionale de sprijin a fost înfiinţată sub autoritatea 
DATAR pentru a facilita schimbul de experienţă şi a disemina bunele practici. 

Sistemul de sprijin pentru promotorii de proiecte din Lorraine 
Sistemul de sprijin pentru promotorii de proiecte din Lorraine a fost rezultatul unei 

strânse cooperări între serviciile de stat regionale şi autorităţile locale. 
Această structură s-a bazat pe activitatea Prefecţilor, Sub-prefecţilor, Consiliului 

Regional Lorraine şi consiliilor judeţene, reţelei de contabili publici şi echipei regio-
nale de sprijin. 
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Diferiţii parteneri din cadrul programului s-au angajat să sporească gradul de con-
ştientizare în rândul potenţialilor promotori de proiecte din sectorul public şi privat, 
cu privire la existenţa fondurilor europene şi a oportunităţilor de finanţare oferite de 
acestea. De asemenea, ei au fost responsabili cu punerea la dispoziţia celor interesaţi 
a documentelor informative necesare, în special a ghidurilor de prezentare a activită-
ţilor eligibile, împreună cu posibilităţile de aplicare pentru granturile europene. Rolul 
lor a fost, de asemenea, acela de a crea contacte între potenţialii solicitanţi şi echipa 
regională de sprijin.

Echipa regională de sprijin pentru promotorii de proiecte
Echipa regională de sprijin a fost organizată sub autoritatea prefectului regiunii şi 

co-prezidată de către Prefectura Lorraine, împreună cu Consiliul Regional Lorraine. 
Aceasta şi-a început activitatea la 1 ianuarie 2003, după recrutarea şi formarea profe-
sională a membrilor săi.

Funcţia sa a fost aceea de a oferi un serviciu global şi permanent de consiliere, 
îndrumare şi sprijin pentru solicitanţii de fonduri europene.

Echipa a avut trei obiective:
creşterea ratei de absorbţie a fondurilor europene,• 
sprijinirea solicitanţilor în procesul de pregătire şi depunere a cererilor de fi-• 
nanţare,
asistarea beneficiarilor în procesul de monitorizare şi depunere a cererilor de • 
rambursare.

Echipa regională de sprijin pentru promotorii proiectelor a fost formată din:
un reprezentant al Autorităţii de Management (deja angajat),• 
patru agenţi contractuali (recrutaţi special pentru această echipă),• 
un reprezentant al Consiliului Regional Lorraine (recrutat special pentru • 
această echipă),
un reprezentant al Trezoreriei Generale (deja angajat),• 
şi, ad-hoc, o echipă de specialişti în diferite domenii, numiţi de către Direcţiile • 
Regionale de Stat.

Rolul membrilor din echipa regională de sprijin pentru promotorii de proiecte a 
constat în:

implicarea în şedinţele de informare a beneficiarilor eligibili, pentru a se asi-• 
gura o promovare a fondurilor europene, precum şi implicarea în cadrul întâl-
nirilor tematice de lucru, 
diseminarea de informaţii corecte şi de calitate superioară,• 
sprijinirea promotorilor de proiecte în pregătirea proiectelor lor, în special • 
prin direcţionarea lor către părţile implicate în acest proces,
asigurarea unei interfeţe care să permită managementul proiectelor şi spriji-• 
nirea solicitanţilor în elaborarea documentaţiilor (elaborarea proiectelor şi a 
planurilor financiare, furnizarea datelor de contact, sprijin în pregătirea cere-
rilor de finanţare),
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sprijinirea beneficiarilor în proces• ul de monitorizare (în special monitorizare 
financiară) a proiectelor,
colectarea nevoilor şi dificultăţilor întâmpinate de către părţile implicate.• 

Mai multe tipuri de acţiuni au fost întreprinse:
crearea unei linii telefonice care să permită contactarea unui membru al echi-• 
pei de sprijin,
întâlniri cu diferiţi promotori ai proiectelor, • 
o reţea a agenţilor locali de sprijin,• 
înfiinţarea unui punct de informare cu scopul de a oferi îndrumare pentru ini-• 
ţiatorii de proiecte,
crearea unui sistem de monitorizare şi schimb de informaţii cu Organismele • 
Intermediare pentru a face faţă dificultăţilor întâmpinate.

