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Introducere

ABC-ul Fondurilor Structurale este realizat ca un instrument de lucru pentru
organizaþiile neguvernamentale din România. Acesta are scopul de a creºte gradul
de informare ºi conºtientizare al acestora cu privire la rolul pe care îl pot avea în
implementarea Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, la nivel local. 

De asemenea, materialul prezintã exemple ale implementãrii Politicii de Coeziune în
noile State Membre, precum ºi eforturile pe care organizaþiile de mediu din aceste
þãri le-au fãcut privind instituirea unor practici noi ºi a unor exemple de urmat în
direcþia aplicãrii principiilor de dezvoltare durabilã, participare publicã,
transparenþã, consultarea societãþii civile ºi parteneriat durabil.

Acest ghid vizeazã momentul aderãrii României la Uniunea Europeanã ºi pregãtirile
ce au loc în România atât la nivel guvernamental cât ºi neguvernamental. Anul 2007
nu înseamnã numai un moment istoric pentru România, ci, mai ales privit dintr-o
perspectivã mai largã, europeanã, este anul de început al unei noi perioade
bugetare a Uniunii Europene (2007-2013). Este, de asemenea, anul în care liderii
europeni ºi-au propus sã gãseascã o soluþie în privinþa Tratatului constituþional. 

Spre deosebire de multe din Statele Membre UE, în care euro-scepticismul este în
creºtere, în România - majoritar pro-europeanã - existã un interes mai mare pentru
îndeplinirea criteriilor de aderare ca scop în sine. Pe de altã parte, România va trebui
sã se pregãteascã sã îºi asume calitatea de Stat Membru ºi responsabilitãþile
aferente, aspect mai puþin dezbãtut ºi luat în considerare în aceastã perioadã.

În acest context, ghidul de faþã este conceput ca un punct de plecare în diseminarea
informaþiilor privind perioada de post-aderare ºi discuþiile pe aceastã temã în mediul
administrativ românesc, european ºi, nu în ultimul rând, în cadrul societãþii civile.

Conform documentului programatic privind planificarea dezvoltãrii în perioada
2007-2013, "politica naþionalã de dezvoltare a României se va racorda din ce în ce
mai strâns la politicile, obiectivele, principiile ºi reglementãrile comunitare în
domeniu, în vederea asigurãrii unei dezvoltãri socio-economice de tip <<european>>
ºi se va concentra pe reducerea cât mai rapidã a disparitãþilor semnificative faþã de
Uniunea Europeanã" (Planul Naþional de Dezvoltare 2007-2013). 

Noua dimensiune europeanã impune, ca o condiþie cheie în vederea aderãrii la UE,
o calitate mai bunã a factorilor de mediu. Aspectele de mediu trebuie sã constituie
un criteriu de bazã pentru selectarea investiþiilor de orice tip în România.

De asemenea, o atenþie deosebitã va trebui acordatã atât elementelor de conservare
ºi reabilitare a patrimoniului natural, a caracterului cultural ºi a stabilitãþii ecologice a
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peisajului, cât ºi celor de conºtientizare ºi implicare a cetãþenilor în procesul de luare a
deciziei.

În aceastã ultimã privinþã, organizaþiile neguvernamentale de mediu au un rol
decisiv. Eficienþa conformãrii la cerinþele Uniunii Europene va depinde în mare
mãsurã de gradul de implicare ºi mai ales de nivelul de cunoaºtere ºi înþelegere a
problematicii de mediu menþionatã în diverse documente strategice ºi de
programare.

De aceea, am considerat necesar sã venim în întâmpinarea organizaþiilor de mediu
din România prin derularea proiectului "Dezvoltarea capacitãþii ONG-urilor de
mediu pentru monitorizarea fondurilor de coeziune ºi structurale", finanþat de
UNIUNEA EUROPEANÃ prin Programul Phare 2003 - Consolidarea Societãþii Civile
în România. Cu ocazia desfãºurãrii acestui proiect, am constatat o nevoie acutã de
informare în tematica enunþatã mai sus (vezi Anexa - Rezultatele cercetãrii), ºi, de
aici, o experienþã limitatã în practicile de monitorizare a proiectelor susþinute din
fonduri europene. 

Astfel, considerãm cã, prin prezentul ghid, putem contribui la o mai bunã informare
asupra stãrii de fapt ºi asupra problemelelor întâmpinate de organismele
guvernamentale ºi neguvernamentale europene în asigurarea unei dezvoltãri
durabile în regiune. 
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Capitolul 1 - Politica de Coeziune a Uniunii Europene

Baza legalã a politicii comunitare de dezvoltare regionalã este stabilitã prin Titlul
XVII al Tratatului Uniunii Europene (respectiv XIV în Tratatul de la Roma), ce defineºte
obiectivul politicii regionale - "reducerea disparitãþilor existente între nivelele de
dezvoltare ale diferitelor regiuni ºi a rãmânerii în urmã a regiunilor mai puþin
dezvoltate, sau a insulelor, inclusiv a regiunilor rurale" - ºi principiile ce stau la baza
realizãrii acestuia. La Tratat se adaugã Regulamentul Consiliului Nr. 1260/991, prin
care sunt stabilite prevederile generale de funcþionare a Fondurilor Structurale 
(ºi amendat prin Regulamentul nr. 1447/20012) precum ºi alte reglementãri
privitoare la funcþionarea Fondurilor Structurale ºi a Fondului de Coeziune.

