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Euro-mituri
euROpeanul încearcã sã facã luminã

Reprezintã suma alocatã regiunilor Vest ºi
Sud-Vest Oltenia, prin Programul
Operaþional Regional, pentru perioada
2007-2013.

într-un domeniu foarte stufos, în care informaþiile
greºite se strecoarã foarte uºor – cel al fondurilor
europene. Demitizãri, în pagina 12.

miliarde euro
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Ediþie specialã
pentru regiunile
Vest ºi Sud-Vest
Tiraj:
80.000 exemplare

euROpeanul
Fondurile europene pe înþelesul tãu

Sprijin pentru
pregãtirea
proiectelor

Licitaþie de
proiecte pentru
POR, în Oltenia
Organismul Intermediar constituit în cadrul ADR Sud-Vest
primeºte proiecte pentru domeniul major de intervenþie
3.3 „Îmbunãtãþirea dotãrii cu
echipamente a bazelor operaþionale pentru intervenþii în
situaþii de urgenþã“ din cadrul
Axei Prioritare 3 a Programului Operaþional Regional.
Solicitantul eligibil este
Asociaþia de dezvoltare intercomunitarã, constituitã din
toate consiliile judeþene din
regiune. Alocarea financiarã
este de 13,94 milioane euro.

Internet în bandã
largã în Timiº
Opt localitãþi din judeþul Timiº
vor beneficia, pânã la sfârºitul
anului, de conexiune la internet în bandã largã (broadband), prin includerea lor în
proiectul Economia Bazatã pe
Cunoaºtere, coordonat de
Ministerul Comunicaþiilor ºi
Tehnologiei Informaþiei. Este
vorba despre douã oraºe (Jimbolia, Recaº) ºi ºase comune
(Barna, Bethausen, Liebling,
Tormac, Ghilad ºi Giera), unde
sunt în curs de instalare Reþele Electronice Locale (RECL).
Costul echipamentelor ºi al instruirii angajaþilor RECL este de
804,561 USD. Anunþul a fost
fãcut la începutul lunii noiembrie, la Timiºoara, de cãtre
ministrul comunicaþiilor, Iuliu
Winkler, în cadrul seminarului
„Posibilitãþi de finanþare prin
fonduri structurale destinate
sectorului IT/C“.

Se distribuie gratuit

Oportunitãþi
încruciºate

BLOC NOTES

Judeþul Arad a beneficiat de
sprijin pentru pregãtirea a
patru proiecte de finanþare
prin Programul Operaþional
Regional, a cãror valoare
totalã este de aproximativ 45
milioane de euro, a declarat
ministrul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice ºi Locuinþelor,
László Borbély, în cadrul unei
întâlniri cu oficialitãþile orãdene, în data de 9 noiembrie.
„ªtiu cã judeþul Arad are în
plus un portofoliu de 30 de
proiecte. Sper sã alocaþi resurse pentru a pregãti foarte bine aceste proiecte, astfel încât
acestea sã fie eligibile. Nu
este suficient ca proiectele sã
fie aprobate. Este foarte important sã aveþi oameni pregãtiþi, astfel încât aceste proiecte sã absoarbã fondurile
respective”, a spus ministrul.

Publicaþie bilunarã
editatã de

În Regiunea Sud-Vest Oltenia existã multe
posibilitãþi prin care companiile pot valorifica potenþialul zonei. ªanse sporite au cei
care gãsesc combinaþia câºtigãtoare dintre
oportunitãþi.
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Bazin olimpic
cu bani PHARE

Vestul ºi Oltenia
luptã inegal
pentru investitori
A doua regiune puternic
dezvoltatã a României,
Vestul, ºi a doua regiune din
coada clasamentului, SudVest Oltenia, îºi pun la fel
de multe speranþe în
fondurile structurale ºi de
coeziune. În timp ce Vestul
sperã sã se apropie cât mai
mult de media europeanã a
dezvoltãrii economice,
Oltenia urmãreºte sã elimine
prãpastia investiþionalã ce o
separã de celelalte regiuni
ale þãrii.
În Sud-Vest, miza este, în prezent, atragerea unui numãr mare
de investiþii, cu atât mai mult cu
cât „este suficient loc sã se investeascã în Oltenia“, dupã cum

afirmã Marilena Bogheanu, directoarea ADR Sud-Vest Oltenia. În
Vest, accentul se pune pe acordarea de servicii pentru investitorii
care s-au decis deja sã vinã în regiune, spune, la rândul sãu, directorul ADR Vest, Sorin Maxim.
Vestul îºi face, deja, planuri sã
intre în competiþie directã cu Bucureºtiul în privinþa atragerii de
investiþii, însã întâmpinã dificultãþi rezultate tocmai din ritmul
rapid de dezvoltare de pânã
acum, precum lipsa de atractivitate pentru migraþia internã a
forþei de muncã, aceasta fiind
cauzatã îndeosebi de preþurile
foarte mari ale terenurilor agricole, spaþiilor industriale ºi locuinþelor. Regiunea pariazã pe dezvoltarea industriei de piese ºi

Port renovat
cu un milion
de euro
Portul Corabia ºi-a reluat rolul de a facilita
schimburi comerciale ºi de a încuraja turismul, dupã ce a primit o infuzie de finanþãri
PHARE.
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Intrã în dialog
cu redacþia
euROpeanul
Întreabã tot ce te
intereseazã despre
fondurile europene, iar
experþii cu care
colaborãm îþi vor rãspunde.

Pagina 4: Profilul
regiunii Vest
Pagina 6: Profilul
regiunii Oltenia

„Românii nu s-au acomodat
cu birocraþia europeanã a regulilor“

„Lipsa resurselor umane specializate în
scrierea propunerilor de finanþare ºi în managementul implementãrii proiectelor este una dintre
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componente auto, pe logisticã
pentru distribuþia de produse de
larg consum în Balcani ºi pe
IT&C.
Pe de altã parte, regiunea SudVest întâmpinã, în continuare,
dificultãþi în eforturile de refacere
economicã dupã problemele
profunde din ultimul deceniu –
restructurãri masive, migraþia
forþei de muncã, investiþii strãine
reduse. Oportunitãþile regiunii þin
de potenþialul agricol enorm, de
turism ºi transporturi ºi de aºteptata finalizare a privatizãrilor
întârziate din industrie.

Valentin Munteanu

Conferenþiar dr. Valentin Munteanu,
coordonatorul Masterului „Managementul ºi Economia Dezvoltãrii
Regionale“ al Facultãþii de ªtiinþe
Economice a Universitãþii de Vest din
Timiºoara, a explicat pentru
euROpeanul care sunt demersurile
corecte cãtre un management de
proiect perfomant.

În Reºiþa, autoritãþile au reuºit sã resusciteze parcticarea înotului ca sport olimpic,
prin renovarea, cu fonduri PHARE, a bazinului din oraº.

marile provocãri ale
procesului de absorbþie a fondurilor europene destinate dezvoltãrii regionale. Percepþia conceptului de
management de proiect este încã ambiguã la
nivelul societãþii româneºti. Multe dintre ofertele
de instruire în acest domeniu sunt prea generale pentru a fi de folos, iar potenþialii beneficiari ai acestor fonduri nu sunt obiºnuiþi sã
lucreze pe proiecte ºi nu ºi-au creat structuri
specializate pentru administrarea proiectelor“.
(continuare în pagina11)
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Corectitudinea rambursãrii
cheltuielilor
Ultimul raport al Curþii Europene a Auditorilor noteazã cã
se produc frecvent rambursãri incorecte ale chletuielilor,
în cadrul Fondului European de Garantare Agricolã
(FEOGA), Fondul de Coeziune (FC), Fondul European de
Dezvoltare Regionalã (FEDR) ºi Fondul Social European
(FSE). (sursa: European Court of Auditors)
Rambursare
Total cazuri
corectã
în eºantion
(cazuri)

Corectitudinea
rambursãrii

Fond
Total

FEDR
FSE
FEOGA
FC

42 (55%)
25 (42%)
26 (87%)
7 (70%)
100

77 (100%)
60 (100%)
30 (100%)
10 (100%)
177

2

Mircea Mitruþiu

Competiþie sau
parteneriat?
Brandul unei regiuni înseamnã imagine ºi reputaþie internaþionalã. El se construieºte în timp, cu
bugete de marketing ºi promovare, dar ºi prin
deschidere internaþionalã, iniþiative inovative ºi
parteneriate bine alese.
Autoritãþile publice locale ºi judeþene trebuie sã
gãseascã acel punct de echilibru între concurenþa fireascã pentru atragerea de resurse ºi cooperarea pentru gãsirea proiectelor ºi intereselor
comune.
Saltul de la o logicã a înfruntãrii la o practicã a
beneficiilor reciproce presupune dobândirea
obiºnuinþei de a lucra împreunã pe proiecte, de a
câºtiga finanþãri în parteneriat ºi de a identifica
interesul comun care depãºeºte resursele ºi posibilitãþile fiecãrei autoritãþi în parte.
Uniunea Europeanã vede douã zone metropolitane cu potenþial real de dezvoltare în România:
Bucureºti-Ilfov ºi axa Timiºoara-Arad, cu potenþial de iradiere în euroregiunea DKMT (DunãreCriº-Mureº-Tisa).
Însã, pentru a exista o conurbaþie TimiºoaraArad, trebuie mai întâi sã existe douã zone
metropolitane: Timiºoara ºi Arad.
Viitoarele zone metropolitane au nevoie de un
scenariu comun de dezvoltare urbanisticã, de o
strategie de furnizare a serviciilor ºi o viziune unitarã privind amenajarea teritoriului.
În mod tradiþional, între Timiºoara ºi Arad, ca ºi
între echipele de fotbal Poli ºi UTA, au existat o
competiþie ºi o rivalitate deschisã. Acum, autoritãþile locale, dar ºi locuitorii sau întreprinzãtorii învaþã sã lucreze împreunã pentru dezvoltarea unei
aglomerãri urbane metropolitane care sã poatã
concura capitala în atragerea investiþiilor strãine.
Dacã vor lucra împreunã în parteneriat, cele
douã oraºe ar avea ºansa sã depãºeascã Bucureºtiul în termeni de PIB/locuitor pânã în 2025.
Forþa celor douã oraºe constã în atractivitatea lor
pentru investiþiile strãine, ponderea ridicatã în
exporturile României ºi numãrul însemnat de studenþi din cele douã centre universitare.
Proiectele care ne leagã sunt zonele metropolitane, dezvoltarea regionalã în Vest, autostrada,
aeroportul regional, turismul, infrastructura ºi
politicile de mediu.
Axa Timiºoara-Arad poate însã sã se transforme
uºor într-un pol economic Timiºoara-Arad-Szeged-Novi Sad, dezvoltat în Euroregiunea DKMT.
Tot mai mulþi întreprinzãtori din Regiunea Vest
investesc în Serbia ºi participã la procesul de privatizare din þara vecinã. Programele de finanþare
transfrontaliere stimuleazã acest proces de parteneriat. Camerele de comerþ au creat structuri
camerale pentru Banatul istoric (românesc ºi sârbesc) ºi pentru Euroregiunea DKMT, iar autoritãþile vor sã deschidã un parc industrial Triplex
Confinium la Beba Veche, în zona de graniþã dintre Ungaria, România ºi Serbia.
Competiþia dintre oraºele ºi regiunile europene
este o competiþie pentru atractivitate mãsuratã
prin atragerea de fonduri comunitare, investitori ºi
turiºti strãini, dar ºi pentru creºterea prosperitãþii
ºi numãrului de locuitori tineri ºi activi, ca resurse
de forþã de muncã.
Nu suntem singuri în aceastã competiþie europeanã. Dacã pierdem ritmul ºi momentul, riscãm
oricând sã fim depãºiþi de alþii. Iar zicala „Tãt
Banatu-i fruncea“ ar rãmâne doar o vorbã fãrã
acoperire.

14 zile
Unul din lucrurile puþin
cunoscute în legãturã cu
fondurile europene este cã,
în perioada postaderare,
flexibilitatea alocãrii de fonduri este mai mare, raportat
la necesitãþile ºi oportunitãþile regiunilor.
Poate pãrea puþin ciudat,
dat fiind cã, în general se
vorbeste despre o birocraþie
excesivã în legãturã cu
fondurile europene,
care de regulã este asociatã
cu o anumitã inerþie ºi
inflexibilitate.
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Christian Fotache
Vom evidenþia câteva dintre
componentele programelor de
finanþare postaderare, unde agenþii economici îºi pot încadra
proiectele, derulând activitãþi
dintre cele mai diverse. Un sector puternic finanþat este turismul, unde sunt eligibile toate
formele de întreprinderi – micro,
IMM. Microîntreprinderile pot
gãsi posibilitãþi de finanþare
pentru o pensiune agroturisticã
în componentele Programului
Naþional de Dezvoltare Ruralã,
cu o finanþare generoasã: circa
70% din valoarea proiectului,
dar nu mai mult de 200.000
euro. IMM-urile se pot încadra,
pentru proiecte mai ample, în
Programul Operaþional Regional
(POR), existând posibilitatea sã
acceseze fonduri pentru reabilitãri, modernizãri, extinderi ºi
dotãri de spaþii de cazare (cu o
finanþare de 60% pentru IMM ºi
70% pentru microîntreprinderi).
De asemenea, aceste categorii
de firme pot realiza, tot prin
POR, baze de agrement turistic,
atât de necesare pentru dezvoltarea turismului în zone cu
potenþial.
Flexibilitatea finanþãrilor este
bine-venitã pentru a se corela cu
flexibilitatea datã de potenþialul
regiunilor. Putem întâlni în aceeaºi regiune tipuri total diferite
de turism. Spre exemplu, zona

Ce poate valorifica regiunea
Sud-Vest Oltenia accesând
Programele Operaþionale
de nord a Olteniei este adecvatã
turismului montan, ecumenic ºi
balnear. Regiuni precum Obârºia Lotrului sau Rânca se preteazã la drumeþii montane, iar
Bãile Olãneºti, Cãlimãneºti sau
Govora, la turismul balnear. În
zona de sud a regiunii, se poate
practica un turism legat de
potenþialul Dunãrii, de vânãtoare
ºi pescuit.
Aºa cum ºtim, investiþiile în turism necesitã resurse pe mai
multe segmente: construcþii, dotãri ºi amenajãri interioare, resurse umane, industrie alimentarã, transporturi ºi infrastructurã. Toate acestea se regãsesc
în alte sectoare care beneficiazã
de fonduri structurale. Industria
prelucrãtoare – spre exmplu
producþia de mobilã – poate fi finanþatã prin Programul Operaþional Sectorial Creºterea Com-
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începere a finanþãrilor, îºi vor
spune, din pãcate, cuvântul
atunci când obiectivele finanþate
vor trebui gestionate, deoarece
fluxurile de marfã ºi de turiºti trebuie susþinute de investiþii din
alte domenii, cum reiese din
exemplele de mai sus. Obiectivele se pot corela numai dacã
investiþiile realizate prin programele amintite sunt corelate
corespunzãtor de cãtre beneficiari.