Existenţa şi rolul acestei echipe au fost prezentate publicului printr-o mare campa-
nie de informare, ca parte a strategiei de comunicare a sistemului global de manage-
ment şi sprijin.

Partea de comunicare a sistemului de sprijin
Planul actual de comunicare s-a dovedit a fi insuficient. O nouă strategie şi un nou 

plan de comunicare globală pentru trei ani au fost redactate şi implementate, având 
două obiective, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare:

Creşterea transparenţei şi informarea potenţialilor beneficiari,• 
Informarea generală a publicului.• 

Două activităţi principale au fost implementate:
Activităţi având ca scop informarea potenţialilor beneficiari, organizaţii con-1. 
sulare, autorităţi locale, organizaţii profesionale, parteneri economici.
Aceste acţiuni s-au materializat prin:

Producerea unui CD-ROM pe tema fondurilor europene şi a programului ope-• 
raţional Lorraine,
Publicarea unor broşuri de circulaţie largă, care au sintetizat obiectivele şi • 
măsurile programului, o listă a tuturor birourilor şi persoanelor de contact, 
precum şi o listă a resurselor regionale de informare,
Publicarea de broşuri tematice specifice, adresate unor anumite tipuri de po-• 
tenţiali beneficiari (din domeniul dezvoltării turistice, sprijinului în afaceri, 
dezvoltării urbane),
Publicarea unor articole în presa regională cu privire la progresul programului • 
şi la intervenţia specifică a fondurilor europene,
Îmbunătăţirea site-ului Prefecturii Regionale.• 

Acţiuni de informare publică privind importanţa rolului jucat de Uniunea 2. 
Europeană în regiune, accentuând realizările majore ale intervenţiei comuni-
tare. Mai general, apropierea şi contribuţia Uniunii Europene în viaţa de zi cu 
zi a cetăţenilor a fost subliniată în cadrul a şase teme:

Cooperarea trans-frontalieră,• 
Intervenţiile sociale ale Uniunii Europene, • 
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Egalitatea de şanse,• 
Cultura şi turismul,• 
Mediul şi dezvoltarea rurală,• 
Cooperare universitară.• 

Finanţarea structurii de sprijin pentru iniţiatorii de proiecte din 
Lorraine
Atât funcţionarea echipei de sprijin (salariile agenţilor contractaţi, costurile de 

transport, organizarea de întâlniri etc.), cât şi implementarea planului de comunicare au 
fost finanţate din fondurile alocate asistenţei tehnice în cadrul programului Lorraine.

În 2003, costurile de funcţionare ale echipei de sprijin s-au ridicat la aproape 
200.000 euro. În plus, mai mult de 500.000 euro au fost alocaţi pentru planul de co-
municare.

Rezultatele structurii naţionale de sprijin pentru iniţiatorii de 
proiecte
La nivel naţional, situaţia s-a îmbunătăţit considerabil încă din anul 2003. Întârzierile 

înregistrate în contractarea proiectelor şi efectuarea plăţilor au fost recuperate. Pentru 
Fondul European de Dezvoltare Regională, Comisia Europeană nu a impus dezanga-
jare automată. 

În 2003, mai mult de 150.000.000 euro au fost contractaţi prin programul Lorraine. 
Impactul planului de comunicare şi eficienţa echipei regionale de sprijin s-au putut 
observa imediat. La sfârşitul anului 2003, Lorraine era a cincea regiune în ceea ce 
priveşte contractarea fondurilor alocate de Comisia Europeană, şi a douăsprezecea cu 
privire la finalizarea implementării proiectelor. La sfârşitul anului 2004, Lorraine era 
prima regiune din Franţa în ceea ce priveşte contractarea fondurilor şi plăţile efectuate 
din fondurile europene.