Coeziunea economicã ºi socialã este unul din principalele obiective ale Uniunii
Europene. Aºa cum este definitã de articolul 158 al Tratatului Comunitãþilor
Europene, coeziunea este necesarã pentru promovarea "dezvoltãrii generale
armonioase" a Comunitãþii ºi cere o reducere a "disparitãþilor dintre nivelurile de
dezvoltare ale diferitelor regiuni ºi a lipsei de progres a regiunilor defavorizate",
inclusiv pentru zonele rurale3. 

Politica de dezvoltare regionalã este una din politicile cele mai importante ºi cele mai
complexe ale Uniunii Europene, statut ce decurge din faptul cã, prin obiectivul sãu,
acþioneazã asupra unor domenii semnificative pentru dezvoltare, precum creºterea
economicã ºi sectorul IMM, transporturile, agricultura, dezvoltarea urbanã, protecþia
mediului, ocuparea ºi formarea profesionalã, educaþia, egalitatea de ºanse etc.
Conceputã ca o politicã a solidaritãþii la nivel european, politica regionalã se
bazeazã în principal pe solidaritate financiarã, adicã pe redistribuirea unei pãrþi din
bugetul comunitar realizat prin contribuþia Statelor Membre cãtre regiunile ºi
grupurile sociale mai puþin prospere. 

Politica regionalã europeanã este o politicã axatã pe solidaritate. Ea alocã mai mult
de o treime din bugetul Uniunii Europene pentru reducerea inegalitãþilor în materie
de dezvoltare între regiuni ºi a disparitãþilor dintre cetãþeni în ce priveºte gradul lor
de bunãstare. Prin aceastã politicã, Uniunea doreºte sã contribuie la revitalizarea
regiunilor rãmase în urmã, la restructurarea zonelor industriale aflate în crizã, la
diversificarea economicã a zonelor agricole supuse declinului sau la revitalizarea
cartierelor defavorizate din oraºe. Preocuparea majorã rãmâne crearea de locuri de
muncã. Într-un cuvânt, este vorba de întãrirea "coeziunii" economice, sociale ºi
teritoriale a Uniunii. Nu este vorba despre o politicã de caritate. Ea nu constã doar 
într-o simplã redistribuire a resurselor, ci, înainte de toate, în crearea de noi resurse.

1 Council Regulation (EC) No. 1260/99 of 21 June 1999 laying down general provisions on the
Structural Funds (Official Journal L 161, 26.06.1999);
2 Council Regulation (EC) No 1447/2001 of 28 June 2001 amending Regulation No. 1260/1999;
3 Camera de Comerþ, Industrie, Navigaþie ºi Agriculturã Constanþa, INFORMEST, Ghidul Fondurilor
Structurale - ghidul actorilor dezvoltarii regionale, aprilie 2003.
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Nu este o politicã impusã "de sus", ci o politicã bazatã pe parteneriat, o politicã
descentralizatã prin care responsabilitãþile sunt împãrþite iar proiectele concrete sunt
gestionate la faþa locului. Este, de asemenea, o politicã bazatã pe schimbul de
cunoºtinþe ºi tehnologii, de experienþã ºi de "bune practici", precum ºi pe crearea
unor reþele de cooperare în întreaga Europã. Este vorba de o politicã armonioasã ce
acordã locul cuvenit iniþiativelor ºi, mai mult decât atât, le încurajeazã ºi le valorificã.
Aceastã politicã nu poate fi înlocuitã cu o simplã politicã de licitaþii la nivel european.
Acest lucru reiese clar din dezbaterile lansate în 2000 pe întreg teritoriul UE în
legãturã cu viitorul acesteia. 

De aproape cincisprezece ani, politica regionalã a trecut prin diverse încercãri. Ea
va putea face faþã altora noi prin adaptarea obiectivelor, mijloacelor ºi metodelor ei
la noile obiective ale extinderii Uniunii ºi la cerinþele din ce în ce mai mari ale
mondializãrii economice. Acesta este obiectul propunerii de reformã pe care
Comisia Europeanã a prezentat-o, dupã trei ani de dezbateri, pentru perioada de
programare care va începe la 1 ianuarie 20074. 

1.1. Actori instituþionali în Uniunea Europeanã
Comisia Europeanã este direct responsabilã pentru pregãtirea ºi asigurarea
implementãrii politicii de dezvoltare regionalã a UE. Rolul sãu este de a iniþia ºi
definitiva noi acte legislative în domeniu ºi de a se asigura cã mãsurile astfel
adoptate vor fi implementate de Statele Membre. Direcþia Generalã (DG) pentru
Politicã Regionalã este principalul departament responsabil pentru mãsurile de
asistenþã în vederea dezvoltãrii economice ºi sociale a regiunilor la nivel european,
în baza articolelor 158 ºi 160 ale Tratatului Uniunii Europene. DG Politicã Regionalã
este sprijinitã în activitatea sa de alte direcþii generale implicate în implementarea
politicii regionale, acestea fiind DG Agriculturã, DG Pescuit, DG Educaþie ºi Culturã,
DG Mediu ºi DG pentru Forþa de Muncã ºi Probleme Sociale. În prezent DG Politicã
Regionalã gestioneazã 3 fonduri: Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Fondul
de Coeziune ºi ISPA.