NOUTÃÞI
CJ Arad a depus al doilea
proiect pentru finanþare
prin POR
Consiliul Judeþean Arad a depus cel de-al
doilea proiect pentru finanþare din Programul
Operaþional Regional în Regiunea Vest, proiect intitulat „Modernizare tronson Juliþa-Mãdrãgineºti, componenta traseului turistic
E68-Moneasa“. CJ Arad solicitã astfel
45.550.682 lei pentru proiectul depus în cadrul Axei prioritare 2 – „Îmbunãtãþirea infrastructurii de transport regionale ºi locale“.
Alocarea financiarã orientativã pentru Axa 2,

la nivel naþional, depãºeºte 876 milioane de
euro, din care pentru Regiunea Vest sunt
alocate 90,65 milioane de euro.

Primire de proiecte pentru
intervenþii în situaþii de
urgenþã în Regiunea Vest
Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Vest
primeºte, din 31 octombrie, proiecte ce vizeazã îmbunãtãþirea dotãrii cu vehicule ºi
echipamente a bazelor operaþionale regionale ºi judeþene pentru intervenþii în situaþii
de urgenþã, ca urmare a lansãrii licitaþiei
deschise de proiecte pentru domeniul major
de intervenþie 3.3 „Îmbunãtãþirea dotãrii cu
echipamente a bazelor operaþionale pentru
intervenþii în situaþii de urgenþã“ din cadrul
Axei Prioritare 3 „Îmbunãtãþirea infrastructurii
sociale“ a POR. Singurul solicitant eligibil
este Asociaþia de Dezvoltare Intercomunitarã, constituitã la nivel regional de toate cele
patru consilii judeþene.

25 de milioane euro pentru
reforma viticulturii
româneºti

Foto: www.cjarad.ro

euROpeanul

petitivitãþii Economice sau prin
POR, în funcþie de nivelul investiþiei ºi de forma de organizare a
întreprinderii. Accesarea acestor
programe poate valorifica ºi
resursa de masã lemnoasã din
partea de nord ºi nord-vest a
regiunii, respectiv judeþele Vâlcea ºi Gorj. Formarea de personal poate fi susþinutã cu ajutorul finanþãrilor din Programul
Operaþional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane“, iar,
pentru infrastructura de drumuri
se alocã fonduri atât prin POS
Transport cât ºi prin POR. În
acest ultim exemplu, totuºi, nu
putem sã nu remarcãm defazarea între momentul de finanþare
a obiectivelor turistice sau industriale ºi orizontul de aºteptare
privind finanþarea infrastructurii
de transport. Decalajele între programe, ca moment al lansãrii ºi

Comisia Europeanã a anunþat, la începutul
lunii noiembrie, cã a aprobat un buget orientativ de 510 milioane de euro pentru restructurarea ºi reconversia culturilor de viþã-devie în anul de comercializare 2007-2008.
Alocarea financiarã pentru România este de
25.068.762 euro – a cincea alocare, dupã

valoare, dupã cele adresate Spaniei, Franþei, Italiei ºi Portugaliei. Obiectivul acestei
mãsuri este adaptarea producþiei europene
de vin la cererea de pe piaþã. Comisarul
pentru Agriculturã, Mariann Fischer Boel, a
comentat astfel decizia: „Îmbunãtãþirea calitãþii vinului pe care îl producem este o prioritate absolutã, dacã dorim sã înfruntãm
provocarea din partea producãtorilor mondiali de vin. Sper cã vom ajunge la un acord
asupra acestei reforme la întâlnirea din
decembrie a miniºtrilor agriculturii din cadrul
Uniunii Europene.“

Negocieri pentru finanþarea
nerambursabilã a unui
cluster în sectorul auto
Proiectul WeSteer, ce vizeazã crearea unui
cluster bazat pe cercetare în sectorul auto
din Regiunea Vest, a fost evaluat pozitiv de
cãtre Comisia Europeanã ºi, începând din
noiembrie, intrã în procedura de negociere a
acordului de finanþare nerambursabilã prin
Programul Cadru 7. Proiectul este o iniþiativã
derulatã în parteneriat de cãtre Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Vest, Universitatea
Politehnicã Timiºoara, compania Interpart
Production ºi Asociaþia Tehimpuls. Potrivit
ADR Vest, obiectivul sãu este sã transforme
aglomerarea industrialã din aceastã regiune
într-un cluster specializat, prin mobilizarea
resurselor ºtiinþifice de nivel înalt existente în
regiune.

www.mdlpl.ro
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exclusiv
Directorul ADR Vest:

„Avem nevoie de investitori care sã valorifice
potenþialul universitar regional“
Directorul Agenþiei de
Dezvoltare Regionalã Vest, Sorin
Maxim, considerã cã pentru a
trece de la o atitudine reactivã
la una proactivã în atragerea
investiþiilor este nevoie de
instrumente pe care ADR-urile
încã nu le au. Avantajul
Vestului, spune el, constã în
mediul universitar regional, cu
un potenþial enorm din punctul
de vedere al resurselor umane
calificate.

rea în valoare a abilitãþilor de cercetare ºi dezvoltare a tinerilor absolvenþi.
Investitorii din valul al doilea transferã în regiune centre de dezvoltare,
cercetare, design ºi creaþie de
produse high-tech, care folosesc
servicii ale companiilor locale ºi valorificã potenþialul de cercetare ºi
dezvoltare al universitãþilor.

Mircea Mitruþiu

euROpeanul: Ce proiecte concrete aþi dezvoltat pentru valorificarea potenþialului economic ºi
inovativ al regiunii?
Sorin Maxim: Pentru a stimula

Accent pe întãrirea
capacitãþii logistice ºi
organizaþionale

euROpeanul: Ce vã lipseºte, la
ora actualã, pentru a pune în
aplicare o politicã proactivã de
atragere a investitorilor în
regiune?
Sorin Maxim: În acest moment,

agenþiile de dezvoltare regionalã nu
au la dispoziþie toate instrumentele
necesare pentru atragerea investiþiilor strãine în regiune. O politicã
proactivã de atragere a investitorilor
ar presupune alocarea unui buget
pentru promovare, organizarea de
evenimente regionale ºi participarea
la evenimente internaþionale dedicate dintre marii investitori ºi actorii instituþionali. Reducerea birocraþiei,
deschiderea manifestatã de autoritãþile locale, pregãtirea de locaþii publice tip parcuri industriale, ºtiinþifice
ºi tehnologice pentru primirea investitorilor ºi dezvoltarea mediului de
afaceri pânã la nivelul necesar colaborãrii între oamenii de afaceri autohtoni ºi cei strãini sunt precondiþiile
necesare pentru a trece de la o politicã reactivã la una proactivã în atragerea investiþiilor. Companiile care
creeazã locuri de muncã aºteaptã
facilitãþi la plata taxelor ºi impozitelor
locale ºi vor sã beneficieze de infrastructurã ºi de utilitãþi. Noi ne concentrãm acum asupra oferirii de servicii investitorilor care s-au decis

Sorin Maxim, Directorul Agenþiei de Dezvoltare Regionalã Vest

deja sã vinã în regiunea noastrã, deoarece nu avem încã resursele pentru a merge la ei acasã ºi a-i convinge sã investeascã în vestul României. Ei vin acum prin intermediul ambasadelor ºi consulatelor româneºti
din strãinãtate, prin ARIS sau cu ajutorul companiilor de consultanþã.
Dar, pot sã vã dau un exemplu de
proiect proactiv: participarea Regiunii Vest, în calitate de oaspete, la a
patra ediþie a Conferinþei Mondiale
de Investiþii La Baule, eveniment
destinat atragerii investiþiilor în Europa.
ADR Vest a înfiinþat un birou specializat de investiþii directe, care oferã
informaþii privind seminariile de infor-

mare publicã, organizate de autoritãþile locale ºi judeþene în regiune.
Sprijinim toate conexiunile necesare
cu autoritãþile locale, companiile de recrutare de personal, firmele de consultanþã, birourile de avocaturã ºi
companiile de furnizare a utilitãþilor publice ºi garantãm pentru calitatea serviciilor ºi informaþiilor furnizate de noi.
În altã ordine de idei, mediul universitar regional are un potenþial enorm
de a produce resurse umane calificate, cu studii superioare, ºi de a
dezvolta servicii, produse ºi tehnologii inovative. Avem nevoie de acei
investitori care sã valorifice acest potenþial, prin crearea de produse cu
valoare adãugatã mare ºi prin pune-

interacþiunea producãtorilor occidentali cu mediul de afaceri local, am
creat o reþea de subcontractori locali,
pregãtiþi pentru a deveni furnizori de
piese ºi componente auto pentru
marile companii din industria auto.
Proiectul este construit împreunã cu
o reþea olandezã de furnizori din industria auto, „Co-Makers International“, cel mai mare specialist independent în domeniul cercetãrii pieþei
pentru achiziþii ºi marketing industrial din Benelux, care cautã parteneri
în România pentru firme din Germania ºi Benelux.
Piaþa noastrã nu este suficient de
organizatã ºi transparentã ºi nu are
standarde de calitate recunoscute
de producãtori ºi asumate de furnizori, iar într-un domeniu extrem de
competitiv cum este acesta, nu poþi
sã întârzii cu livrãrile nici mãcar o zi.
Firmele locale trebuie sã îºi dezvolte
capacitatea logisticã ºi organizatoricã pentru a interacþiona eficient
cu partenerii strãini.
Am dezvoltat o bazã de date cu 50
de furnizori locali de piese, componente, echipamente ºi maºini-unelte, ceea ce înseamnã deja o masã
criticã de firme care au echipamen-

tele, utilajele, oamenii ºi capacitatea
de producþie necesare pentru a participa la proiecte de „match-making“
internaþional.
Urmeazã ca, în decembrie, sã fie
realizat un eveniment de tip meet&
match, în care firmele din regiune
(judeþele Arad, Timiº, Hunedoara,
Caraº-Severin) se vor întâlni cu
aproximativ zece firme mari cumpãrãtoare, din zona Benelux ºi Germania.

Acces facilitat
la serviciile
de consultanþã
euROpeanul: Cum puteþi
compensa lipsa de competenþe
locale în managementul de
proiect?
Sorin Maxim: Autoritãþile publice,

ONG-urile ºi firmele care sunt potenþiali beneficiari ai Programului
Operaþional Regional ne-au solicitat,
în repetate rânduri, sã le recomandãm firme de consultanþã cu care sã
lucreze la dezvoltarea ºi implementarea proiectelor.
Nu este posibil ca noi, în calitate de
organism intermediar, sã ne implicãm direct în crearea anumitor firme,
însã am preluat ideea de a facilita
accesul la companiile de consultanþã
din regiune ºi de a crea oportunitãþi
ºi evenimente pentru cunoaºterea
reciprocã între potenþialii beneficiari
ºi furnizorii de servicii-suport pentru
afaceri.
În acest sens, am creat o bazã de
date online pe site-ul agenþiei, unde
firmele de consultanþã din regiune se
pot înscrie în funcþie de domeniile de
competenþã ºi personalul acreditat.
Agenþia le va pune la dispoziþie în
mod direct informaþii privind programele de finanþare ºi îi vom stimula sã lucreze împreunã, în vederea
accesãrii programelor mari de asistenþã tehnicã pentru implementarea
programelor operaþionale.

Directorul ADR Sud-Vest:

„Oltenia mizeazã pe dezvoltarea explozivã a infrastructurii“
euROpeanul: Care dintre
aceste premise au fost cel mai bine
valorificate prin programele de
preaderare?
Marilena Bogheanu: Cel mai bine au mers

Oltenia, deºi este a doua regiune sãracã
a þãrii, are atuuri semnificative pentru
atragerea investitorilor strãini, dar mai
ales pentru absorbþia fondurilor
structurale. Directoarea Agenþiei de
Dezvoltare Regionalã 4 Sud-Vest Oltenia,
Marilena Bogheanu, a rãspuns întrebãrilor euROpeanul, dezvãluind astfel
aºii din mâneca regiunii ºi planurile de
dezvoltare ale Olteniei.
Gabriela Zanfir
Marilena Bogheanu, Directorul ADR Sud-Vest

euROpeanul: Ce „vinde” cel mai bine
regiunea Sud-Vest?
Marilena Bogheanu: Nu avem deocam-

datã foarte mulþi investitori, însã acest lucru trebuie privit prin prisma faptului cã este suficient
loc sã se investeascã în Oltenia. Sudul regiunii,
prin judeþele Olt ºi Dolj, are un enorm potenþial
agricol, nevalorificat deocamdatã. Nordul
regiunii – Vâlcea ºi Gorj, este celebru pentru
staþiunile balneo-climaterice, care sunt sigurã
cã se vor dezvolta în perioada imediat urmãtoare. Oltenia pune pe masã un buchet de atuuri din punct de vedere economic. Aici se fabricã mai toate mijloacele de transport – avem
fabricã de automobile la Craiova, preluatã de
Ford, fabrica de locomotive Electroputere,

fabrici de vagoane la Calafat ºi Drobeta Turnu
Severin, care au nevoie de reabilitare, ºantierul
naval de la Drobeta Turnu Severin ºi Orºova,
unde se fabricã nave de tonaj mare ºi ambarcaþiuni uºoare, fabrica de avioane de la
Craiova, care aºteaptã sã fie privatizatã. Avem
polul aluminiului la Slatina, suntem lideri naþionali în producerea energiei, mulþumitã Porþilor de
Fier I ºi II, bazinelor carbonifere din Gorj ºi
hidrocentralelor de pe râurile interioare. Sã nu
uitãm Dunãrea – coridorul 7 paneuropean ºi
porturile ei, dar nici centrul universitar din
Craiova ºi secþiile lui din celelate judeþe, cu ajutorul cãruia se pregãtesc 40 de mii de tineri
anual. Avem premise extraordinare pentru dezvoltare, ºi acest lucru vinde foarte bine Oltenia.