Programul 
Lorraine 

31-12-2003 31-12-2004
Cost Total Fonduri UE Cost Total Fonduri UE 

Contractare 87% 65% 90% 83%
Plăţi 50% 39% 66% 54%

Mobilizarea puternică a tuturor partenerilor, în special a Autorităţii de Management 
şi Organismelor Intermediare a dus la un adevărat succes. Crearea echipei regionale de 
sprijin pentru promotorii de proiecte a fost determinantă în acest scop.

Astfel, în anul 2003, membrii acestei echipe au participat la mai mult de treizeci 
de reuniuni de informare cu demnitari, asociaţii şi societăţi. În acest sens, mai mult de 
1.000 persoane au fost direct informate cu privire la oportunităţile de finanţare oferite 
de program.

În paralel, datorită creării liniei telefonice, au fost înregistrate mai mult de 600 
apeluri, având ca rezultat selecţia a 352 aplicaţii.
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Consecinţele acestui succes
Lorraine nu numai că a evitat orice dezangajare automată a fondurilor, dar, ca ur-

mare a rezultatelor sale excelente, a beneficiat şi de alocarea unor fonduri comunitare 
suplimentare din rezerva de performanţă.

Mai mult decât atât, succesul acestei structuri de sprijin a fost atât de mare încât 
Autoritatea de Management s-a confruntat cu o altă dificultate: fonduri insuficiente 
pentru proiectele propuse.

Astfel, numărul de proiecte propuse a depăşit de patru ori fondurile comunitare 
necontractate. În această situaţie a fost necesară prioritizarea proiectelor, prin creşterea 
importanţei anumitor criterii (contribuţia la realizarea obiectivelor programului, im-
pactul asupra dezvoltării teritoriale, includerea în agenda politică a statului, maturita-
tea proiectului). De asemenea, s-a decis să se aplice reguli mai stricte cu privire la pro-
gresul înregistrat în implementarea proiectului (retragerea finanţării pentru proiectele 
care nu respectă calendarul privind termenul de începere şi etapele de implementare).

Comitetul de Monitorizare pentru Programul regiunii Lorraine a aprobat această 
modificare a regulilor de selecţie şi gestiune a proiectelor.

Având în vedere această situaţie, activitatea echipei regionale a fost axată în prin-
cipal pe faza de pregătire a aplicaţiilor şi în procesul de monitorizare a progresului 
operaţiunilor, şi mai puţin pe campanii de informare privind fondurile europene pentru 
potenţialii promotori de proiecte.

În noua perioadă de programare 2007-2013, problemele legate de lipsa proiecte-
lor care să corespundă noilor obiective (în special cercetare, dezvoltare, inovaţie) au 
reapărut. Prin urmare, se are în vedere consolidarea sistemului existent de sprijin şi 
gestionare, în special a echipei regionale de sprijin pentru promotorii de proiecte.

Frédéric Frapaise, expert6

(Traducere realizată de Direcţia Asistenţă Tehnică, MFP)

6  Dl. Frapaise are o experienţă de 13 ani în managementul şi auditul instrumentelor structu-
rale Europene. El a lucrat ca director adjunct al Autorităţii de Management în regiunea Lorraine 
din Franţa, unde a elaborat şi implementat Sistemul Financiar şi de Management. El a fost, de 
asemenea, responsabil pentru implementarea sistemului IT francez pentru Fondurile Structurale, 
PRESAGE.
Dl. Frapaise a lucrat în mai multe ţări candidate ca expert pe termen scurt pentru audit, manage-
ment financiar şi control al instrumentelor structurale.
Din septembrie 2005 până în martie 2007 a lucrat în România, în cadrul Autorităţii pentru 
Coordonarea Instrumentelor Structurale, în calitate de consilier rezident de înfrăţire instituţiona-
lă, iar din octombrie 2007 până în februarie 2009, a fost consilier rezident de înfrăţire instituţio-
nală în cadrul Autorităţii de Audit pentru fondurile europene din România.
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5. Stadiul implementării instrumentelor 
structurale în România

Introducere
La nivelul României, în cadrul Obiectivului „Convergenţă”, au fost elabora-

te şapte programe operaţionale: Programul Operaţional Sectorial Transport, 
Programul Operaţional Sectorial Mediu, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane, Programul Operaţional Regional, Programul Operaţional Sectorial 
Creşterea Competitivităţii Economice, Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative şi Programul Operaţional Asistenţă Tehnică.