Parlamentul European este implicat în dezvoltarea politicii regionale comunitare la
nivelul luãrii deciziei, prin Comitetul pentru Politicã Regionalã, Transport ºi Turism. 
De asemenea, acest comitet realizeazã ºi activitatea de control asupra instrumentelor
instituite pentru realizarea obiectivului coeziunii economice ºi sociale, ºi, implicit,
asupra politicilor economice naþionale, a politicilor ºi acþiunilor comunitare în
vederea realizãrii Pieþei Interne, precum ºi asupra Fondurilor Structurale, Fondului de
Coeziune ºi Bãncii Europene de Investiþii.

Consiliul (de Miniºtri) este responsabil de luarea deciziei ºi coordonare. Aceastã
instituþie este formatã din miniºtrii Statelor Membre. Se întruneºte în nouã formate
diferite, în funcþie de subiectele care sunt abordate. Spre exemplu, formatul
"Agriculturã ºi pescuit" este constituit din miniºtrii agriculturii din fiecare Stat Membru,
formatul "Justiþie ºi Afaceri Interne" este constituit din miniºtrii justiþiei ºi miniºtrii de
interne etc. Consiliul este responsabil de rezolvarea unei game largi de probleme
comunitare, exercitând funcþia legislativã împreunã cu Parlamentul European;

4 Delegaþia Comisiei Europene în România, În folosul regiunilor, mai 2003.
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coordoneazã politica economicã generalã a Statelor Membre; încheie, în numele
Comunitãþii, acordurile internaþionale ºi, împreunã cu Parlamentul European, adoptã
bugetul Comunitãþii.

Consiliul European este întrunirea bianualã care reuneºte ºefii de state ºi guverne din
UE ºi preºedintele Comisiei Europene. Consiliul European defineºte, prin deciziile
sale, liniile politice generale ale UE. 

Comitetul Regiunilor (CR) este un organism cu putere consultativã pe probleme de
coeziune economicã ºi socialã, reþele de infrastructurã trans-europeanã, sãnãtate,
educaþie, culturã, ocuparea forþei de muncã, probleme sociale, probleme de mediu,
formare profesionalã ºi transport, fiind ºi cea mai nouã instituþie europeanã (creatã
în 1992, prin Tratatul de la Maastricht - funcþional odatã cu intrarea în vigoare a
Tratatului, în 1993). CR este compus din reprezentanþi ai autoritãþilor regionale ºi
locale, ce reflectã echilibrul politic, geografic ºi regional/local din fiecare Stat
Membru. 

Banca Europeanã de Investiþii (BEI) este instituþia de finanþare a politicilor UE ºi are
dublu rol la acest nivel, fiind perceputã atât ca actor instituþional al politicii de
dezvoltare regionalã, cât ºi ca instrument de finanþare (ºi, implicit, implementare a
acesteia). Banca acordã împrumuturi ºi garanþii, cu dobândã redusã, tuturor statelor
membre pentru finanþarea de proiecte din toate sectoarele economice, susþinând prin
acþiunile sale politica de dezvoltare regionalã la nivel comunitar, obiectivele FS ºi ale
celorlalte instrumente financiare ale UE.

1.2. Bugetul Uniunii Europene
Planurile pentru cheltuielile anuale sunt negociate între Parlamentul European ºi
Consiliu pe baza propunerii fãcute de Comisia Europeanã. Bugetul acoperã
cheltuielile tuturor instituþiilor Uniunii. Acesta stabileºte veniturile ºi cheltuielile anuale,
defineºte toate activitãþile ce trebuie finanþate ºi stabileºte valoarea totalã ºi
personalul necesar pentru fiecare activitate. De asemenea, menþioneazã baza legalã
de implementare a respectivei activitãþi. Baza legalã este o lege comunitarã, propusã
de Comisie ºi acceptatã de autoritatea legislativã - Parlamentul European, de cele
mai multe ori împreunã cu Consiliul.

Bugetul de venituri ºi cheltuieli al Uniunii Europene este limitat. Bugetul Uniunii nu
poate fi în deficit, ceea ce înseamnã cã veniturile trebuie sã acopere integral
cheltuielile diverselor activitãþi. Aceste venituri provin din trei surse importante: taxe
vamale, o parte din TVA ºi o contribuþie din partea Statelor Membre, proporþionalã
cu produsul intern brut (PIB). Cheltuielile Uniunii Europene sunt limitate de înþelegerea
multianualã dintre Statele Membre ºi Parlamentul European, Consiliul de Miniºtri ºi
Comisia Europeanã. Aceastã înþelegere conþine un cadru financiar cunoscut sub
denumirea de "perspectiva financiarã". Prezentul cadru acoperã perioada 
2000-2006, iar urmãtorul cadru acoperã perioada 2007-2013. 
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Bugetul UE pentru perioada 2007-2013 este divizat în cinci capitole de cheltuieli:
1. Dezvoltare durabilã - capitolul este divizat în douã componente5 separate, dar
care sunt corelate: 

a) Competitivitate - pentru dezvoltare ºi forþã de muncã. Acestea sunt cheltuieli
pentru educaþie ºi training, cercetare, informare, energie ºi transport;

b) Coeziune ºi prosperitate - pentru îmbunãtãþirea convergenþei statelor mai puþin
dezvoltate (prin Fondurile Structurale ºi de Coeziune) ºi ocuparea forþei de
muncã.

2. Management durabil ºi protejarea resurselor naturale - include Politica Agricolã
Comunã ºi pescuitul, dezvoltarea ruralã ºi mãsuri de protecþie a mediului, în special
Natura 2000.

3. Cetãþenie, libertate, securitate ºi justiþie - cheltuielile sunt destinate justiþiei ºi
afacerilor interne, culturii, sãnãtãþii ºi protecþiei consumatorilor.