cele trei programe pe mediu, referitoare la gestionarea deºeurilor ºi reþele de apã-canal, atât
din punct de vedere al sumelor atrase, cât ºi
din punct de vedere al impactului. Pânã acum
am atras prin ele circa 22 de milioane de euro
din fonduri PHARE. Bine au mers ºi proiectele
pe infrastructura de transport, turism ºi chiar
resurse umane. De fapt, avem anumite
scheme de finanþare cu absorbþie de peste
sutã la sutã, pentru cã ne-au fost realocate fonduri necheltuite de alte programe.
euROpeanul: Ce domenii
preconizaþi cã vor atrage cea mai mare
parte din fondurile structurale în Oltenia?
Marilena Bogheanu: Eu sper cã toate vor

merge foarte bine. Sunt optimistã, cel puþin în
ceea ce priveºte alocãrile prin Programul
Operaþional Regional, despre care cred cã le
vom consuma pe toate. Pentru cã este prima
lansatã ºi pentru cã ocupã o bunã parte din
preocupãrile autoritãþilor locale, cred cã Axa 2
- infrastructurã de transport va avea foarte
mult succes. Deja au fost depuse trei proiecte

Fondurile europene pe înþelesul tãu

la sediul ADR pe aceastã axã ºi am primit
semnale din teritoriu cã se vor depune în viitorul apropiat alte câteva proiecte. Consider
cã suma orientativã de 122 de milioane de
euro este insuficientã pe Axa 2 pentru Oltenia. Ne gândim sã facem deja demersuri sã
obþinem o suplimentare de fonduri. O altã axã
care va merge bine o sã fie Axa 1, a proiectelor urbane integrate, pentru cã avem
multe oraºe eligibile ºi interesate de ea. Dezvoltarea turismului va atrage multe fonduri,
mulþumitã potenþialului mare încã nevalorificat
din nordul regiunii. Cred cã vom avea proiecte
pe toate axele.
euROpeanul: Cât de receptive sunt
autoritãþile locale la provocarea fondurilor
structurale?
Marilena Bogheanu: Aici este o discuþie

complexã. Pot spune însã cã în ultimul timp s-a
produs un progres semnificativ. Autoritãþile demonstreazã mai multã deschidere, mai multã
voinþã în ceea ce priveºte aceste fonduri. Au
lansat un numãr mare de licitaþii pentru studii de
fezabilitate, au un interes sporit pentru seminarii. I-ar ajuta ºi mai mult un buget naþional
multianual, o descentralizare realã ºi o debirocratizare, lucruri care trebuie sã porneascã de
la centru.
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Polul economic Timiºoara-Arad, concurent
cu Bucureºtiul în atragerea investitorilor
Regiunea de Dezvoltare Vest
cuprinde teritoriul provinciei
istorice a Banatului (Timiº,
Caraº-Severin ºi Arad) ºi o parte
din þinutul vechii Dacii (judeþul
Hunedoara). Timiºul ºi Aradul
ocupã locurile al treilea ºi al
patrulea la nivel naþional în
clasamentul judeþelor realizat în
funcþie de produsul intern brut.
Doar Timiºul realizeazã, la ora
actualã, 42% din PIB-ul la nivel
regional.
Mircea Mitruþiu
Regiunea Vest face parte din Euroregiunea Dunãre-Criº-Mureº-Tisa,
alãturi de trei comitate din Ungaria
(Bacs-Kiskun, Bekes ºi Csongrad) ºi
de regiunea autonomã Voivodina din
Serbia.
 Suprafaþa: 32.034 kmp (13,4%
din suprafaþa þãrii)
 Populaþia: 1.930.458 la 1 iulie
2005 (8,92% din populaþia României)
 Reþeaua de drumuri publice:
10.292 km (12,88% din totalul
naþional)
Poziþia geograficã a regiunii, în contextul în care trei din cele patru judeþe (Arad, Timiº ºi Caraº-Severin)
sunt judeþe de graniþã, întãreºte
dimensiunea sa transfrontalierã, de
zonã de trecere ºi de contacte
interumane ºi interculturale.

Tendinþe
În Timiºoara ºi Arad, investitorii
strãini încep sã fie îngrijoraþi de
preþul ridicat al terenurilor agricole
ºi industriale, de lipsa unor parcele
compacte de teren disponibile în
apropierea traseului viitoarei autostrãzi ºi de rãmânerea în urmã a infrastructurii rutiere. Dezvoltarea
industriei de piese ºi componente
auto, a sectorului IT&C ºi a facilitãþilor logistice pentru distribuþia
produselor de larg consum în Balcani sunt tendinþele de dezvoltare
înregistrate recent de mediul de
afaceri.
Timiºoara ar putea deveni principala
bazã logisticã pentru traficul de mãrfuri din centrul Europei, pentru mãrfuri ce vin prin portul Constanþa ºi
sunt destinate Europei Centrale ºi
de Est.
În condiþiile în care salariul mediu al
operatorilor din producþie (muncitorilor) nu trece de 300-400 euro, iar
chiria pentru un apartament cu douã
camere este de 200 de euro, nu se
poate crea atractivitate pentru migraþia internã a forþei de muncã decât
de cãtre firmele care achiziþioneazã
sau construiesc locuinþe de serviciu
ori de angajatorii care subvenþioneazã o parte din chiria pentru locuinþele
oferite spre închiriere pe piaþa imobiliarã.

Proiecte europene
Regiunea Vest va primi cu puþin
peste o zecime din bugetul total alocat prin Programul Operaþional Regional. Putem estima cã, pânã în
2015, din aceste fonduri vor putea fi
sprijinite 150 de microîntreprinderi,
40 de proiecte de infrastructurã turisticã ºi 35 de IMM-uri din turism.
Municipalitatea Timiºoara a pregãtit
trei mari proiecte integrate de dezvoltare urbanã: unul pentru cartierele
istorice Iosefin ºi Fabric, pe care îl va

euROpeanul

Infrastructura rutierã de transport
Regiunea de Vest este traversatã de douã coridoare paneuropene de
transport: Coridorul IV (Berlin - Praga - Budapesta - Constanþa - Istanbul
- Salonic) ºi Coridorul VII (fluviul Dunãrea).
Cinci drumuri europene traverseazã regiunea: E 68 (Nãdlac-Arad Deva), E 70 (Moraviþa - Timiºoara), E 79 (Borº - Oradea spre defileul Vãii
Jiului), E 671 (Arad - Timiºoara), E 673 (Timiºoara - Fãget - Deva).
Deficienþele infrastructurii rutiere de transport se reflectã în lipsa unei
autostrãzi care ar trebui sã lege România de vestul Europei, nefinalizarea inelelor de centurã ºi capacitatea portantã scãzutã a drumurilor pentru transportul de mãrfuri.
Pânã în 2010, ar trebui sã se finalizeze centura ocolitoare a Aradului ºi
tronsoanele de autostradã Arad - Timiºoara (44 km), Nãdlac - Arad
(38 km) ºi Deva - Orãºtie (32 km). 2011 este termenul de realizare a porþiunii de autostradã Timiºoara - Lugoj (43 km), iar în 2012 este planificatã
darea în funcþiune a tronsoanelor Lugoj - Deva ºi Orãºtie - Sibiu.
Autostrãzile care vin de la Budapesta ºi Belgrad se intersecteazã „pe
planºetã“ în zona Aeroportului Internaþional Timiºoara, care va deveni
un punct strategic tot mai important.
depune pe Axa 1 – Sprijinirea dezvoltãrii durabile a oraºelor - Potenþiali poli de creºtere, ºi douã pentru
cartierul central Cetate, pentru dezvoltarea ºi promovarea turismului,
precum ºi îmbunãtãþirea infrastructurii de transport local.

(cu 4,7%) ºi Caraº-Severin (cu
5,8%) se resimt încã de pe urma
închiderii fabricilor din industria grea,
siderurgicã ºi extractivã, care au
dominat profilul economic al multor
localitãþi monoindustriale.

Învãþãmântul
Populaþia
Densitatea populaþiei (60,3 locuitori/kmp) este cu mult sub media naþionalã (90,7 locuitori/kmp). În
schimb, gradul de urbanizare este
mai mare decât media naþionalã
(63,6% populaþie urbanã, faþã de
54,9%).
Natalitatea, în continuã scãdere, ºi
mortalitatea ridicatã au ca rezultat un
spor natural negativ. Modelul tradi-

În Regiunea Vest existã 14 universitãþi – cu 94 de facultãþi, frecventate
de 75.000 de studenþi – 159 de licee,
542 ºcoli primare ºi gimnaziale ºi
522 de grãdiniþe.
Între 1995 ºi 2005, s-a înregistrat o
scãdere cu peste 20.000 a numãrului
de elevi înscriºi în unitãþile de
învãþãmânt, ceea ce înseamnã, procentual, o diminuare cu 4,8% a populaþiei ºcolare, ca urmare a scãderii
populaþiei ºi amplificãrii migraþiei externe. În acelaºi interval de zece ani,

turi aeriene directe înspre Italia, Germania, Franþa, Austria, Ungaria ºi
Republica Moldova, dinspre cele
mai importante zece oraºe ale þãrii.
Previziunile indicã o creºtere a traficului aerian de pasageri pe Aeroportul Internaþional Timiºoara la
1.500.000 de persoane în anul 2010.
Aeroportul Internaþional Arad, prin
terminalul sãu cargo modernizat,
preia tot mai mult din traficul de
marfã internaþional pe cale aerianã
din regiune.

Afaceri
În 2005, în Regiunea Vest îºi desfãºurau activitatea 41.818 firme,
adicã 9% din totalul întreprinderilor
din România. Peste 36.000 dintre
acestea sunt microîntreprinderi ºi
doar 224 sunt firme mari ºi foarte
mari. Chiar dacã 86% dintre întreprinderile înregistrate sunt microîntreprinderi, o treime din cifra de afaceri este realizatã totuºi de întreprinderile mari.
Municipiile Timiºoara ºi Arad s-au
dovedit mai atractive pentru investitorii strãini ºi au reuºit sã dezvolte o
activitate economicã diversificatã
sectorial. Timiºul înregistreazã activitatea a peste 24.000 de firme, iar
Aradul are 9.500 de agenþi economici activi, cele douã judeþe cumulând peste 80% din numãrul de operatori economici din regiune.
Firmele din Timiº dominã ultimul Top
Regional (2005) organizat de camerele de comerþ. 60% dintre cele 381
de firme clasate pe primele trei locuri
în Topul Regional 2005 sunt din Ti-

Premierele
Regiunii Vest


semnarea primului acordcadru privind delegarea de
atribuþii de la Ministerul Integrãrii Europene, în calitate de Autoritate de Management, cãtre
ADR Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru implementarea Programului Operaþional Regional 2007-2013 (19
decembrie 2006)
 prima strategie regionalã de
inovare
 primul protocol semnat cu Delegaþia Comisiei Europene pe
teme de comunicare europeanã
 iniþierea de clustere regionale
sectoriale
 demararea elaborãrii unei politici de dezvoltare industrialã ºi
de atragere a investiþiilor la nivel
regional
 prima strategie regionalã de
export
 ideea unui aeroport de importanþã naþionalã, care sã fie gestionat regional de autoritãþile locale ºi judeþene
 crearea unei camere de comerþ regionale în Banat ºi a unei
camere de comerþ euroregionale în Euroregiunea DKMT
 organizarea Topului regional
al firmelor
 drumul interjudeþean Berzovia-Buziaº-Lipova, primul proiect de interes regional care a
catalizat interesele administraþiilor a trei judeþe: Caraº-Severin,
Timiº ºi Arad.

Centru logistic în construcþie, în judeþul Timiº

þional al familiei bãnãþene, cu un singur copil ºi amânarea naºterii copiilor din motive socio-economice ºi
profesionale, au un cuvânt greu de
spus în aceastã direcþie.
În perspectivã, pânã în 2025, se
prognozeazã o scãdere a populaþiei
din regiune cu 180.000 de persoane,
fenomen accentuat mai ales în
judeþul Hunedoara.
La începutul lui 2007, populaþia
activã numãra 874.800 de persoane
dintr-un total de 1.926.707 de locuitori ai regiunii, iar dintre aceºtia,
839.300 erau ocupaþi profesional.
Rata medie a ºomajului în Regiunea
Vest a fost, în septembrie 2007, de
3,63%.
Cel mai acut, lipsa forþei de muncã
se manifestã în judeþul Timiº, unde
rata ºomajului este de doar 1,5%.
Aradul se confruntã cu o situaþie
asemãnãtoare, la o ratã a ºomajului
de doar 2,5%, în timp ce Hunedoara

numãrul studenþilor din regiune a
crescut însã de la 37.000 la 75.000.

Comerþul exterior
Comerþul exterior derulat în regiune
reprezintã 13% din schimburile comerciale internaþionale ale României. Timiºul are un portofoliu de 650
de firme exportatoare ºi a înregistrat,
în 2006, un volum al comerþului exterior de 4,3 miliarde de euro, dintre
care 2 miliarde exporturi ºi 2,3 miliarde importuri, deþinând 8% din exportul naþional. La Timiºoara este în
curs de elaborare prima strategie regionalã de export care va identifica
prioritãþile specifice, în completarea
celei naþionale.