Alocarea financiară pentru perioada 2007-2013 pentru obiectivul “Convergenţă” 
este în valoare totală de 19,2 miliarde euro. 

Programele cu cea mai mare alocare financiară sunt următoarele: Programul 
Operaţional Sectorial Transport (4,56 miliarde euro), Programul Operaţional Sectorial 
Mediu (4,51 miliarde euro) şi Programul Operaţional Regional (3,72 miliarde euro).  

La polul opus se situează Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative şi Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, cu cele mai mici alocări 
financiare, respectiv 208 milioane euro si 170 milioane euro.

Stadiul implementării Programelor Operaţionale 
Situaţia depunerii, aprobării de proiecte şi a semnării contractelor deciziilor de 

finanţare pentru cele şapte programe operaţionale, la data de 13 martie 2009, evidenţi-
ază progresele semnificative înregistrate pe parcursul anului 2008 şi începutul anului 
2009.
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Până la 13 martie 2009, pentru cele şapte programe operaţionale au fost depuse 
7.700 proiecte în valoare de 55,37 miliarde lei (aproximativ 12,9 miliarde euro7).

Contribuţia Uniunii Europene aferentă valorii proiectelor depuse în cazul unui 
număr de 3 programe operaţionale, a depăşit alocarea UE cumulată pentru perioada 
2007–2009, reprezentând în raport cu aceasta un procent de până la 257%.

Din proiectele depuse, au fost aprobate până la 13 martie 2009 un număr de 1.100, 
în valoare totală de 11,43 miliarde lei (aproximativ 2,66 miliarde euro). Din această 
sumă, 7,63 miliarde lei (aproximativ 1,78 miliarde euro) reprezintă contribuţia UE, 
care înseamnă 32% din alocarea UE 2007-2009 pentru toate programele operaţionale.

Până la 13 martie 2009 au fost semnate 501 contracte/decizii de finanţare cu bene-
ficiarii, în valoare eligibilă de peste 7,15 miliarde lei (aproximativ 1,67 miliarde euro), 
din care fondurile UE reprezintă 5,95 miliarde lei (aproximativ 1,38 miliarde euro).

În ceea ce priveşte valoarea proiectelor contractate, în raport cu valoarea celor 
aprobate, pentru cel puţin 4 programe operaţionale, rezultă valori relativ apropiate 
între cele 2 componente, ca urmare a progreselor înregistrate în prima parte a anului 
2009 în procesul de contractare.

Probleme identificate în accesarea fondurilor
În pofida progreselor înregistrate până la acest moment, procesul de implementare 

a evidenţiat anumite aspecte orizontale, care trebuie soluţionate în vederea fluidizării 
implementării:

Întârzieri în procesul de aprobare a proiectelor depuse, din cauza: • 
numărului mare de proiecte depuse pe anumite componente, »

7  Cursul de schimb utilizat este cursul inforeuro din luna martie a.c. (1 euro = 4,2904 lei).
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calităţii aplicaţiilor, care impune solicitarea de clarificări numeroase, »
capacităţii insuficiente de evaluare în cazul unor Programe/componente, »

Întârzieri în procesul de semnare a contractelor, din cauza:• 
nedepunerii de către beneficiari a documentelor solicitate la contractare  »
de către Autoritatea de Management.