4. Uniunea Europeanã ca partener global - capitolul este destinat extinderii,
ajutoarelor umanitare ºi cooperãrii cu þãrile din jurul Mãrii Mediterane, din Europa
Centralã ºi de Est, precum ºi cu þãrile în curs de dezvoltare din America Latinã, Asia,
Africa ºi Orientul Mijlociu.

5. Administraþie - capitolul acoperã cheltuielile administrative ale tuturor instituþiilor
europene, salariile ºi contribuþiile la pensii pentru angajaþi, traduceri, construcþia ºi
întreþinerea clãdirilor, precum ºi cheltuielile pentru birourile externe ºi interne ale UE.

Pentru perioada 2007-2013 bugetul total estimat este de 929 miliarde Euro, din 
care 339 miliarde Euro pentru componenta de coeziune ºi prosperitate.

5 Comisia Europeanã, Comunicarea Comisiei cãtre Consiliu ºi Parlamentul European - Perspectiva
financiarã 2007-2013, 14 iulie 2004. 
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39% - Competitivitate ºi
coeziune 

36% - Resurse naturale:
agricultura

11% - Resurse naturale:
dezvoltare ruralã 

1% - Cetãþenie, libertate,
securitate ºi justiþie

7% - Uniunea Europeanã ca
partener global

6% - Alte cheltuieli, inclusiv
administrative (6%)

Figura 1: Distribuþia resurselor bugetare ale Uniunii Europene 
în exerciþiul financiar 2007-2013

Sursa datelor: http://europa.eu.int
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Datã fiind dimensiunea limitatã a bugetului UE, politicile de dezvoltare regionalã ºi
de coeziune se confruntã cu provocãri fundamentale. Disparitãþile economice ºi
sociale din cadrul UE se amplificã. Condiþiile socio-economice proaste din
majoritatea noilor State Membre sau din þãrile candidate înseamnã cã acestea vor
avea prioritate faþã de alte regiuni în alocarea viitoarelor angajamente financiare.
Deºi centrul de greutate al politicii de coeziune se deplaseazã cãtre noile State
Membre din Europa Centralã ºi de Sud-Est, disparitãþile existente între vechile State
Membre ale UE nu vor dispãrea. Slãbiciunile structurale sunt evidente, nu numai în
regiunile cel mai puþin dezvoltate din UE, ci ºi în aglomerãrile urbane sau zonele
suburbane din cadrul celor mai dezvoltate regiuni. Acomodarea la diversitatea
necesitãþilor ºi prioritãþilor de dezvoltare este în mod categoric cel mai important
aspect care va determina cursul viitoarelor iniþiative de reformã referitoare nu numai
la chestiuni bugetare, ci ºi la structura instituþionalã a sistemului de distribuþie a
programelor de asistenþã structuralã6. 

1.3. Politica de coeziune în România
România trebuie sã se alinieze atât Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, cât ºi
prioritãþilor Agendei Lisabona, la realizarea cãrora va trebui sã-ºi aducã propria
contribuþie. Este de menþionat cã propunerile Comisiei Europene privind
managementul Fondurilor Structurale în perioada de programare 2007-2013 sunt
orientate cãtre susþinerea eforturilor de atingere a obiectivelor stabilite la Lisabona ºi
Göteborg, respectiv creºterea competitivitãþii, ocuparea deplinã a forþei de muncã ºi
protecþia mediului.

Planul Naþional de Dezvoltare (PND) este un concept specific politicii europene de
coeziune economicã ºi socialã. Aceasta urmãreºte dezvoltarea echilibratã a
membrilor Uniunii prin diminuarea disparitãþilor de dezvoltare între Statele Membre
sau regiunile comunitare ºi este susþinutã în acest scop de instrumentul financiar numit
Fonduri Structurale.

În accepþiunea politicii de coeziune, PND reprezintã un instrument de prioritizare a
investiþiilor publice pentru dezvoltare. Raþiunea elaborãrii PND este aceea de a
stabili direcþiile de alocare a fondurilor publice pentru investiþii cu impact semnificativ
asupra dezvoltãrii economice ºi sociale, din surse interne (buget de stat, bugete
locale etc.) sau externe (fondurile structurale ºi de coeziune, fonduri UE pentru
dezvoltare ruralã ºi pescuit, credite externe etc.), în scopul diminuãrii decalajelor de
dezvoltare faþã de Uniunea Europeanã ºi a disparitãþilor interne (ex. urban-rural,
regiunea X faþã de media naþionalã etc.). De altfel, PND nu conþine aspecte de
reglementare legislativã, construcþie instituþionalã sau reformã structuralã, acestea
fiind apanajul altor documente programatice, cum ar fi Programul Economic de
Preaderare sau viitorul Program Naþional de Reformã7. 

Obiectivul global al PND 2007-2013: "Reducerea cât mai rapidã a disparitãþilor de
dezvoltare socio-economicã între România ºi Statele Membre ale Uniunii Europene".

6 Institutul European din România, Manualul Afacerilor Europene, septembrie 2005;
7 Ministerul Finanþelor Publice, Planul Naþional de Dezvoltare, decembrie 2005.



11

ABC-ul Fondurilor Structurale ºi de Coeziune

Obiectivul global se sprijinã pe trei obiective specifice:
ü Creºterea competitivitãþii pe termen lung a economiei româneºti;
ü Dezvoltarea la standarde europene a infrastructurii de bazã;
ü Perfecþionarea ºi utilizarea mai eficientã a capitalului uman autohton.