Transportul aerian
Aeroportul Internaþional „Traian
Vuia“ din Timiºoara este al doilea ca
importanþã din România. Nodul aerian din vestul þãrii asigurã 20 de legã-

Produsul intern brut
Produsul intern brut (PIB)
regional pe locuitor era, în 2005,
de 13.000 lei. PIB-ul pe locuitor
se situeazã, în Regiunea Vest, la
114,7% faþã de cel la nivel naþional, adicã ocupã locul al doilea
pe þarã dupã Bucureºti-Ilfov, însã
reprezintã doar 39% din PIB-ul
pe locuitor în UE 25.
Prin Planul de Dezvoltare Regionalã 2007-2013, Regiunea de
Vest îºi propune sã ajungã la
45% din media PIB din UE 27 în
anul 2013. Obiectivul regional
depãºeºte obiectivul fixat, la nivel
naþional, la 41% din PIB al UE 27.
miº, 22% din Arad, 11% din Hunedoara ºi doar 6% din Caraº-Severin.
Polul economic Timiºoara – Arad, cu
600.000 de locuitori, un potenþial ridicat de iradiere în euroregiunea
DKMT, douã aeroporturi internaþio-

nale ºi o legãturã directã asiguratã
de viitoarea autostradã, poate deveni o alternativã pentru investitori ºi
pentru forþa de muncã în competiþia
directã cu polul Bucureºti - Ilfov.
În Caraº-Severin ºi Hunedoara, cheia dezvoltãrii poate fi turismul de
odihnã pentru populaþia întregii regiuni, dar ºi pentru turiºtii care vin în
scop de afaceri la Timiºoara ºi Arad.
Infrastructura de sprijinire a afacerilor cuprinde Parcul Industrial Timiºoara (18,37 ha), Zona Industrialã
Arad (150 ha), Zona Liberã CurticiArad (90 ha), Incubatorul de Afaceri
ºi Centrul de Transfer Tehnologic în
domeniul Software Timiºoara, incubatoarele de afaceri din comunele
Pecica ºi Vladimirescu ºi Parcul Industrial Hunedoara (19,3 ha).
Printre proiectele viitoare se numãrã
parcul ºtiinþific ºi tehnologic Timiºoara, zona industrialã Sãcãlaz ºi parcul
industrial Reºiþa.
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Tehnologii noi în
pregãtirea formei
pentru un tipar
de calitate
Localizat în Timiºoara, proiectul ºi-a
propus sã fluidizeze procesul de producþie al tipografiei „Grafoprint“, prin
crearea unui compartiment specializat de prepress. Finanþat prin Fondul Naþional de Dezvoltare Regionalã cu 50.000 de euro, proiectul a
creat, dupã 12 luni de la implementare, un numãr de ºase noi locuri de muncã, a permis reabilitarea
a 200 mp din suprafaþa de producþie
a firmei ºi a generat creºteri semnificative ale cifrei de afaceri ºi profitului. Valoarea totalã a proiectului a
fost de 83.850 euro.

Prepararea ºi
îmbutelierea apei plate
Firma „Tioss Commerce“ din Timiºoara ºi-a propus sã îºi diversifice
producþia prin dezvoltarea unei linii
de preparare ºi îmbuteliere a apei
plate. Cu ajutorul sumei de 62.500
de euro obþinute sub forma unei finanþãri nerambursabile, compania a
creat 49 de noi locuri de muncã, a
reabilitat 40 mp de suprafaþã de producþie ºi a generat o creºtere importantã a cifrei de afaceri ºi a profitului.
Investiþia finanþatã prin Fondul Naþional de Dezvoltare Regionalã (supli-

Foto: ADR Vest

Unul dintre punctele de atracþie ale zonei: Staþiunea Moneasa, judeþul Arad

Zece idei de proiecte din
Regiunea Vest
mentare fonduri alocate prin Programul PHARE 1998) a fost finalizatã în
doar nouã luni. Valoarea totalã a
acestui proiect s-a ridicat la 157.158
euro.

Centru de pregãtire
antreprenorialã
în agribusiness
Prin Programul PHARE 2001 Dezvoltarea Resurselor Umane, Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medici-

nã Veterinarã a Banatului a obþinut
66.025 de euro pentru a constitui un
Centru de Consiliere Vocaþionalã ºi
Plasare a Forþei de Muncã. Rezultatele obþinute în urma acestui proiect
au fost încurajatoare: în doar 12 luni,

Maºinã cu comandã
numericã pentru
obþinerea SDV-urilor

Modernizarea unei
tipografii

Un proiect investiþional de retehnologizare pentru dezvoltarea ºi diversificarea producþiei a fost derulat de
„Begamet“ Timiºoara. Pentru extinderea capacitãþii de producþie ºi
creºterea productivitãþii muncii, prin
acest proiect a fost achiziþionatã o
maºinã cu comandã numericã pentru obþinerea SDV-urilor (scule, dispozitive, verificatoare). Proiectul a
fost finanþat cu 50.000 de euro din
programul PHARE 2000 IMM, bugetul total al acestei investiþii ridicându-se la 116.431 de euro. Pe lângã
cele 14 locuri de muncã nou-create,
acest proiect a permis introducerea
în fabricaþie a patru produse noi,
destinate exportului. Durata proiectului a fost de zece luni.

Un proiect de investiþii finalizat cu
succes a fost cel propus de „Colorprint“ Reºiþa ºi finanþat cu 42.452 de
euro prin Programul PHARE 2001
IMM. Dupã un an de zile, timp în
care s-au desfãºurat activitãþile prevãzute în calendarul proiectului, în
tipografie s-a reabilitat o suprafaþã
productivã de 20 mp ºi s-au creat opt
noi locuri de muncã; totodatã, s-a
diversificat producþia ºi au fost generate noi venituri ºi profit suplimentar.
Valoarea totalã a proiectului a fost
de 70.754 euro.

Dezvoltarea unei
afaceri de prelucrare
a lemnului
Prin Programul PHARE 2001 IMM a
fost finanþatã ºi dezvoltarea unei noi
afaceri de prelucrare a lemnului la
Margina, în judeþul Timiº. Firma „GF
Forest“ a primit o finanþare nerambursabilã de 100.000 de euro pentru
dezvoltarea ºi diversificarea producþiei proprii. Prin valorificarea mai
eficientã a resurselor forestiere, au
fost create 11 noi locuri de muncã în
mediul rural, iar firma beneficiarã
ºi-a dezvoltat afacerea într-un mod
profitabil. Durata proiectului a fost de
12 luni, iar bugetul total al investiþiei
s-a ridicat la 181.016 euro.

Dezvoltare localã prin
industrie alimentarã
„Bias-Tim“ ºi-a dezvoltat ºi diversificat producþia de abatorizare a animalelor vii prin extinderea unei afaceri similare din Timiºoara într-o
zonã defavorizatã din Caraº-Severin. Localizat în Bocºa, noul abator al
firmei a creat zece locuri de muncã
ºi a dus la îmbunãtãþirea rezultatelor
financiare ale firmei, generând impozite ºi taxe suplimentare la buget.
Investiþia în industria alimentarã a
fost finalizatã dupã 17 luni, iar partea
de cofinanþare nerambursabilã a fost
de 50.000 de euro, dintr-un total de
196.212 euro. Proiectul a fost finanþat din Programul PHARE 2000
IMM.

au fost consiliate vocaþional peste
300 de persoane, 70 au beneficiat
de consiliere antreprenorialã, alte 70
au fost ajutate sã-ºi caute de muncã,
iar 45 dintre acestea s-au angajat în
urma consilierii de care au beneficiat
în cadrul proiectului.

Restaurarea unui castel
Centrul regional de afaceri din Timiºoara

Fondurile europene pe înþelesul tãu

Consiliul Judeþean Hunedoara ºi-a
propus sã consolideze ºi sã restaureze castelul „Bethlen-Magna Curia“

din Deva. Din cei peste un milion de
euro necesari, Consiliul a obþinut circa 75% prin Programul PHARE
2001 Infrastructurã Micã. Proiectul a
durat 32 de luni ºi a redat circuitului
muzeal o clãdire cu valoare istoricã,
ce a fost restauratã, consolidatã ºi
modernizatã.

Complex municipal de
sport ºi sãnãtate
Primãria din Reºiþa a dorit sã reabiliteze bazinul olimpic existent în acest
municipiu. Cu ajutorul sumei de
850.000 de euro obþinute prin Programul PHARE 2001 Infrastructurã
Micã, bazinul olimpic din Reºiþa a
fost complet reabilitat, dotat ºi modernizat, fiind redat circuitului competiþional sportiv. Proiectul „Complex
municipal de sport ºi sãnãtate“
Reºiþa a costat 1.178.244 de euro ºi
a fost implementat în 35 de luni.

Instruire
managerialã
Un proiect interesant din domeniul
resurselor umane a fost propus de
firma „Rida Consulting“ din Deva.
Proiectul, finanþat prin Programul
PHARE 2002 Dezvoltarea Resurselor Umane, a pus la dispoziþia
clienþilor firmei cadrul necesar pentru
ca aceºtia sã poatã beneficia de servicii specializate de instruire managerialã ºi de cursuri tematice online. Durata proiectului „Management performant prin instruire managerialã continuã ºi cursuri tematice
online“ a fost de 12 luni, iar rezultatele obþinute au fost cuantificate
în lansarea ºi derularea a 18 noi
cursuri de instruire ºi crearea a trei
noi locuri de muncã. Valoarea
finanþãrii nerambursabile a fost de
46.220 de euro, dintr-un total de
60.220 euro.
Mircea Mitruþiu
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Oltenia: Coridoarele
ieºirii din sãrãcie
Oltenia înregistreazã unele dintre cele mai serioase probleme
economice în rândul celor opt
regiuni de dezvoltare ale þãrii,
realizând un produs intern brut
pe cap de locuitor sub media
naþionalã. Aceastã regiune sperã
însã sã profite din plin de pe
urma includerii sale în douã
coridoare europene de transport, a exploatãrii eficiente a
resurselor hidroenergetice ºi, nu
în ultimul rând, a dezvoltãrii
turistice.

ce nivelul cel mai scãzut de ocupare
îl are judeþul Olt (35,8%).
Numeroase probleme au afectat, în
ultimii ani, ºi industria lemnului, dezvoltatã odinioarã în zona carpaticã ºi
subcarpaticã, dar care a avut de suferit de pe urma scãderii exporturilor.
În ceea ce priveºte întreprinderile mici
ºi mijlocii, în regiune se remarcã o
slabã structurare a reþelelor de IMM ºi
lipsa unor planuri sustenabile de
afaceri.

Marin Ionescu

Pe de altã parte, Regiunea Sud-Vest
poate profita, pe viitor, de pe urma
unor oportunitãþi majore de dezvoltare, oferite în special de construirea
a douã axe prioritare de transport
european – Coridorul rutier IV ºi Coridorul VII Dunãre. Se aºteaptã ca
acestea sã sporeascã nivelul de acces la investiþii ºi la creºterea mobilitãþii forþei de muncã, în general, iar
în particular sã atragã resursele umane ale regiunii în desfãºurarea proiectelor europene de transport. Tot din
aceastã perspectivã, autoritãþile locale sperã ca, dupã construcþia podului
Calafat-Vidin, oraºul Calafat sã îndeplineascã toate condiþiile pentru a deveni Zonã Liberã, în calitate de nod în
traficul rutier, feroviar ºi fluvial european.
Un alt sector ce prezintã un potenþial
ridicat de dezvoltare îl constituie cel
energetic, mulþumitã resurselor hidroenergetice, în condiþiile în care Oltenia, prin Dunãre, Olt ºi Jiu, acoperã
aproape trei sferturi din totalul producþiei hidroenergetice naþionale.
O altã oportunitate pentru creºterea
economiei regiunii o reprezintã chiar
principalul punct slab al economiei în
momentul de faþã – agricultura. Prin
mãsuri de eficientizare a activitãþilor
agricole ºi þinând cont de potenþialul
oferit de regiune pentru agricultura

Reformele economice din ultimii zece
ani au avut un impact mai degrabã
negativ asupra economiei Regiunii
Sud-Vest. Prin mijloace precum absorbþia de investiþii strãine, aceastã regiune nu a reuºit sã compenseze suficient pierderile produse de închiderea întreprinderilor ºi a exploatãrilor
miniere nerentabile – soldate cu disponibilizãri masive, scãderea eficienþei muncii în agriculturã ºi plecarea
multor oameni la muncã în strãinãtate.
Aºa se face cã, potrivit ultimelor date
disponibile, Regiunea Sud-Vest înregistra, în 2004, un PIB de 2.443 euro/
locuitor, echivalentul a 83,33% din
media naþionalã. Deºi cea mai mare
parte a populaþiei ocupate se concentreazã în agriculturã ºi silviculturã
(42%), sectoare urmate de servicii
(36,8%) ºi industrie (21,1%), contribuþia cea mai importantã la economia regiunii o au serviciile (48,23%),
urmate de industrie (33,75%), agricultura ocupând ultimul loc, cu doar
11,62%.

Dezavantajele reformei
întârziate ºi
ale restructurãrilor
O cauzã general recunoscutã a dezvoltãrii reduse din regiunea Oltenia o
constituie volumul scãzut al investiþiilor strãine directe. Acestea se ridicau,
la sfârºitul anului 2005, la numai 745
milioane de euro, reprezentând 3,4%
din totalul investiþiilor strãine directe
înregistrate în acel an la nivel naþional. Toate investiþiile relevante au
vizat afaceri mari, precum ALRO ºi
ALPROM în Slatina sau LAFARGE în
Târgu-Jiu, în timp ce privatizãrile altor
întreprinderi importante ale regiunii,
precum Electroputere Craiova sau
combinatul din Râmnicu-Vâlcea, au
înregistrat întârzieri mari.
Restructurãrile de personal au afectat
profund îndeosebi sectorul extractiv,
mai precis zona judeþului Gorj, unde
economia se baza pe minerit. În judeþul Olt, restructurarea industrialã a
condus, de asemenea, la numeroase
disponibilizãri. În ambele judeþe, majoritatea ºomerilor în vârstã s-au reorientat spre agricultura de subzistenþã,
în timp ce în judeþele Vâlcea ºi Dolj a
crescut numãrul celor reprofilaþi spre
servicii. La nivelul întregii regiuni, se
face simþit ºi fenomenul migraþiei în
strãinãtate, mulþi oameni alegând sã
plece la muncã în þãri precum Italia
sau Spania.
Aºa se face cã, dacã la nivelul întregii
regiuni ponderea populaþiei ocupate
se aflã sub media naþionalã, cel mai
mare grad de ocupare (40,2%) este
înregistrat în judeþul Vâlcea, unde s-a
dezvoltat sectorul serviciilor, în timp

euROpeanul

Foto: Primãria Tismana

Oportunitãþi
de dezvoltare

Indicator

Potenþialul turistic, încã insuficient exploatat

ecologicã, Oltenia poate transforma
într-un avantaj suprafaþa agricolã de
peste 1,8 milioane de hectare din judeþele sale – echivalentul a 12,3% din
terenul agricol din România ºi peste
60% din suprafaþa regiunii.
Nu în ultimul rând, prin fonduri
europene, regiunea poate continua
sã profite de pe urma avantajelor
oferite de potenþialul sãu ridicat în
domeniul turistic: turismul montan,
speologic, ecoturismul, parcurile
naturale (cu peste 200.000 de
hectare de arii protejate), turismul
religios (cu peste 60 de mãnãstiri ºi
biserici ortodoxe) ºi turismul balnear. Principalele zone turistice sunt
Valea Oltului, Subcarpaþii (Gorj,
Vâlcea – unde se aflã numeroase
mãnãstiri, izvoare termale ºi terapeutice, peºteri, rezervaþii ºi saline), Valea Lotrului, precum ºi Clisura Dunãrii-Porþile de Fier.