Problemele identificate anterior impun luarea unor măsuri vizând:
Simplificarea cerinţelor şi documentelor solicitate la depunerea cererii de fi-• 
nanţare şi la contractare 
Întărirea capacităţii de evaluare a proiectelor prin:• 

creşterea numărului de personal al AM/OI implicat în evaluarea de pro- »
iecte (de ex. prin realocare de personal în cadrul instituţiei), precum şi 
formarea acestuia
externalizarea parţială a evaluării de proiecte prin contractarea de asis- »
tenţă tehnică specializată

Reducerea duratei procesului de evaluare, contractare şi plată prin revizuirea • 
etapelor şi nivelurilor de control, cu menţinerea cerinţelor de management şi 
control din reglementările comunitare şi naţionale
Accelerarea procedurilor de achiziţie publică.• 

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale
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6. Finanţarea şi coordonarea polilor de 
creştere în România

Realizarea coeziunii economice, sociale şi teritoriale şi asigurarea competitivită-
ţii economice constituie obiective ale documentelor strategice ale Uniunii Europene, 
pentru a căror realizare se recomandă concentrarea fondurilor comunitare în poli de 
creştere, pentru asigurarea unei dezvoltări policentrice a statelor membre şi creşterea 
capacităţii lor de a fi competitive internaţional.

România, prin Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013, şi-a stabilit, prin-
tre obiectivele strategice de dezvoltare, necesitatea dezvoltării polilor de creştere, pe 
baza Strategiei Naţionale de Dezvoltare Spaţială şi în concordanţă cu Programul de 
Guvernare. Acest obiectiv va contribui la reducerea disparităţilor de dezvoltare dintre 
regiuni, fiind în concordanţă cu Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională şi cu 
strategiile de dezvoltare regională ale celor opt regiuni ale României.

Dezvoltarea polilor de creştere implică concentrarea investiţiilor într-un număr li-
mitat de locaţii, cu scopul creării unor condiţii favorabile atragerii investitorilor, sti-
mulării activităţilor economice şi dezvoltării întregii regiuni. Concentrarea activităţilor 
economice în aceşti poli de creştere va impulsiona şi va stimula dezvoltarea economi-
ilor regionale, precum şi dezvoltarea economiei naţionale, care va fi capabilă să facă 
faţă competiţiei impuse de globalizarea economiei mondiale.

Polii de creştere generează dezvoltare în zonele înconjurătoare, care includ zone 
rurale învecinate, oraşe mici şi mijlocii mai puţin dezvoltate şi prin aceasta pot contri-
bui la o dezvoltare durabilă şi echilibrată teritorial, atât la nivel naţional cât şi regional. 
Concentrarea în marile oraşe a populaţiei, activităţilor economice, sociale şi culturale 
constituie premiza care impune aceste oraşe ca nuclee ale polilor de creştere, ce pot 
asigura competitivitate şi creştere economică pe termen lung.

Distribuţia spaţială echilibrată în teritoriu a polilor de creştere bazaţi pe centre 
urbane existente reprezintă un element cheie pentru dezvoltarea teritorială a ţării. 
Dezvoltarea unor poli de creştere în jurul marilor oraşe este necesară şi ca o contra-
pondere la dezvoltarea Capitalei, pentru a reduce presiunea socio-economică asupra 
Bucureştiului. Dezvoltarea spaţială policentrică şi echilibrată poate contribui la re-
ducerea nivelului de concentrare a populaţiei şi forţei de muncă din capitala ţării şi la 
crearea unei structuri spaţiale care să favorizeze şi să impulsioneze dezvoltarea econo-
mică echilibrată teritorial.

Stabilirea oraşelor-nuclee ale polilor de creştere în România s-a realizat în urma 
unei analize complexe a diferiţilor factori, cum ar fi: potenţialul de dezvoltare eco-
nomică, capacitatea de cercetare-inovare, infrastructura de afaceri adecvată, accesi-
bilitatea, ş.a. Astfel au fost desemnate şapte mari oraşe, câte unul în fiecare Regiune 
de Dezvoltare, ca nuclee ale polilor de creştere: Iaşi, Constanţa, Ploieşti, Craiova, 
Timişoara, Cluj-Napoca şi Braşov.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei a fost desemnat de Comitetul 
Naţional de Coordonare a Instrumentelor Structurale autoritate naţională responsabilă 
cu elaborarea şi implementarea politicii în domeniul polilor de creştere. Autoritatea de 
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Management pentru Programul Operaţional Regional desemnează câte un responsabil 
pentru fiecare pol naţional de creştere, care are o legătură permanentă cu unităţile de 
implementare constituite la nivelul fiecărui pol naţional de creştere.