În vederea atingerii obiectivului global ºi a obiectivelor specifice ºi pornind de la
aspectele identificate în etapa de analizã socio-economicã, au fost formulate ºase
prioritãþi naþionale de dezvoltare pentru perioada 2007-2013:

I. Creºterea competitivitãþii economice ºi dezvoltãrii economiei bazatã pe
cunoaºtere:

I.1. Creºterea competitivitãþii prin îmbunãtãþirea accesului pe piaþã al
întreprinderilor, în special al IMM-urilor;

I.2. Dezvoltarea economiei bazate pe cunoaºtere prin promovarea cercetãrii ºi
inovãrii ºi accelerarea dezvoltãrii societãþii informaþionale;

I.3. Îmbunãtãþirea eficienþei energetice ºi valorificarea resurselor regenerabile de
energie.

II. Dezvoltarea ºi modernizarea infrastructurii de transport:
II.1. Modernizarea ºi dezvoltarea infrastructurii de transport trans-europene ºi a

reþelelor de legãturã;
II.2. Modernizarea ºi dezvoltarea infrastructurii de transport de interes naþional ºi

îmbunãtãþirea serviciilor aferente;
II.3. Dezvoltarea durabilã a sectorului transporturi.

III. Protecþia ºi îmbunãtãþirea calitãþii mediului:
III.1. Îmbunãtãþirea standardului de viaþã prin asigurarea serviciilor de utilitãþi

publice la standardele de calitate ºi cantitate cerute, în sectoarele apã ºi
deºeuri;

III.2. Îmbunãtãþirea sistemelor sectoriale de management de mediu.

IV. Dezvoltarea resurselor umane, creºterea gradului de ocupare a forþei de muncã
ºi combaterea excluziunii sociale:

IV.1. Dezvoltarea capitalului uman;
IV.2. Promovarea ocupãrii depline ºi creºterea adaptabilitãþii forþei de muncã ºi a

întreprinderilor prin întãrirea capacitãþii ºi îmbunãtãþirea eficienþei instituþiilor
ºi serviciilor de pe piaþa muncii;

IV.3. Promovarea incluziunii sociale.

V. Dezvoltarea economiei rurale ºi creºterea productivitãþii în sectorul agricol:
V.1. Creºterea competitivitãþii economiei agro-alimentare ºi silvice;
V.2. Creºterea standardelor de viaþã în zonele rurale;
V.3. Dezvoltarea economicã durabilã a fermelor ºi a exploataþiilor forestiere;
V.4. Promovarea iniþiativelor de tip "LEADER";
V.5. Asigurarea pescuitului durabil ºi dezvoltarea acvaculturii.
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VI. Diminuarea disparitãþilor de dezvoltare între regiunile þãrii:
VI.1. Îmbunãtãþirea infrastructurii publice regionale ºi locale;
VI.2. Consolidarea mediului de afaceri regional ºi local;
VI.3. Dezvoltarea turismului regional ºi local;
VI.4. Dezvoltare urbanã durabilã.

1.4. Programele Operaþionale
Programele operaþionale sunt documente aprobate de Comisia Europeanã pentru
implementarea acelor prioritãþi sectoriale ºi/sau regionale din Planul Naþional de
Dezvoltare care sunt aprobate prin documentul-cadrul de sprijin comunitar. Fiecare
Program Operaþional va fi implementat de o Autoritate de Management gãzduitã de
un minister.  Autoritãþile de Management vor rãspunde de coordonarea de ansamblu
a programului ºi de raportarea cãtre Comisia Europeanã. Pentru desfãºurarea
activitãþilor de zi cu zi ale programelor sale, fiecare Autoritate de Management va
opera prin Organisme Intermediare. 

În aceastã perioadã România se aflã în procesul de finalizare a patru Programe
Operaþionale Sectoriale (POS) ºi a Programului Operaþional de Dezvoltare Regionalã.

A. POS Creºterea competitivitãþii economice
Obiectiv general: creºterea productivitãþii întreprinderilor româneºti pentru reducerea
decalajelor faþã de productivitatea medie la nivelul Uniunii. 
Prioritãþi:

a. Creºterea contribuþiei IMM la PIB;
b. Creºterea valorii cheltuielilor totale de cercetare ºi dezvoltare;
c. Creºterea numãrului de întreprinderi utilizatoare de Internet (acces la servicii on-line);
d. Reducerea intensitãþii energetice primare/finale;
e. Dezvoltarea turismului;
f. Asistenþã tehnicã.

B. POS Infrastructura de transport
Obiectivul general: asigurarea unei infrastructuri de transport extinse, moderne ºi
durabile, precum ºi toate celelalte condiþii privind dezvoltarea durabilã a economiei
ºi îmbunãtãþirea calitãþii vieþii, astfel încât aportul activitãþii de transport la PIB sã
creascã de la 3.6 miliarde Euro, în prezent, la minimum 7 miliarde Euro pânã în 2015.
Prioritãþi:

a. Creºterea gradului de accesabilitate a României;
b. Asigurarea transportului intermodal;
c. Dezvoltarea durabilã a sectorului de transport;
d. Asistenþa tehnicã.