Punctul tare
al infrastructurii:
transporturile
În ce priveºte infrastructura, Regiunea Oltenia prezintã un punct tare –
cel al transporturilor – ºi numeroase

Regiune

puncte slabe – utilitãþi publice, învãþãmânt, sãnãtate, servicii sociale.
Transport: reþeaua regionalã este
formatã în jurul a trei drumuri europene (E70, E79 ºi E81) ºi douã coridoare paneuropene (Axa prioritarã de
transport 7, Coridorul IV – Berlin-Nurenberg-Praga-Budapesta-Constanþa-Istanbul-Salonic, respectiv Axa
prioritarã de transport 18, Coridorul
VII – Dunãrea). Infrastructura rutierã
este relativ bine dezvoltatã în judeþele
Gorj ºi Olt, acesta din urmã aflânduse pe primul loc la nivel naþional în ce
priveºte numãrul ºi ponderea kilometrilor de drumuri judeþene ºi comunale
modernizate. De asemenea, regiunea depãºeºte media naþionalã din
punctul de vedere al densitãþii drumurilor publice, din acest punct de vedere Gorjul situându-se pe primul loc la
nivel regional.
Pe de altã parte, însã, densitatea liniilor feroviare este cea mai scãzutã
la nivel naþional, în pofida faptului cã
în aceastã regiune se aflã un nod feroviar important – Craiova. În ceea ce
priveºte transportul naval, singura
cale navigabilã este Dunãrea, cu cinci
porturi (Drobeta Turnu-Severin, Orºo-

va, Calafat, Bechet ºi Corabia), slab
dotate tehnologic ºi managerial. Iar
transportul aerian este afectat de faptul cã aeroportul din Craiova prezintã
o activitate foarte redusã.
Utilitãþi publice: Cu unele excepþii,
infrastructura localitãþilor din Regiunea Oltenia este consideratã a fi
total insuficientã. Numai 41,29% din
localitãþi sunt racordate la un sistem
de alimentare cu apã potabilã, mult
sub media naþionalã de 61,04%, în
timp ce doar 13,16% din totalul localitãþilor regiunii sunt racordate la canalizare, faþã de media naþionalã de
21,86%. Cursurile de apã înregistreazã un nivel ridicat de poluare din cauza deficienþelor reþelei de colectare a
apelor reziduale.
Educaþie, sãnãtate, servicii sociale: Salariile mici ºi situaþia materialã precarã a majoritãþii populaþiei determinã o calitate slabã a actului educaþional, în timp ce infrastructura învãþãmântului preuniversitar se aflã în
stare avansatã de degradare. Numãrul de persoane înscrise în învãþãmântul universitar este în continuã
creºtere, însã numãrul de elevi din
instituþiile preuniversitare a scãzut cu
aproximativ 20% faþã de începutul
deceniului trecut.
Infrastructura spitalelor prezintã, la
rândul sãu, numeroase neajunsuri,
constând în lipsa dotãrilor ºi a personalului specializat se adaugã aici
nivelul scãzut de salarizare, precum
ºi gradul redus de culturã sanitarã în
rândul populaþiei, mai ales în zona
ruralã.
În ceea ce priveºte serviciile sociale,
se remarcã numãrul foarte mic de
servicii alternative pentru îngrijirea copiilor. Conform datelor aferente anului
2004, mai puþin de 10% dintre copiii
cu dizabilitãþi beneficiau de servicii de
asistenþã socialã. Iar judeþele Mehedinþi, Olt ºi Vâlcea nu dispun de centre rezidenþiale de îngrijire.
România

Judeþe
DOLJ

GORJ

MEHEDINÞI

OLT

VÂLCEA

2365,9

3112,7

2263,5

1986,3

2627,5

2.932,8

PIB/loc – euro

2.443,9

Productivitatea
muncii (2003) – euro

4.932,6

6.194,8

Investiþii strãine
directe (mil. euro)

745

21.885

Populaþia ocupatã/
total populaþie (%)

37,2

37,1

36,0

36,9

35,8

40,2

38,0

Densitatea drumurilor
publice (km/100 kmp)

35,8

29,6

39,3

37,6

37,1

37,6

33,5

Ponderea drumurilor
modernizate în totalul
drumurilor publice (%)

32,4

22,7

32,3

21,9

55,6

29,3

26,5

Ponderea localitãþilor
cu reþea de apã potabilã în total localitãþi
(%)

41,3

12,6

64,9

62,1

40,2

50,6

61,0

Ponderea localitãþilor
cu reþea de canalizare
în total localitãþi (%)

13,2

7,2

18,6

18,2

8,9

18,0

21,8

Numãr unitãþi de
învãþãmânt

1.321

279

198

123

485

236

11.865

2.306.450

718.874

384.852

303.869

483.674

415.181

21.623.849

Populaþia ruralã (%)

52,5

46,6

53,1

51,4

59,4

54,8

45,1

Rata ºomajului –
2005 (%)

7,4

6,3

9,3

9,5

7,1

6,6

5,9

Infrastructurã

Populaþie
Populaþie totalã

(Sursa: Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice ºi Locuinþelor, date 2005)
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Informarea europeanã,
o ºansã pentru
studenþii din Oltenia
30.000 de studenþi care frecventeazã cursurile de zi, forma lungã ºi
scurtã duratã, în cadrul universitãþilor din centrele universitare ale Olteniei (Craiova, Drobeta Turnu-Severin, Târgu-Jiu, Râmnicu-Vâlcea, Bãile Herculane) au constituit grupulþintã al unui proiect de informare europeanã pe domenii specifice de
interes, finanþat prin programul
PHARE – Fondul Europa. Dupã ce
s-au colectat ºi prelucrat datele despre nevoile de informaþii europene
în rândul studenþilor din Oltenia, s-a
trecut la realizarea unui website ºi la
elaborarea unui ghid, a unor pliante
ºi prezentãri PowerPoint despre
integrarea în Uniunea Europeanã.
S-au organizat o masã rotundã tip
dezbatere pe tema rolului comunitãþii
locale în sprijinirea integrãrii studenþilor pe piaþa muncii, o conferinþã
ºi o petrecere studenþeascã, cu tematicã europeanã. Valoarea proiectului a fost de 46.432 de euro.

Foto: Primãria Craiova

Craiova, centrul proiectelor de dezvoltare ale regiunii

Euro-grãdina, spaþiu
deschis de informare
pentru integrare
În Grãdina Botanicã din centrul Craiovei, a fost creat un spaþiu public
deschis, o euro-grãdinã unde s-au
oferit informaþii ºi s-au organizat dezbateri ºi prezentãri pe teme europene, la care a participat publicul
larg: preºcolari, elevi, studenþi, rromi,
oameni de afaceri ºi ºomeri din Craiova. Dupã amenajarea eurogrãdinii,
cu cei 59.396 de euro alocaþi prin
PHARE – Fondul Europa, s-au întocmit ºi tipãrit materialele informative
ce au fost ulterior distribuite cu ocazia dezbaterilor ºi activitãþilor culturale organizate în cadrul proiectului.

Copiii olteni învaþã
valorile europene
Relaþia dintre valorile româneºti ºi
cele europene a fãcut subiectul informaþiilor destinate ºcolarilor din ciclul
primar ºi gimnazial, din mediul rural
ºi urban din judeþul Dolj, dar ºi familiilor acestor copii, cadrelor didactice

ºi autoritãþilor publice locale. Proiectul, în valoare de 42.117 de euro, finanþat prin PHARE – Dezvoltarea
Resurselor Umane, a urmãrit sã
completeze golul de informaþie la
nivelul grupului-þintã ºi sã creeze
premisele realizãrii unei interfeþe de
comunicare între ºcolari ºi familiile
lor, cadrele didactice ºi euroscepticii
din comunitatea localã.
Unul dintre obiectivele echipei de
proiect a fost schimbarea mentalitãþii
euroscepticilor cu ajutorul copiilor
deschiºi spre valorile europene.
Principalele activitãþi derulate au
constat în elaborarea de materiale
informative (CD-uri, broºuri, mape),
organizarea de activitãþi interactive
(concursuri, jocuri de puzzle,
editarea unei reviste ºcolare, organizarea unui colþ UE) ºi crearea unor
materiale promoþionale (postere, fluturaºi, calendar, album foto, CD
foto). Seminariile, mesele rotunde ºi

Exemple de proiecte
realizate cu fonduri UE în
Regiunea Sud-Vest Oltenia
conferinþele de presã organizate au
urmãrit informarea directorilor de
ºcoli, a cadrelor didactice, pãrinþilor,
autoritãþilor locale ºi a mass-mediei.

Administraþie publicã
localã ºi judeþeanã la
nivel european
Consiliul Judeþean Gorj a derulat un
proiect prin care a urmãrit creºterea
performanþei funcþionarilor administraþiei publice locale din judeþ, prin 12
cursuri de instruire a acestora. Prin
intermediul proiectului au fost instruiþi funcþionari din cadrul Consiliului
Judeþean Gorj, cât ºi din oraºele mici
ºi comunele din judeþ. În total, au
urmat cursurile 400 de persoane , iar
zece specialiºti la nivel local au fost
instruiþi în elaborarea ºi managementul proiectelor. Implementarea
proiectului a fost un succes, deoarece durata de derulare a activitãþilor
prevãzutã în calendarul iniþial nu s-a
depãºit, iar numãrul de funcþionari
publici care trebuia instruit a fost mai
mare comparativ cu indicatorii proiectaþi iniþial. Proiectul, finanþat prin
Programul PHARE CES 2001 Dezvoltarea Resurselor Umane în Contextul Restructurãrii Industriale, a
avut o duratã de zece luni, iar costurile eligibile s-au ridicat la circa
84.000 de euro.

Severin ºi Râmnicu-Vâlcea, ºi-au
deschis propriile firme de consultanþã sau au fost angajaþi de IMM-urile
interesate de accesarea fondurilor
europene nerambursabile.
Pe lângã reducerea ºomajului în
rândul tinerilor absolvenþi de studii
superioare din regiunea Oltenia, proiectul a contribuit la atragerea de
fonduri nerambursabile în regiune ºi
dezvoltarea resurselor umane înalt
calificate. Se mizeazã ºi pe un „efect
de avalanºã“: consultanþii specializaþi prin proiect vor facilita atragerea de
fonduri europene de cãtre firme care
vor avea nevoie de forþã de muncã
suplimentarã. Suma solicitatã de la
autoritatea contractantã pentru finanþarea proiectului a fost de 64.172
de euro.

Mãsuri active de
susþinere ºi angajare a
ºomerilor cu studii
medii din judeþul Dolj
Creºterea gradului de ocupare a
ºomerilor absolvenþi de ºcoli profesionale ºi grupuri industriale din Dolj
a fost unul dintre obiectivele proiectului „Activ“ care a fost atins prin organizarea unor stagii de informare
privind cariera, orientare profesio-

nalã ºi medierea muncii pentru un
numãr de 100 de persoane cu vârsta între 15 ºi 64 de ani ºi realizarea
unei rate de plasare de 50% pe piaþa
forþei de muncã pentru acest grupþintã. Dupã desfãºurarea unor stagii
de pregãtire, informare, consiliere ºi
orientare profesionalã, ºomerii din
grupul-þintã (tineri absolvenþi, dar ºi
ºomeri pe termen lung, de vârstã
medie) au fost orientaþi spre angajatori din sectorul serviciilor, care ofereau locuri de muncã vacante în
Craiova, Filiaºi, Segarcea, Bãileºti,
Calafat ºi Bechet. Au beneficiat de
acest program chiar ºi persoane
care au pãrãsit sistemul ºcolar fãrã o
calificare. Suma solicitatã pentru
acest program de dezvoltare a
resurselor umane a fost de 57.743
de euro.

Servicii sociale
În cadrul programului PHARE 2001
Servicii Sociale, în Regiunea SudVest Oltenia au fost implementate
urmãtoarele tipuri de proiecte:
 Centru de suport ºi adãpost temporar pentru persoanele aflate în dificultate în localitatea Drãgãºani
 Centru de urgenþã pentru prevenþie, intervenþie ºi recuperarea cuFoto: Primãria Tismana

Formarea ºi plasarea
de consultanþi în
domeniul programelor
de finanþare
europeanã
150 de ºomeri cu studii superioare
din regiunea Sud-Vest Oltenia, proveniþi în special din rândul tinerilor
absolvenþi, au beneficiat de cursuri
de specializare în domeniul managementului proiectelor europene
pentru a-ºi dezvolta abilitãþile ºi competenþele de consultanþã. O treime
dintre aceºtia s-au angajat în firmele
de consultanþã existente în Craiova,
Târgu-Jiu, Slatina, Drobeta Turnu-

Fondurile europene pe înþelesul tãu

Târg în judeþul Gorj

plului mamã-copil abuzat în judeþul
Dolj
 Centru social pilot în judeþul Vâlcea
 Reþea de centre de reabilitare ºi
consiliere socialã „Oportunitãþi pentru toþi“ în judeþul Olt
 Centru de recuperare ºi reabilitare
socialã a copiilor cu handicap în
judeþul Olt
 Proiectul „Împreunã reuºim“ în Orºova
 Centru de reabilitare socialã ºi inserþie ocupaþionalã în judeþul Dolj
 Program local integrat de asistenþã
socialã a persoanelor vârstnice în
judeþul Olt
 Adãposturi temporare pentru
familiile aflate în dificultate în oraºul
Rovinari
 Servicii de prevenire a violenþei domestice în judeþul Mehedinþi
 Îngrijirea copiilor aflaþi în situaþie de
risc social în ºcolile de masã în Slatina
 Diversificarea ºi modernizarea serviciilor sociale în municipiul Drãgãºani
 Centru pentru vârstnici fãrã suport
financiar ºi social Novaci

Infrastructura micã
În cadrul programului PHARE 2001
Infrastructurã Micã, a fost reabilitatã
reþeaua de alimentare cu apã în zona de centru-nord a oraºului Drãgãºani, s-a amenajat staþia de sterilizare a Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, au fost modernizate
bucãtãria ºi spãlãtoria Spitalului Clinic Municipal „Filantropia“ Craiova,
s-a reabilitat clinica de psihiatrie a
Spitalului Clinic de Neoropsihiatrie,
s-a amenajat faleza turisticã a municipiului Orºova ºi au fost tratate
apele uzate menajere ºi apele pluviale în oraºul Baia de Aramã. De asemenea, s-a modernizat ºi consolidat
Drumul Judeþean 671 în zona localitãþii Baia de Aramã ºi au fost reabilitate strãzi din Târgu-Jiu ºi Motru.
Mircea Mitruþiu
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proiecte finanþate în vest

Educaþia sportivã din
Reºiþa a reînviat odatã
cu bazinul olimpic
nizate aici trei competiþii de anvergurã: Campionatul naþional ºcolar de
înot (în luna mai), faza naþionalã a
Campionatului de înot în cadrul Ministerul Internelor ºi Reformei Administrative (în iunie) ºi Cupa Banatul, la care au participat 350 de sportivi din România, Serbia ºi Ungaria
(19-20 octombrie 2007). În 8-9 decembrie este planificat un nou eveniment, Campionatul naþional al copiilor de 10-11 ani.
Dezvoltarea de activitãþi conexe
(saunã, masaj, aerobic, fitness) va
genera venituri suplimentare, ce vor
asigura durabilitatea financiarã ºi
economicã a complexului sportiv.
Noi locuri de muncã permanente ºi
temporare vor fi create atât în cadrul
complexului reabilitat, cât ºi în turism
ºi servicii, prin efectul indirect pe
care îl va avea reactivarea complexului în dezvoltarea acestor sectoare.