Comitetul Naţional de Coordonare a Instrumentelor Structurale a programelor ope-
raţionale, aflat sub coordonarea Ministerului Finanţelor Publice, coordonează procesul 
finanţării polilor de creştere din toate programele operaţionale cu finanţare europea-
nă, inclusiv Programul Naţional de Dezvoltare Rurală. Resursele financiare oferite 
de Programele de Cooperare Teritorială Europeană pot fi utilizate pentru finanţarea 
polilor de creştere, pentru pregătirea parteneriatelor transnaţionale şi a proiectelor care 
consolidează rolul transfrontalier şi transnaţional al unor poli de creştere.

Autorităţile de Management ale Programelor Operaţionale identifică domeniile 
de intervenţie şi tipurile de proiecte relevante pentru dezvoltarea polilor naţionali de 
creştere, care pot să fie finanţate din programele respective şi stabilesc modalităţile 
concrete pentru finanţarea cu prioritate a proiectelor care provin din planurile integrate 
de dezvoltare ale polilor naţionali de creştere.

Sorin Voicescu, consilier,
Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale
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7. România – pe drumul modernizării cu 
sprijinul Politicii de Coeziune a Uniunii 
Europene

Sunt doi ani de când România, ca Stat Membru al Uniunii Europene, şi-a început 
drumul spre modernizare, implementând una dintre cele mai importante politici euro-
pene care sprijină dezvoltarea economică şi socială: Politica de Coeziune8.

În vederea pregătirii şi gestionării de programe consistente de dezvoltare, România 
a început, chiar înainte de aderare, să creeze structuri şi să pregătească specialişti. Am 
putea spune că astăzi, în toate instituţiile responsabile de managementul programelor 
operaţionale, avem parteneri foarte buni, activi şi dedicaţi, o echipă de experţi entuzi-
aşti care muncesc din greu să participe la acest proces de modernizare pe termen lung 
a ţării utilizând sprijinul Uniunii Europene.

Demararea programelor de dezvoltare pe o perioadă de nouă ani nu este niciodată 
uşoară când te confrunţi cu noi reguli şi cu noi standarde de calitate. Cu toate aces-
tea, Echipa din spatele acestor programe a reuşit să depăşească primele dificultăţi şi 
a făcut un progres substanţial în implementarea proiectelor sprijinite din Fondurile 
Structurale şi de Coeziune ale Uniunii Europene.

România9 are alocate 19,7 miliarde euro pentru investiţii regionale în cadrul 
Politicii de Coeziune pentru perioada 2007-2013 (cu o perioadă de implementare până 
la sfârşitul anului 2015) şi un număr mare de proiecte sunt în curs de evaluare sau au 
fost deja aprobate de către autorităţile naţionale pentru cofinanţare din instrumentele 
structurale. Sperăm în determinarea autorităţilor naţionale, regionale şi locale de a se 
concentra asupra priorităţilor şi proiectelor care vor genera competitivitate pe ter-
men lung, locuri de muncă şi creştere economică şi, în consecinţă, rezultate concrete 
vor fi obţinute în curând.

Cele cinci „programe operaţionale” finanţate din Fondul European de Dezvoltare 
Regională şi Fondul de Coeziune stabilesc priorităţile pentru investiţii care să impul-
sioneze sectorul transporturilor, competitivitatea economică, dezvoltarea regională, 
mediul şi asistenţa tehnică orizontală.