C. POS Infrastructura de mediu
Obiectivul general: reducerea decalajului privind infrastructura de mediu care existã între
Uniunea Europeanã ºi România, atât în termeni de cantitate, cât ºi de calitate. Rezultatele
aºteptate au în vedere eficientizarea ºi extinderea serviciilor în domeniul mediului, þinând
cont de principiul dezvoltãrii durabile ºi de principiul "poluatorul plãteºte". 
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Obiectivele POS Mediu se transpun în 4 prioritãþi strategice.
Prioritatea 1 - Dezvoltarea sistemelor regionale de management al apei ºi deºeurilor
Mãsura 1.1: Dezvoltarea facilitãþilor integrate de apã/apã uzatã la nivel regional;
Mãsura 1.2: Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deºeurilor la nivel

regional.

Prioritatea 2 - Dezvoltarea investiþiilor durabile în infrastructura de mediu
Mãsura 2.1: Dezvoltarea sistemelor specifice de management al resurselor de apã
Tipuri de proiecte:
2.1.1. Îmbunãtãþirea sistemelor de apã uzatã în vederea atingerii standardelor

pentru zonele sensibile;
2.1.2. Îmbunãtãþirea sistemelor de apã potabilã;
2.1.3. Construirea/reabilitarea sistemelor de management specific al apei pentru

regiuni cu populaþie scãzutã.

Mãsura 2.2: Construirea/modernizarea sistemelor specifice de management al
deºeurilor solide.

Tipuri de proiecte:
2.2.1. Dezvoltarea sistemelor de management al diverselor tipuri de deºeuri

(medicale, animale etc.);
2.2.2. Extinderea sistemelor de management al deºeurilor municipale (staþii de

transfer, facilitãþi de compostare, instalaþii de sortare ºi colectare, închiderea
depozitelor neconforme).

Mãsura 2.3: Dezvoltarea durabilã a resurselor naturale
Tipuri de proiecte:
2.3.1. Reabilitarea ecosistemelor ºi a habitatelor deteriorate;
2.3.2. Reabilitarea siturilor contaminate;
2.3.3. Îmbunãtãþirea managementului ariilor protejate;
2.3.4. Prevenirea ºi remedierea efectelor riscurilor naturale.

Mãsura 2.4: Îmbunãtãþirea infrastructurii de protecþie a atmosferei
Tipuri de proiecte:
2.4.1. Dezvoltarea tehnologiilor de mediu în instalaþiile mari de ardere;
2.4.2. Dezvoltarea tehnologiilor de mediu în instalaþiile municipale medii.

Prioritatea 3 -  Stabilirea sistemelor adecvate de management pentru protecþia naturii
ºi prevenirea riscurilor inundaþiilor în zonele prioritare selectate

Mãsura 3.1: Îmbunãtãþire a managementului reþelei Natura 2000;
Mãsura 3.2: Prevenirea dezastrelor provocate de inundaþii.

Prioritatea 4 - Asistenþã Tehnicã 
Asistenþa Tehnicã (AT) va asista implementarea ºi monitorizarea programului ºi va
contribui semnificativ la atingerea obiectivului global ºi a celor specifice ale POS
Mediu.
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Tipuri de activitãþi: 
- Pregãtirea studiilor care sã sprijine proiectele (publicitatea, realizarea de
sondaje sectoriale ºi colectarea datelor de bazã);

- Pregãtirea documentelor suport (studii de fezabilitate, specificaþii tehnice etc.);
- Pregãtirea documentelor de licitaþie ºi a contractelor;
- Monitorizarea programului;
- Managementul ºi evaluarea programului.

Bugetul total al POS Mediu pentru perioada de programare 2007-2013 este de
aproximativ 4,9 miliarde Euro, ceea ce reprezintã 18,5% din sursele financiare
alocate Planului Naþional de Dezvoltare. Din aceastã sumã, 3,96 miliarde Euro
reprezintã sprijinul comunitar, mai mult de 940 milioane Euro provenind din bugetul
naþional. Sursele comunitare sunt asigurate din Fondul de Coeziune ºi Fondul
European pentru Dezvoltare Regionalã.

D. POS Resurse Umane
Obiectiv general: creºterea calitãþii resurselor umane, promovarea învãþãrii pe tot
parcursul vieþii ºi dezvoltarea unei pieþe a muncii moderne, flexibile ºi inclusive care
sã conducã, pânã în 2015, la integrarea durabilã pe piaþa muncii.

Obiective specifice:
- Creºterea nivelului educaþional ºi de pregãtire profesionalã prin dezvoltarea unor
programe educaþionale ºi de pregãtire profesionalã continuã pentru persoanele
din grupurile þintã: lucrãtori cu calificare redusã, lucrãtori în vârstã, persoane
aparþinând grupurilor vulnerabile;

- Dezvoltarea unei pieþe a muncii moderne, flexibile ºi inclusive care sã permitã:
- Creºterea ºanselor de ocupare/integrare durabilã pe piaþa muncii a tinerilor
ºi persoanelor din grupurile vulnerabile;

- Stimularea creãrii de locuri de muncã.

Prioritãþi:
- Dezvoltarea capitalului uman ºi promovarea învãþãrii pe tot parcursul vieþii,
asigurarea calitãþii ºi a relevanþei educaþiei ºi formãrii profesionale iniþiale ºi
continue faþã de cerinþele pieþei muncii;

- Promovarea ocupãrii depline ºi creºterea adaptabilitãþii forþei de muncã ºi a
întreprinderilor prin întãrirea capacitãþii ºi îmbunãtãþirea eficienþei instituþiilor ºi
serviciilor de pe piaþa muncii;

- Promovarea coeziunii sociale prin creºterea incluziunii sociale, accesului la
educaþie ºi formare profesionalã ºi combaterea discriminãrii.