Cu ajutorul a 850.000 de euro
obþinuþi prin Programul PHARE
2001 „Infrastructurã Micã“, bazinul olimpic din Reºiþa a fost
complet reabilitat, dotat ºi modernizat, fiind redat circuitului
competiþional sportiv.
Mircea Mitruþiu
Proiectul referitor la reabilitarea bazinului a costat circa 1,1 milioane
euro, iar durata implementãrii lui a
fost de 35 de luni. Cofinanþarea a
fost asiguratã din fondurile bugetului
local al primãriei localitãþii. Proiectul
tehnic ºi financiar a fost realizat de o
firmã de consultanþã din Reºiþa, iar
cererea de finanþare ºi implementarea proiectului au fost întocmite de
echipa proprie a Primãriei Municipiului Reºiþa. Obþinerea finanþãrii nu
a fost însã uºoarã. Ileana Chera,
managerul proiectului din cadrul primãriei, îi sfãtuieºte pe cei care doresc sã realizeze proiecte sã participe la cât mai multe instruiri ºi seminarii pe tema managementului de
proiect sau pe tema scrierii ºi implementãrii propunerilor de finanþare.

Perspectiva istoricã:
ºcoala reºiþeanã
de nataþie
În 1996, la Jocurile Olimpice de la
Atlanta, din lotul de 12 înotãtori români, trei au fost din Reºiþa. Brigitte
Prass ºi Carla Negrea sunt doar
douã membre ale lotului de nataþie al
României, descoperite de antrenorul
Ioan (Hans) Schuster, cel care a pus
bazele ºcolii de nataþie reºiþene.
Pe lângã medaliile cucerite la campionatele naþionale ºi balcanice,
înotul reºiþean a avut ºi un rol
social. Mii de elevi obiºnuiau sã

vinã în timpul orelor de educaþie fizicã pentru a învãþa sã înoate de la
vârste fragede. În zona Reºiþei,
existã cinci baraje de acumulare ºi
o salbã de lacuri, prin urmare
existã ºi un potenþial pericol de
înec ºi accidentare pentru copiii
care ar putea veni sã înoate aici în
loc sã meargã la un bazin sub supravegherea unui antrenor.
Prin reabilitarea ºi reintroducerea în
circuitul economico-social ºi competiþional a Complexului de Sport ºi Sãnãtate, a crescut atractivitatea sportivã a municipiului Reºiþa, i-a sporit
reputaþia ºi s-au îmbunãtãþit condiþiile
oferite sportivilor amatori ºi de performanþã în nataþie ale Clubului Sportiv,
secþie cu o veche tradiþie, care a
obþinut rezultate remarcabile în competiþiile naþionale ºi internaþionale.

Efectele proiectului
Finalizarea reabilitãrii bazinului olimpic a diversificat posibilitãþile reºiþenilor de a-ºi petrece timpul liber. Organizarea unor competiþii de nataþie
naþionale ºi internaþionale va contribui la o mai bunã cunoaºtere a
zonei turistice a Reºiþei, ceea ce va
avea ca efect indirect dezvoltarea ulterioarã a turismului. Este de aºteptat ca la competiþiile sportive sã fie
prezenþi ºi sponsori care vor contribui la creºterea veniturilor complexului.
Florin Logofãtu, ºeful Biroului de
administrare a bazinelor de înot din
Reºiþa, ne-a precizat cã recepþia oficialã a complexului a avut loc la 26
martie 2007. Din data de 1 mai s-au
reluat efectiv activitatea cu publicul
ºi sportul de performanþã, care fuse-

serã întrerupte din 1994, din cauza
degradãrii infrastructurii bazinului.
În cele ºase luni de activitate, 1.000
de copii din Reºiþa au urmat cursuri
de iniþiere în practicarea înotului, 950
de adulþi practicã, pe bazã de abonament lunar, înotul de agrement,
iar 83 de sportivi legitimaþi la Clubul
Sportiv ªcolar ºi Clubul Sportiv
Municipal din Reºiþa pot practica aici
sportul de performanþã.
De asemenea, Catedra de înot a
Clubului Sportiv ªcolar din localitate
a reluat tradiþia unei selecþii continue
a copiilor performanþi din clasele I ºi
a II-a ale ºcolilor generale din Reºiþa.
Dintre 750 de copii testaþi, au fost selectaþi deja 150 de viitori sportivi ce
au fost înscriºi în grupele de performanþã de perspectivã. De la inaugurarea bazinului olimpic au fost orga-

Detalii tehnice
Din punct de vedere tehnic, s-au
realizat: reabilitarea ansamblului în
ceea ce priveºte finisajele interioare
ºi exterioare, reabilitarea cuvei bazinului ºi hidroizolarea acestuia, precum ºi unele recompartimentãri ºi
amenajãri pentru funcþiuni noi la
nivelul parterului, unde au fost amenajate o salã de fitness, o salã de
masaj, saune, vestiare ºi grupuri
sanitare cu acces direct din holul
public.
Echiparea clãdirii s-a realizat la nivel
standard în ce priveºte instalaþiile
electrice, instalaþiile de încãlzire –
centralã termicã proprie – instalaþiile
pentru tratarea apei, instalaþiile sanitare, instalaþiile de ventilaþie ºi condiþionarea aerului ºi alimentarea cu
gaze naturale.

100 de locuri de muncã pentru ºomerii
dintr-o localitate defavorizatã
O companie ºi-a dezvoltat ºi diversificat
producþia de abatorizare a animalelor vii
prin extinderea unei afaceri similare din
Timiºoara într-o zonã defavorizatã din
Caraº-Severin. Localizat în Bocºa, noul
abator al firmei a creat zece locuri de
muncã ºi a dus la o îmbunãtãþire
a rezultatelor financiare ale firmei,
generând impozite ºi taxe suplimentare
la buget.
Mircea Mitruþiu
Investiþia în industria alimentarã a fost finalizatã
dupã 17 luni, iar partea de finanþare nerambursabilã a fost de 50.000 de euro, în timp ce valoarea totalã a proiectului a fost de circa 200.000
de euro. Proiectul a fost finanþat din Programul
PHARE 2000 IMM. Cofinanþarea privatã a
proiectului a fost asiguratã prin credit bancar.
Firma „Bias-Tim“ SRL Bocºa este o afacere de
familie, apãrutã ca extindere a unei afaceri
identice din Timiºoara – un rãspuns la facilitã-

euROpeanul

þile fiscale acordate zonelor defavorizate.
Practic, firma importã animalele vii ºi carnea
care se proceseazã în abator, iar taxele vamale pentru importul de carne ºi animale vii erau
mult mai mici în zonele defavorizate.
Prin implementarea proiectului PHARE s-au achiziþionat utilaje pentru prelucrarea cãrnii (celulã de fierbere/afumare, maºinã de umplut sub
vid, maºinã de clipsat), cu ajutorul cãrora se
realizeazã integrarea pe verticalã a activitãþii
de abatorizare cu activitatea de prelucrare superioarã ºi obþinere a preparatelor din carne,
obþinându-se astfel produse cu valoare adãugatã mare.
În primul an de activitate au fost angajaþi ºapte
muncitori, proveniþi din rândul ºomerilor oraºului Bocºa; ei sacrificau animalele vii importate
din Ungaria. „Odatã cu diversificarea activitãþii
prin producerea de carne tranºatã ºi 80 de
preparate din carne (salamuri crud-uscate, fierte, afumate ºi prospãturi) destinate pieþei regionale din vestul þãrii, firma a angajat un numãr de 100 de ºomeri“, a declarat Adrian Bor-

Foto: MAPAM

dea, director de producþie. Compania a mai
achiziþionat un activ neutilizat al unei societãþi
cu capital de stat, a renovat ºi extins hala de
producþie, a achiziþionat, din fonduri proprii, o
camerã de congelare ºi un tunel de refrigerare,
precum ºi utilajele necesare demarãrii producþiei de preparate din carne. De asemenea,

a fost pusã în funcþiune o centralã termicã proprie ºi s-au refãcut reþelele electrice, de gaze,
apã ºi canalizare.
Extinderea capacitãþii de producþie a crescut
ºansele supravieþuirii pe piaþã a firmei, care a
devenit mai competitivã în raporturile de piaþã
cu firmele concurente.
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În august 2005, traficul CFR ºi
rutier pe Valea Oltului a fost întrerupt de douã ori, timp de câteva zile, din cauza cãderilor de
piatrã. În asemenea situaþii, e nevoie de alpiniºti utilitari profesioniºti, care sã lucreze la deblocarea traficului. O firmã specializatã în domeniu a obþinut finanþare PHARE pentru dotãri ºi echipamente, iar acum activitãþile
sale sunt indispensabile pentru
autoritãþile din transportul local.
Mircea Mitruþiu
Remus Buºe a urcat prima oarã pe
munte când era elev de ºcoalã. La
12 ani, a marcat trasee turistice,
cãrând apã ºi ciment în rucsac pentru a fixa stâlpii metalici de avertizare
pe timp de ceaþã. Mai târziu, Buºe ºia transformat pasiunea pentru munte
în meserie, þinând cont cã, pentru a
face posibilã reluarea circulaþiei dupã
evenimente de genul celor din august 2005, este nevoie de o echipã
de alpiniºti utilitari profesioniºti, care
sã lucreze la deblocarea cãilor de
acces ºi la stabilizarea versanþilor.
Împreunã cu un prieten, a înfiinþat o
micã firmã de alpinism utilitar, l’Mone
SRL, specializatã în acest tip de intervenþii, dificile ºi riscante. Dar, la înfiin-

Alpinismul utilitar, o afacere care a obþinut fonduri PHARE

Pasiunea pentru
munte, transformatã
în afacere
þare, din cauza lipsei de capital, compania nu dispunea de echipamentul
necesar pentru intervenþii de anvergurã. Cei doi asociaþi ai firmei participau voluntar la acþiunile Salvamont.
Apoi, managerul firmei, Remus Buºe,
a aflat întâmplãtor de sprijinul acordat
întreprinderilor mici ºi mijlocii prin pro-

gramul PHARE CES ºi s-a hotãrât sã
solicite o finanþare nerambursabilã
pentru firma sa.

Mai multã eficienþã,
mai multe comenzi
Potrivit procedurilor PHARE, putea
cere cel mult 50.000 de euro, dar el

s-a mulþumit cu 10.000. Acordarea
grantului a reprezentat însã un
moment de cotiturã în activitatea
firmei. Cu aceºti bani a achiziþionat o
schelã de 16 metri înãlþime, o
camionetã Dacia „papuc” ºi câteva
echipamente specifice de alpinism
utilitar. Toate acestea au fãcut ca

firma sã devinã mai eficientã ºi sã
poatã onora mai multe comenzi.
În prezent, compania de alpinism
utilitar are 15 angajaþi ºi presteazã o
diversitate de lucrãri, de la spãlatul
geamurilor la înãlþime, repararea
turlelor de biserici ºi întreþinerea
coºurilor înalte ºi a turnurilor industri-

ale de rãcire la stabilizãrile de versanþi muntoºi. Echipa lui Remus
Buºe este vitalã pentru responsabilii
de la cãile ferate: profesioniºtii acoperã cu plasã versanþii pentru a preveni cãderile de piatrã ºi a pãstra
deschisã ºi sigurã ruta de cale feratã
între Sibiu ºi Râmnicu-Vâlcea.

Reabilitarea portului Corabia relanseazã
schimburile comerciale în zonã
Infrastructura portului Corabia a fost reabilitatã cu 1,2 milioane de euro din fonduri
PHARE. Proiectul a creat posibilitãþi de îmbunãtãþire a transportului naval, contribuind la creºterea schimburilor comerciale în
regiune. Relansarea activitãþilor portuare ºi
comerciale poate juca un rol important în
atragerea în zonã a investitorilor strãini.
Mircea Mitruþiu
Portul Corabia are o vechime de peste 130 de
ani. Construit iniþial la 2 km în amonte faþã de
actuala locaþie, vechiul port era destinat mai
ales expedierii de produse agricole. Din 1784,
portul este strãmutat pe actualul sãu amplasament, dispunând la ora actualã de un front de
acostare la Dunãre de 1.126 metri ºi de 15
dane de acostare ºi operare.
Consiliul Local Corabia a derulat, prin programul PHARE 2000 Infrastructurã Regionalã, un
amplu proiect de consolidare a malului stâng al
Dunãrii în zona portului Corabia. Costurile eligibile ale proiectului au depãºit 1,2 milioane de

euro, fiind acoperite din fonduri PHARE, cofinanþare naþionalã din Fondul Naþional de Preaderare ºi resurse locale ale beneficiarului.
Durata iniþial planificatã a proiectului a fost de
12 luni, fiind însã ulterior prelungitã la 16 luni,
astfel încât s-a extins pânã în august 2004.
Starea tehnicã precarã a fronturilor de acostare a navelor fluviale, precum ºi a platformelor
portuare adiacente existente de-a lungul acestor fronturi, a redus sensibil funcþionalitatea
acestui port. Reabilitarea infrastructurii a creat
însã posibilitãþi de îmbunãtãþire a transportului
naval. De asemenea, prin oprirea erodãrii
malului stâng al Dunãrii, ca urmare a refacerii
digului, se poate asigura ºi o promovare susþinutã a potenþialului turistic local ºi regional.
Lucrãrile de construcþii în port au determinat ºi
demararea unor noi proiecte ºi iniþiative:
realizarea unui debarcader în aval de port ºi a
unui punct de trecere a frontierei. Se estimeazã cã acestea vor avea un impact major
asupra populaþiei din zonã, prin crearea unor
noi locuri de muncã ºi prin încurajarea micului
trafic de frontierã de o parte ºi de alta a Dunãrii.