O mare realizare este că un număr de 13 proiecte majore (costul total pe proiect de-
păşeşte 25 milioane euro) au fost deja înaintate Comisiei Europene. Nouă dintre aceste 
proiecte, care urmăresc modernizarea şi extinderea sistemelor de apă şi canalizare în 
toată ţara, au primit undă verde pentru finanţare şi Comisia Europeană aşteaptă să pri-
mească propuneri pentru încă 70 proiecte majore în perioada imediat următoare.

Capacitatea de a utiliza resursele Uniunii Europene în mod eficient şi eficace este 
crucială: absorbţia cu succes a fondurilor necesită programe bine realizate şi proiecte 
de bună calitate.

8 Mai multe informaţii privind politica europeană de coeziune: http://ec.europa.eu/
regional_policy
9 Mai multe informaţii privind politica de coeziune în România: http://ec.europa.eu/
regional_policy/atlas2007/romania/index_en.html
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România a reuşit să crească, cu 50% în 2007 şi 2008, rata de absorbţie a Fondului 
de Coeziune alocat (proiecte ex ISPA pentru perioada de programare 2000-2006 care 
vor fi implementate până la sfârşitul anului 2010).

În paralel, au avut loc reforme structurale şi economice, în special în sectorul ali-
mentării cu apă, prin înfiinţarea operatorilor regionali, iar în sectorul deşeurilor solide 
se aşteaptă să se realizeze o reformă similară în 2009. Implementarea politicii privind 
polii de creştere sau utilizarea pe scară largă a tehnologiilor IT şi de bandă largă vor fi, 
de asemenea, proiecte strategice pentru modernizarea politicii regionale româneşti.

Înainte de toate, Politica de Coeziune înseamnă reforma administraţiei publice. 
Existenţa unei alocări de fonduri de dezvoltare nu garantează automat accesul cetăţe-
nilor Uniunii Europene la aceste oportunităţi. Lipsa unor structuri adecvate de mana-
gement poate în final să pericliteze dezvoltarea socio-economică.

O administraţie funcţională, eficientă, motivată şi transparentă este unul dintre prin-
cipalii factori de succes ai Politicii de Coeziune. În acest sens, este nevoie de asistenţă 
pentru consolidarea capacităţii administrative şi instruire pentru aplicarea transparentă 
şi corectă a legislaţiei, în special cea privind achiziţiile publice, cât şi pentru o serie 
largă de alte măsuri.

Acesta este principalul rol al Programului Operaţional Asistenţă Tehnică care are 
printre priorităţi informarea cetăţenilor, asigurarea transparenţei şi a unei monitori-
zări şi evaluări moderne a programelor şi proiectelor. Acest program acţionează ca 
un catalizator pentru creşterea socio-economică, urmărind să întărească structurile de 
management şi să sprijine capacitatea administraţiei publice, să încurajeze schimbul de 
experienţă şi să disemineze bunele practici.

Deosebit de important pentru viitoarea implementare a programelor este existenţa 
unei structuri administrative stabile, orientată către sprijinirea beneficiarilor şi dispusă 
să evite tendinţa de a elabora în mod excesiv prevederi rigide de implementare şi ce-
rinţe excesive de raportare şi verificare.

Experienţa şi cunoştinţele privind aspectele practice referitoare la implementarea 
instrumentelor structurale facilitează absorbţia fondurilor. Astăzi, de exemplu, posibi-
litatea de a utiliza sisteme moderne de evaluare a programelor şi proiectelor contribuie 
la modernizarea actului de guvernare şi ajută la formarea unor expertize specifice în 
rândul administraţiei. Asigurarea unui proces transparent impulsionează competiţia şi 
încurajează participarea activă a tuturor factorilor interesaţi, astfel încât Politica de 
Coeziune să poată continua să asigure rezultate reale şi să utilizeze eficient resursele.

În încheiere, mesajul nostru către România şi către partenerii noştri care lucrea-
ză pentru Politica de Coeziune este simplu: „continuaţi în acelaşi ritm şi veţi vedea 
rezultatele!” 