E. Programul Operaþional Regional - Dezvoltare regionalã
Obiectiv strategic: creºterea economicã mai acceleratã a  regiunilor  slab dezvoltate,
astfel încât  raportul dintre cea mai dezvoltatã ºi cea mai slab  dezvoltatã regiune, în
termeni de PIB, sã se diminueze pânã la finele perioadei 2007-2013.

Prioritãþi:
- Îmbunãtãþirea reþelelor edilitare la nivel regional ºi local;
- Dezvoltarea turismului la nivel regional ºi local;
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- Regenerarea centrelor urbane ºi rurale mai puþin dezvoltate;
- Dezvoltarea de centre vocaþionale, pe plan local ºi regional;
- Consiliere ºi sprijin acordate IMM-urilor de pe plan local, în sectoare-cheie
pentru dezvoltarea regionalã.

1.5. Actorii instituþionali implicaþi în Politica de Coeziune în România
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PROGRAM OPERAÞIONAL AUTORITATE DE MANAGEMENT

COORDONATOR: Ministerul Finanþelor Publice

Creºterea Competitivitãþii Economice Ministerul Economiei ºi Comerþului

Infrastructurã de Transport Ministerul Transporturilor, Construcþiilor
ºi Turismului

Infrastructurã de Mediu Ministerul Mediului ºi Gospodãririi
Apelor

Dezvoltarea Resurselor Umane Ministerul Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi
Familiei

Dezvoltarea Regionalã Ministerul Integrãrii Europene

Asistenþã Tehnicã Ministerul Finanþelor Publice
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Capitolul 2 - Instrumente ale Politicii de Coeziune

2.1  Fondurile de pre-aderare
Asistenþa financiarã nerambursabilã comunitarã are ca obiectiv general sprijinirea
statelor candidate în procesul de pregãtire pentru aderare. Fondurile sunt distribuite
prin Programele Phare, ISPA ºi SAPARD. 

A. Phare
Pentru perioada 2004-2006, alocarea fondurilor de pre-aderare a cãpãtat un
caracter strategic mai pronunþat, avându-se în vedere sectoarele-cheie pentru
finalizarea pregãtirilor de aderare. A fost elaborat un program multi-anual 
2004-2006, care a creat cadrul de finanþare a unor proiecte specifice, definite
anual. Domeniile prioritare vizeazã: minoritãþi, reforma administraþiei publice,
finanþele publice, agricultura, protecþia mediului, coeziunea economicã ºi socialã,
managementul frontierelor ºi justiþia. 

Astfel, componentele programului Phare pentru perioada 2004-2006 sunt8: 
- minoritãþi etnice;
- societatea civilã;
- reforma administraþiei publice;
- reforma sistemului judiciar;
- intensificarea activitãþii de combatere a corupþiei;
- îmbunãtaþirea standardelor de detenþie;
- întãrirea cooperãrii poliþieneºti;
- cadastru;
- coeziune economicã ºi socialã;
- dezvoltarea resurselor umane: mãsuri privind ocuparea forþei de muncã ºi
incluziunea socialã;

- dezvoltarea capacitãþii administrative de gestionare a fondurilor structurale;
- acþiuni speciale;
- sprijin pentru administraþiile care gestioneazã fondurile comunitare;
- sprijin pentru România pentru participarea la iniþiative comunitare;
- programe comunitare ºi agenþii;
- sprijin pentru consumatorul final;
- îmbunãtãþirea infrastructurii, ca mãsurã în sprijinul IMM-urilor, 
- protecþia mediului înconjurãtor ºi îmbunãtãþirea accesului la educaþie ºi formare
la nivel regional în vederea dezvoltãrii economice.

Contribuþia financiarã a Comunitãþii Europene este fixatã la maximum 405,3
milioane Euro. Finanþarea nerambursabilã a Uniunii Europene poate fi contractatã
pânã la 30 noiembrie 2006, în condiþiile stipulate în Memorandumul de finanþare.
Toate contractele trebuie semnate pânã la acea datã. Orice sold de finanþare comu-

8 www.infoeuropa.ro, Programul Naþional Phare pentru România 2004 
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nitarã necontractat pânã la acea datã, nu va mai fi luat în considerare. Termenul
limitã pentru contractarea finanþãrii nerambursabile a Uniunii Europene este 
30 noiembrie 2007.

B. SAPARD
Vã prezentãm mai jos o scurtã prezentare a Programului SAPARD, care detaliazã în
mod special acele axe prioritare ºi mãsuri care finanþeazã proiecte ce pot avea un
impact semnificativ asupra mediului.

Elaborarea prioritãþilor în cadrul strategiei de dezvoltare ruralã se bazeazã pe
urmãtoarele douã principii importante:

- corelarea puternicã între prioritãþi, mãsurile corespunzãtoare fiecãrei prioritãþi
completându-se, mai ales în vederea obþinerii unor rezultate cumulate care sã
asigure dezvoltarea lanþului de producþie, stabilizarea pieþei agro-alimentare ºi,
implicit, o dezvoltare integratã a spaþiului rural;

- promovarea prealabilã a anumitor prioritãþi care sã asigure dezvoltarea unor
resurse în zonele cu potenþial, precum ºi o bunã orientare ºi administrare a
fondurilor programului.