Fondurile europene pe înþelesul tãu
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Oltenija: Koridori za izlazak
iz siromaštva

Foto: ROMPRES

Jugo-zapadni region – Oltenija
beleži najozbiljnije ekonomske
probleme u okviru osam regiona
u fazi razvoja u Rumuniji, realizujući interni bruto proizvod po
glavi stanovnika ispod
nacionalnog nivoa. Ovaj region
očekuje da kompletno profitira
na bazi uključenja svog regiona u
dva evropska koridora transporta, na bazi efikasne eksploatacije hidroenergetskih potencijala i što se ne može zanemariti –
turističkog razvoja.

Ekonomske reforme u poslednjih
deset godina imale su više negativan uticaj na ekonomiju Jugo-zapadnog regiona. To nije moglo da se dovoljno kompenzuje sredstvima kao
sto su absorbcija stranih investicija,
gubici nastali zatvaranjem preduzeća inerentabilnom eksploatacijom
rudnika koje su imale za rezultat masivna otpuštanja, opadanje produktivnosti rada u poljoprivredi i odlazak
mnogih na rad u inostranstvo.
Shodno najnovijim podacima kojima
raspolažemo, Jugo-zapadni region
beleži, u 2004 godini, IBP od 2.443
evra po stanovniku, što iznosi 83,33
% nacionalnog proseka. Najveća
zastupljenost radnog stanovništva
koncentriše se u poljoprivredi i šumarstvu, za njima slede usluge, odnosno industrija. Ipak, usluge su te
koje donose najveće učešće u ekonomiji regiona, za njima sledi industrija i tek na kraju poljoprivreda.

„Imamo izvanredne
pretpostavke za razvoj”
Marilena Bogeanu, direktor Agencije
za regionalan razvoj Oltenija, tvrdi za
„evROpljanin“ („euROpeanul“) da

“za sada nemamo mnogo investitora, ali to treba posmatrati kroz prizmu činjenice da imamo dovoljno
prostora za investiranje u Olteniju”.
Ona dalje opisuje prednosti koje
karakterišu ovaj region: “Jug, preko
svojih oblasti Olt i Dolž, ima enorman poljoprivredni potencijal, nevalorifikovan još uvek. Sever regiona –
Valča i Gorž, poznat je po banjskim
centrima koji će se, sigurna sam,
razvijati u predstojećem periodu.
Oltenija, ekonomski posmatrano,
polaže na sto pravi buket aduta.
Ovde se proizvode skoro sva transportna sredstva – automobili, loko-

motive i vagoni, brodovi velikog utovarnog kapaciteta i manji brodovi,
avioni… Imamo centar za aluminijum u Slatini, mi smo lider na nacionalnom nivou u proizvodnji energije
zahvaljujući Djerdapu I i II, bazenima uglja u Goržu i hidrocentralama
na unutrašnjim rekama. Da ne zaboravimo Dunav – panevropski koridor
7 i njegove luke, ali ni univerzitetski
centar u Krajovi”.
„Imamo izuzetne pretpostavke za
razvoj što Oltenija vrlo uspešno prodaje”, kaže Marilena Bogeanu, kad
govori o regionu koji se u poslednjoj
deceniji suočavao sa masivnim re-

strukturisanjem, sa masivnim odlaskom lokalnog stanovništva na rad u
inostranstvo, sa preusmeravanjem
profila mnogih sa rada u industriji
prema poljoprivredi radi preživljavanja ali i sa vrlo niskim nivoom
direktnih stranih investicija. One su
dostizale na kraju 2005 godine samo
745 miliona evra, odnosno 3,4%
ukupnih direktnih stranih investicija
u toj godini zabeleženih na nacionalnom nivou.

Slabosti transformisane
u prednosti
Kroz Region prolaze tri evropska
puta i dva panevropska koridora medju kojima jedan koridor čini reka
Dunav, tako da se za glavni pion razvoja infrastrukture smatra transport.
Infrastruktura koja je u ostalim poglavljima vrlo skromno zastupljena –
javna prevozna sredstva u celini
nedovoljna u većini lokaliteta, slab
kvalitet lokalnog školstva zbog niskih
plata, materijalna i personalna oskudnost u bolnicama, vrlo mali broj

socijalnih usluga. Ipak, povoljnosti
za razvoj su mnogobrojne. Brojna
preduzeća su na putu ka privatizaciji ili čekaju da budu prodata, a njihova oblast delatnosti tesno je povezana sa transportom koji je glavna
prednost regiona.
Preko mera za povećanje produktivnosti poljoprivredne delatnosti i
vodeći računa o potencijalima koje
nudi region za ekološku poljoprivredu, Oltenija može transformisati u
prednost poljoprivrednu površinu
od preko 1,8 miliona hektara na
svojim oblastima – odnosno 12,3 %
poljoprivrednog zemljišta Rumunije
i preko 60% površine regiona. A
posredstvom evropskih fondova,
region može da profitira zahvaljujući prednostima koje nudi njegov visok potencijal u oblasti turizma: planinski turizam, pećine, ekoturizam, nacionalni parkovi (sa
preko 200.000 hektara zaštićenih
zona), religiozni turizam (sa preko
60 manastira i pravoslavnih crkvi) i
banjski turizam.

Ekonomski Stožer Temišvar-Arad ulazi u
direktnu kompeticiju sa Bukreštom
Zapadni region je jedan od ekonomski
najrazvijenijih regiona Rumunije; regionalan Interni Bruto Proizvod (IBP) po
stanovniku dostiže u 2005 godini 13.000
RON, prekoračuje nacionalni prosek i na
drugom je mestu, odmah posle regiona
Bukurešt-Ilfov. Ovaj iznos je ipak nizak i u
poredjenju sa evropskim prosekom, predstavlja samo 39% prosečnog IBP-a po
stanovniku zabeleženog u EU 25.

velika integrisana projekta – jedan za istorijske
kvartove Jozefin i Fabrik, koji će se podneti za
Osovinu 1 – Pomoć dugotrajnom razvoju
gradova – Potencijalni stožeri rasta, kao i dva
projekta za centralni kvart Cetate (Tvrdjava),
kojim se ima u vidu razvoj i promovisanje turizma, odnosno (i) poboljšanje infrastrukture
lokalnog transporta.

U 2006, Temišvar zauzima treće mesto u nacionalnom plasmanu IBP/po stanovniku sa
7.067 evra a Arad je na petom mestu sa 5.957
evra. Zapadni Region ima za cilj da preko Plana za Regionalan Razvoj 2007-2013 dostigne
45% proseka PIB u EU 27 u godini 2013. Cilj
Regiona prevazilazi cilj odredjen na nacionalnom nivou od 41% proseka PIB u EU 27.
Sa stanovišta evropskih projekata, Zapadni
Region će primiti nešto malo više od desetine
ukupnog
budžeta
dodeljenog
preko
Operacionalnog Regionalnog Programa.
Procenjuje se da će do 2015 godine iz ovih
fondova biti pomognuto 150 mikro preduzeća,
40 projekata za turističku infrastrukturu i 35
malih i srednjih preduzeca (MMS) u oblasti turizma. Do sada, u pogledu urbanog razvoja
područja grada Temišvara, pripremljena su tri

Poslednjih godina ovaj region uživa prednost
prisustva substancijalnih stranih investicija. Ali,
shodno rečima direktora Agencije za Regionalan Razvoj – Zapad, Sorina Maksima, “u ovom
trenutku agencije za regionalne razvoje nemaju
na raspolaganju sve instrumente potrebne za
privlačenje stranih investicija u regionu.
Proaktivna politika privlačenja investicija pretpostavlja dodeljivanje budžeta za promovisanje,
organizovanje regionalnih dogadjaja i učešće na
medjunarodnim dogadjajima namenjenim
velikim investitorima i institucionalnim učesnicima. Mi se, u ovom trenutku, koncentrišemo na
ponudu usluga za investitore koji su već odlučili
da dodju u naš region jer nemamo još uvek
sredstva da idemo kod njih i da ih ubedimo da
investiraju u zapadni deo Rumunije. Oni sada
dolaze posredstvom rumunskih ambasada i

euROpeanul

može postati alternativa za investitore i radnu
snagu u direktnoj kompeticiji sa stožerom Bukurešt-Ilfov.

Tendencije regionalne ekonomije

Prednost stranih investicija u
raznim ekonomskim oblastima

konzulata u inostranstvu, preko ARIS-a ili uz
pomoć kompanija za konsultanciju.”
Ekonomski stožeri za razvoj Temišvara i Arada
dokazali su se kao atraktivniji za strane investiture i uspeli su da razviju raznovrsnu ekonomsku aktivnost po sektorima. Temišvar i Arad
obuhvataju preko 80% ekonomskih operatera
u regionu, a firme iz Timiša dominiraju u poslednjem Regionalnom “Topu firmi” (za 2005)
organizovanom od strane trgovinskih komora.
Ekonomski stožer Temišvar – Arad sa 600.000
stanovnika, visok potencijal upisa u evroregion
DKMT, dva medjunarodna aerodrome i direktna veza obezbedjena budućim autoputem,

U Temišaru i Aradu strani investitori počinju da
se brinu zbog niske stope nezaposlenosti,
visoke cene poljoprivrednog i industrijskog
zemljišta, nedostatka kompaktnih parcela blizu
budućeg autoputa i zapostravljene infrastrukture puteva. U uslovima u kojima prosečna
plata operatera u proizvodnji (radnika) ne
prelazi 300-400 evra, a kirija za dvosoban stan
iznosi 200 evra, ne može se govoriti o kreiranju atraktivnosti za unutrašnju migraciju radne
snage osim u slučajevima firmi koje kupuju ili
grade poslovne stanove ili za poslodavce koji
subvencionišu deo kirije za stanove ponudjene
za izdavanje na tržištu nekretnina.
Razvoj industrije auto delova i auto komponenata, sektora IT&C i logističkih olakšica za distribuciju proizvoda široke potrošnje na Balkanu
su tendencije razvoja zabeležene nedavno u
poslovnoj sredini.
Temišvar bi mogao postati glavna logistička
baza za promet roba iz centra Evrope, punkt
za klasiranje, rekondicionisanje, pakovanje i
otpremu roba koje dolaze preko luke Konstanca a namenjene su centralnoj i istočnoj Evropi.
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la sfat cu cititorii
Consultanþii parteneri ai
euROpeanului rãspund ºi în
acest numãr la întrebãrile
cititorilor legate de accesarea Fondurilor Structurale
ºi de Coeziune. De aceastã
datã, am avut de-a face cu
întrebãri legate de agriculturã, microîntreprinderi ºi
iniþiative sociale.

ANALIZÃ DE OPINIE
Conferenþiar dr. Valentin Munteanu

„Românii nu s-au
acomodat cu birocraþia
europeanã a regulilor“

Gabriela Gongorici
Iulian Filip Cernat ne scrie cã
doreºte sã înfiinþeze o fermã zootehnicã profilatã pe „creºterea
ovinelor ºi a caprinelor, pentru
obþinerea de produse lactate ºi
produse din carne, în judeþul
Brãila“. Doreºte sã afle în ce
program s-ar încadra o asemenea activitate ºi „care ar fi plafonul maxim al finanþãrii“ pe care
o poate solicita, „având un ca-

Foto: europa.eu

Proiecte care pot primi
finanþare: de la ferme la
iniþiative sociale
pital propriu de aproximativ
20.000 euro ºi 25.000 euro credit bancar“.
Rãspuns: Puteþi accesa finanþare pentru o astfel de fermã prin
intermediul Planului Naþional de
Dezvoltare Ruralã, gestionat de
Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale. Fondurile nerambursabile ce pot fi acordate se
situeazã între 45% ºi 75% din
valoarea eligibilã a proiectului, în
funcþie de zona în care se realizeazã investiþia. Fiecare beneficiar al FEADR poate primi
pânã la 1.000.000 euro pentru
proiectul sãu de investiþii.“
Cititorul nostru este de asemenea interesat de modalitatea de
a primi banii ºi de costurile consultanþei. „Banii se primesc în
decurs de maximum trei luni de
la semnarea contractului, în
tranºe. Costurile pentru consultanþã depind de firma la care
apelaþi, precum ºi de ceea ce
face concret acea firmã de consultanþã pentru dumneavoastrã.
În principiu, în proiectele în care
cheltuielile de pregãtire a acestora sunt eligibile, costurile de
pregãtire pot ajunge pânã la
10% din valoarea proiectului,
incluzând cheltuieli cu arhitecþii
ºi inginerii, consultanþã, studii de
fezabilitate, achiziþia de brevete
ºi licenþe.
O întrebare din partea Ioanei
Aspãtãriþei se referã la o microîntreprindere cu sediul în PiatraNeamþ ºi punct de lucru într-o
comunã adiacentã. Întreprinzãtoarea noastrã intenþioneazã sã
construiascã o halã în care sã
desfãºoare activitãþi de service
auto (reparaþii utilaje ºi maºini
de transport, vopsitorie, tinichigerie, spãlãtorie). „În condiþiile
arãtate, solicitantul poate fi beneficiarul unui proiect cu finanþare nerambursabilã din POR,
Axa 4, domeniul major de intervenþie 4.3 Sprijinirea dezvoltãrii
microîntreprinderilor“?, întreabã
cititoarea.
Iatã rãspunsul nostru: Prin
intermediul POR Axa 4, dome-

niul major de intervenþie 4.3, pot
primi finanþare doar microîntreprinderile care îºi desfãºoarã activitatea în mediul urban. Având
în vedere cã activitatea vizatã de
dumneavoastrã se va desfãºura
în mediul rural, se poate obþine
finanþare din Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare
Ruralã, prin Programul Naþional

necesare pentru dezvoltarea fizicã, psihicã, socialã ºi educaþionalã a minorilor ai cãror
pãrinþi lucreazã temporar în
strãinãtate.“
Rãspuns: Ideea este fezabilã ºi
ar putea fi finanþatã prin Programul Operaþional Regional, Axa
prioritarã 3, domeniul major de
intervenþie 3.2 – „Reabilitarea/

lanseazã cererea deschisã de
proiecte. Pânã atunci, pe baza
datelor existente în Ghid, puteþi
începe pregãtirea proiectului.“
Camelia Truþã, educatoare în
Tulcea, ne scrie cã a înfiinþat, din
resurse proprii, o grãdiniþã, dar
ar mai avea nevoie de fonduri
pentru a definitiva curtea exterioarã. Activitatea se desfãºoarã