Anastassios Bougas, Şeful Unităţii pentru România, 
Direcţia Generală Politică Regională, Comisia Europeană
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Date de contact 
Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale
Ministerul Finanţelor Publice, www.fonduri-ue.ro
Director General: Ştefan CIOBANU, tel. 021.302.52.00, fax. 021.302.52.64
Relaţii publice: Ioana PÂSLARU, tel: 021.302.53.13, fax: 021.302.52.64 
e-mail: fonduri.ue@mfinante.ro 

Autoritatea de Management pentru PO Asistenţă Tehnică
Ministerul Finanţelor Publice, www.poat.ro, www.mfinante.ro 
Director: Livia CHIRIŢĂ, tel: 021.302.52.37, fax: 021.302.52.64 
Relaţii publice: Cristina DINU, tel: 021.302.52.24, fax: 021.302.52.64
e-mail: cristina.dinu@mfinante.ro

Autoritatea de Management pentru PO Dezvoltarea Capacităţii Administrative
Ministerul Administraţiei şi Internelor, www.mai.gov.ro 
Director General: Ruxandra POPOVICI, tel: 021.315.62.96, fax: 021.310.35.62
Relaţii publice: Marius GUBERNAT, tel. 021.315.62.96, fax: 021.310.35.62
e-mail: marius.gubernat@mai.gov.ro

Autoritatea de Management pentru POS Transport
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, www.mt.ro
Director General: Liliana BARNA, tel/fax: 021.319.61.27
Relaţii publice: Gabriela ARGHIROIU, tel: 021.319.95.65/291, fax: 021.319.61.47
e-mail: gabi.arghiroiu@mt.ro

Autoritatea de Management pentru POS Mediu
Ministerul Mediului, www.mmediu.ro
Director General: Silviu STOICA, tel: 021.300.77.77, fax: 021.316.07.78
Relaţii publice: Mălina FRĂTEANU, tel: 021.316.67.00, fax: 021.300.77.77
e-mail: malina.frateanu@mmediu.ro  

Autoritatea de Management pentru POS Creşterea Competitivităţii Economice
Ministerul Economiei, www.minind.ro
Director General: Cătălina MELIŢĂ, tel: 021.202.52.72, fax: 021.202.52.75
Relaţii publice: Valentin BARBU, tel: 021.202.51.34, fax: 021.202.52.75
e-mail: valentin_barbu@minind.ro 

Autoritatea de Management pentru POS Dezvoltarea Resurselor Umane
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, www.fseromania.ro
Director General: Cristina IOVA, tel: 021.315.02.09, fax: 021.315.02.06 
Relaţii publice: Mihaela HANCIA, tel: 021.315.02.09, fax: 021.315.02.06 
e-mail: posdru@fseromania.ro

Autoritatea de Management pentru PO Regional
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, www.inforegio.ro
Director General: Gabriel FRIPTU, tel: 037 211 14 12, fax: 037 211 16 30 
Relaţii publice: Daniela SURDEANU, tel: 037 211 14 09
e-mail: info@mdrl.ro 

Autoritatea Comună de Management pentru PO Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, www.ro-ua-md.net , www.mdlpl.ro
Strada Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti
e-mail: info.ro-ua-md@mdlpl.ro

Autoritatea Comună de Management pentru PO Comun de Cooperare în bazinul Mării Negre
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, www.blacksea-cbc.net, www.mdlpl.ro
Strada Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti 
Tel.: 0372.111.309, fax: 0372.111.456 
e-mail: sorina.canea@mdlpl.ro

Autoritatea de Management pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, www.cbcromaniabulgaria.eu, www.mdlpl.ro 
Strada Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti 
Tel.: 0372.111.339, fax: 0372.111.431, e-mail: robg@mdlpl.ro

Autoritatea de Management pentru Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, www.mdlpl.ro, www.romania-serbia.net  
Str. Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sector 5, Bucureşti 
Tel.: 0372.111.366, fax: 0372.111.456
e-mail: romania-serbia@mdlpl.ro