(urmare din pagina 1)
„O culturã precarã a parteneriatului cu furnizorii de
servicii de consultanþã ºi lipsa încrederii în profesionalismul acestora creeazã probleme suplimentare pentru aplicanþii care nu apeleazã la servicii de consultanþã, deºi nu dispun de expertizã
proprie în scrierea ºi implementarea proiectelor.
Un prim pas în direcþia bunã ar fi acela de a înþelege cã nu este etic sã pretinzi o garanþie a succesului din partea firmei de consultanþã. Consultantul nu poate promite câºtigarea unui proiect.
Singura garanþie care poate fi acordatã este cea
a lucrului bine fãcut ºi a sfatului potrivit, iar autoritãþile de implementare trebuie sã creeze ºanse
egale în competiþia dintre proiecte.
Un expert în managementul de proiecte ar trebui sã
ºtie care sunt sursele credibile de informaþii despre
fondurile structurale, sã aibã suficientã creativitate
pentru a proiecta dezvoltarea organizaþiei din care
face parte ºi sã dispunã de capacitatea de a alege
cea mai potrivitã sursã de finanþare disponibilã la
acel moment pentru ideea lui de proiect.
Implementarea proiectelor se dovedeºte adeseori mai problematicã decât scrierea lor. Românii
nu s-au acomodat nici cu birocraþia româneascã
a excepþiilor, nici cu birocraþia europeanã a regulilor. Pentru mulþi, este greu sã accepte mecanismul complex al achiziþiilor publice ºi rigoarea raportãrilor tehnice ºi financiare. Obiºnuiþi cu raportãrile pompieristice ºi statisticile mincinoase pri-

Foto: europa.eu

de Dezvoltare Ruralã, Axa 3
„Calitatea vieþii în zonele rurale ºi
diversificarea economiei rurale“,
mãsura „Sprijin pentru crearea ºi
dezvoltarea de microîntreprinderi“. Întrucât se intenþioneazã
construcþia unei hale, este bine
de ºtiut cã pot fi susþinute ºi costurile generale legate de întocmirea proiectului, precum cheltuielile cu arhitecþii ºi inginerii, consultanþa, studiile de fezabilitate,
achiziþia de brevete ºi licenþe, în
limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.“
Cãtãlin Doagãrescu ar dori sã
ºtie dacã existã posibilitatea finanþãrii din fonduri structurale a
proiectului sãu de „înfiinþare a
unei structuri imobiliare în care
sã funcþioneze un sistem adecvat privind crearea condiþiilor

modernizarea/dezvoltarea ºi echiparea infrastructurii serviciilor
sociale“. „Pentru acest lucru, ar
trebui sã aveþi o clãdire pe care
sã o puteþi sã o reabilita/moderniza în cadrul proiectului, inclusiv utilitãþile generale, cum ar fi
canalizarea, reþeaua de apã potabilã etc., precum sã o ºi dotaþi
cu echipamente necesare serviciilor oferite. Pentru acest lucru, în situaþia în care nu sunteþi
autoritate publicã – furnizor de
servicii sociale, ar trebui sã fiþi
un ONG – furnizor de servicii sociale acreditat în condiþiile legii.
Puteþi consulta proiectul Ghidului solicitantului pentru acest domeniu de intervenþie, la adresa
de internet www.inforegio.ro, ºi
veþi putea aplica pentru o
finanþare numai în momentul în
care ghidul se definitiveazã ºi se

Fondurile europene pe înþelesul tãu

în cadrul unui ONG, ºi grãdiniþa
are acreditare provizorie, obþinutã de la ARACIP.
Rãspuns: Prin intermediul Programului Operaþional Regional,
lucrãrile de modernizare/reabilitare pentru grãdiniþe nu se finanþeazã.
Notã: euROpeanul vã invitã
sã adresaþi întrebãri despre
aspectele care vã intereseazã, legate de accesarea
fondurilor europene.
Consultanþii colaboratori ai
euRopeanul ºi experþii din
cadrul autoritãþilor de resort
vã vor rãspunde cu toate
informaþiile disponibile.
Ne puteþi adresa întrebãri
prin adresa de e-mail
europeanul@chelgate.ro ºi la
telefon 021/410.21.10.

vind îndeplinirea planului în întrecerea socialistã,
mulþi conducãtori de firme ºi organizaþii înþeleg
greu cã existã ºi altfel de raportãri care trebuie sã
se bazeze pe lucruri concrete, extrase din realitate, uºor de verificat, controlat ºi mãsurat.
Ideea masterului Managementul ºi Economia
Dezvoltãrii Regionale a fost o premierã nãscutã la
Timiºoara, în urma unui parteneriat de succes între Facultatea de ªtiinþe Economice a Universitãþii
de Vest ºi Agenþia de Dezvoltare Regionalã Vest.
Pe piaþa muncii, specialiºtii agenþiei au remarcat
existenþa unui deficit de resurse umane în domeniul dezvoltãrii regionale ºi lipsa unui bazin de
recrutare pentru candidaþii la posturile de consultanþi în echipele de proiect.
Acest master, pornit în toamna anului 2003 ºi
care a scos deja pe piaþa muncii trei promoþii de
absolvenþi, încearcã sã suplineascã acest deficit
prin formarea teoreticã ºi practicã în domeniul
dezvoltãrii regionale.
Elementele teoretice care þin de managementul
afacerilor europene, organizarea instituþiilor europene ºi dreptul administrativ european sunt completate cu numeroase cursuri ºi seminarii practice
despre administraþie ºi dezvoltarea regionalã,
analiza cost-beneficiu, managementul proiectelor
de dezvoltare regionalã, precum ºi evaluarea,
controlul ºi monitorizarea programelor ºi proiectelor europene. Jumãtate din cursurile ºi seminariile cu o pronunþatã laturã practicã ºi aplicativã
este susþinutã chiar de cãtre experþii Agenþiei de
Dezvoltare Regionalã Vest.
Masteranzii învaþã, practic, sã scrie ºi sã implementeze un proiect de la A la Z, iar disertaþia lor
constã fie în scrierea unui proiect ºi a unei propuneri de finanþare pentru organizaþia în care
lucreazã masterandul, fie în descrierea etapelor
procesului de implementare a unui proiect deja
finanþat. Cred cã absolvenþii noºtri vor juca un rol
important atât în dezvoltarea firmelor ºi organizaþiilor din care fac parte, cât ºi în dezvoltarea localitãþilor ºi a regiunii în ansamblul ei.
A consemnat Mircea Mitruþiu
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fãrã glumã :-)

AGENDÃ

FOTOGRAFIA EDIÞIEI
– CONCURS –

 26 – 27 noiembrie 2007, Bruxelles –
Conferinþã „Telling the story. Communicating
Cohesion Policy together“. Conferinþa este
organizatã de Directoratul General pentru
Politicã Regionalã, în cooperare cu Directoratul General pentru Ocuparea Forþei de
Muncã, Afaceri Sociale ºi ªanse Egale ºi Directoratul General pentru Comunicare. Clãdirea Charlemagne.



28 noiembrie, Bruxelles – Modernizarea tratamentului TVA în cazul asigurãrilor ºi
serviciilor financiare. Comisia va propune o
Directivã a Consiliului.



28-29 noiembrie 2007, Bruxelles –
Mini-sesiunea plenarã a Parlementului
European. Pe ordinea de zi: Aprobarea de
cãtre Parlamentul European a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;
Principii comune ale flexisecuritãþii; Coordonarea de acte ale statelor membre pentru
difuzarea programelor de televiziune; Cãile
ferate comunitare; Controlul achiziþionãrii ºi
deþinerii de arme; O nouã politicã europeanã
în domeniul turismului.
 29 Noiembrie 2007, Timiºoara –
Fondurile Europene Postaderare – Sesiunea
14, www.profinn.ro

Foto: S.T., Bucureºti

În locul fotografiei de mai sus se
poate afla una trimisã de tine.
Surprinde o imagine sugestivã pe
teme europene. Fotografiile origi-

nale, revelante pentru tematica
propusã, vor fi publicate în paginile
ziarului euROpeanul, în urma
evaluãrii echipei editoriale. Dintre

fotografiile publicate, una va fi
premiatã. Aºteptam cât mai multe
propuneri pe e-mailul redacþiei:
europeanul@chelgate.ro.

Mituri despre fondurile
europene
Într-un domeniu atât de
vast ºi tehnic precum cel al
Fondurilor Structurale ºi de
Coeziune, informaþiile
eronate îºi fac apariþia cu
uºurinþã. Miturile pot fi
bazate uneori pe informaþii
corecte, dar care au fost
greºit înþelese ºi au prins
rãdãcini, pe fondul unor
îngrijorãri existente.



7 - 9 decembrie 2007, Târgoviºte –
Curs: Fonduri Structurale ºi de Coeziune
2007-2013: Metodologia de pregãtire a
dosarului pentru finanþare. Termen limitã de
înscriere: 30 noiembrie 2007. În parteneriat
cu Ianlux Consulting. www.constrain.ro


10 – 11 decembrie 2007, Maastricht
– Seminar pentru sprijinul Comitetelor de Monitorizare ale Programelor pe Fonduri Structurale, organizat de European Institute of Public Administration (EIPA). Elemente cheie:
asigurarea calitãþii ºi eficienþei Programelor
Operaþonale, îmbunãtãþirea procesului decizional de aprobare a proiectelor, îmbunãtãþirea evaluãrilor, a monitorizãrii ºi a acþiunilor
de remediere.

Mit: Fondurile vor fi alocate
celor pregãtiþi sã întocmeascã
proiecte, în sistemul primul venit – primul servit.
Realitate: Acest lucru este
doar parþial adevãrat. Vor avea,
într-adevãr, întâietate cei care
depun primii proiecte, fiind
atenþi sã se informeze din timp
ºi planificând realizarea ºi depunerea proiectului. Dar, în
funcþie de profilul economic ºi
social al regiunii de dezvoltare,
a fost realizat un Plan de Dezvoltare Regionalã, care ia în
considerare toate sursele de finanþare – buget de stat, bugete
locale, surse private, sprijinul
financiar al UE etc. – ºi identificã domeniile prioritare de acþiune în zona respectivã. Astfel,
nu existã pericolul ca toate fondurile sã meargã într-o singurã

2. ADR Sud-Vest Oltenia
are sediul central la:
a. Târgu-Jiu.
b. Craiova.
c. Cãciulata.
direcþie, eventual într-o zonã
economicã sau socialã deja
dezvoltatã, pentru cã este planificat ca majoritatea banilor sã
fie direcþionatã ºi cãtre „punctele slabe“ ale fiecãrei regiuni.
Mit: Tot la „centru“ va merge
cea mai mare parte a banilor,
iar regiunile vor trebui sã se
mulþumeascã cu puþin.
Realitate: În cadrul Regio,
Programul Operaþional Regional 2007-2013, regiunile ºi zonele mai slab dezvoltate au primit fonduri mai mari, pentru a
împiedica creºterea disparitãþilor economice ºi sociale deja
existente între regiuni. Aceastã
alocare diferenþiatã a fondurilor
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pentru absorbþie ºi pentru a-ºi
pãstra intacte alocãrile.
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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, centrele „EUROPA“

euROpeanul

Cât de multe ºtii
despre fondurile
structurale ºi de
coeziune
1. ADR Vest este reprezentatã prin birouri judeþene:
a. În patru capitale de judeþ.
b. În douã capitale de judeþ.
c. Nu are alte birouri decât la
Timiºoara.
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- 5 decembrie 2007, Târgu-Mureº –
Curs: Fonduri Structurale ºi de Coeziune
2007-2013: Metodologia de pregãtire a dosarului pentru finanþare. Termen limitã de înscriere: 27 noiembrie 2007. www.constrain.ro
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3. Repartizarea pe regiuni
a Fondurilor Structurale se
face în funcþie de:
a. Dezvoltarea culturalã a zonei
b. Dezvoltarea economicã a
zonei (cu cât mai dezvoltatã,
cu atât mai puþini bani)
c. Dezvoltarea economicã a zonei (cu cât mai dezvoltatã, cu
atât mai mulþi bani)
4. Construcþia, reabilitarea ºi modernizarea de
drumuri judeþene ºi strãzi
orãºeneºti pot fi finanþate
prin:
a. Axa prioritarã 2 a Regio
(POR).
b. Programul PHARE.
c. Programul Operaþional Asistenþã Tehnicã.
5. România are programe
de cooperare teritorialã
europeanã în numãr de:
a. 3
b. 26
c. 11.
Rãspunsuri:
1–a, 2-b, 3-b, 4-a, 5-c.

 26 - 29 noiembrie 2007, Bucureºti –
Curs: „Condiþii de participare ca ofertant, candidat sau concurent la achiziþiile publice ale
autoritãþilor contractante din România, dupã
noua legislaþie UE“, la Camera de Comerþ ºi
Industrie a României. Scopul cursului:
înþelegerea condiþiilor de bazã pe care trebuie sã le îndeplineascã un ofertant sau candidat la achiziþiile publice ale autoritãþilor contractante din România. Lector: Dl Pavel
Mãrculeþ. Sediul CCIR, bd. Octavian Goga
nr. 2 (Pasajul Mãrãºeºti), sala TRANSILVANIA a Centrului Internaþional de Conferinþe al
CCIR. Informaþii suplimentare: aurora.davidel
@ccir.ro, www.ccir.ro
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