Fondurile SAPARD sunt distribuite în cadrul unor axe prioritare, detaliate printr-o serie
de mãsuri, dupã cum urmeazã: 
Axa prioritarã 1 - Îmbunãtãþirea accesului la pieþe ºi a competitivitãþii produselor
agricole prelucrate
Mãsura 1.1. - Prelucrarea ºi marketingul produselor agricole ºi piscicole are ca
obiectiv general sprijinul pentru investiþii destinate îmbunãtãþirii ºi raþionalizãrii
procesãrii ºi comercializãrii produselor agricole ºi piscicole, în conformitate cu
acquis-ul comunitar, contribuind astfel la creºterea competitivitãþii ºi a valorii
adãugate pentru aceste produse, fiind în acelaºi timp un sector cu un mare potenþial
în crearea de noi locuri de muncã. Aceastã mãsurã va fi însoþitã de privatizarea în
curs a sectorului ºi reducerea capacitãþilor supradimensionate din proprietatea statului.

Mãsura 1.2. - Îmbunãtãþirea structurilor în vederea realizãrii controlului de calitate,
veterinar ºi fitosanitar, pentru calitatea produselor alimentare ºi pentru protecþia
consumatorilor are ca obiectiv general implementarea acquis-ului comunitar în
domeniul sanitar-veterinar, sãnãtatea plantelor, controlul calitãþii produselor
alimentare pentru a contribui la îmbunãtãþirea calitãþii materiilor prime ºi a produselor
finite agro-alimentare, precum ºi la îmbunãtãþirea competitivitãþii pieþei interne ºi a
perspectivelor de export.

Axa prioritarã 2 - Îmbunãtãþirea infrastructurii pentru dezvoltare ruralã ºi agriculturã
Direcþiile generale sunt îmbunãtãþirea infrastructurii rurale, creºterea standardelor de
viaþã ºi de muncã ºi menþinerea populaþiei în zonele rurale, prin promovarea
urmãtoarelor obiective specifice:

- Îmbunãtãþirea accesului locuitorilor din spaþiul rural la exploataþii, îmbunãtãþirea
comunicaþiilor între zonele rurale ºi a accesului la reþeaua naþionalã; 

- Îmbunãtãþirea condiþiilor igienico-sanitare ale locuinþelor ºi ale activitãþilor
productive, executate conform standardelor în vigoare;
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- Asigurarea consumului necesar de apã pentru culturile agricole ºi pentru animale
în zonele cu deficit de umiditate, în termenii eficienþei economice, prin creºterea
capacitãþii de folosire a sistemelor de irigaþii existente ºi prin reducerea
pierderilor de apã din reþeaua de irigaþii;

- Creºterea capacitãþii de protecþie a terenurilor agricole împotriva inundaþiilor, prin
dezvoltarea de noi canale ºi alte sisteme specifice ºi prin reabilitarea celor existente.

Mãsura 2.1. - Dezvoltarea ºi îmbunãtãþirea infrastructurii rurale are ca scop sã
optimizeze accesul locuitorilor spaþiului rural la serviciile publice, sã creeze condiþiile
necesare pentru modernizarea gradului de confort din zonele rurale, sã amelioreze
calitatea mediului ºi sã diminueze sursele de poluare.
Aceastã mãsurã va fi pusã în practicã þinând cont de urmãtoarele obiective
operaþionale:

- Construirea ºi modernizarea drumurilor locale comunale ºi a podurilor;
- Construirea ºi modernizarea sistemelor de alimentare cu apã potabilã;
- Îmbunãtãþirea managementului sistemelor de canalizare prin investiþii la staþiile de
tratare a apei.

Investiþiile finanþate în cadrul acestei mãsuri sunt considerate ca fiind investiþii în
infrastructura care nu genereazã venit net semnificativ.

Mãsura 2.2. - Managementul resurselor de apã pentru agriculturã are ca obiective
generale asigurarea unui management durabil al resurselor de apã din mediul rural,
menþinerea ºi stabilizarea producþiei, conservarea ºi protejarea mediului ºi
contribuþia la creºterea veniturilor ºi sprijinirea angajaþilor din mediul rural.

Aceastã mãsurã va fi aplicatã þinând cont de urmãtoarele obiective operaþionale:
- Reabilitarea ºi îmbunãtãþirea sistemului de irigaþii existent;
- Reabilitarea ºi modernizarea sistemului de drenaj existent;
- Reducerea pierderilor de apã în reþeaua de irigaþii.

Axa prioritarã 3 - Dezvoltarea economiei rurale
Aceastã prioritate are ca obiective specifice sprijinul pentru investiþii în exploataþii
agricole, înfiinþarea grupurilor de producãtori, diversificarea activitãþilor din zonele
rurale, care vor contribui la adaptarea economiei rurale la acquis-ul comunitar,
pentru creºterea veniturilor agricultorilor, ocuparea forþei de muncã ºi orientarea
producþiei cãtre economia de piaþã.

Mãsura 3.1. - Investiþii în exploataþiile agricole, va fi implementatã cu prioritate
pentru activarea potenþialului agricol, valorificarea resurselor locale în vederea
eficientizãrii sistemului de exploatare practicat, pentru a se asigura venitul
producãtorilor agricoli. Trebuie acordat sprijin pentru înfiinþarea sau modernizarea
investiþiilor în conformitate cu acquis-ul comunitar. 

Mãsura 3.2. - Constituirea grupurilor de producãtori are ca obiectiv general
creºterea veniturilor producãtorilor care sunt membri ai grupurilor de producãtori ºi
care menþin ºi creeazã locuri de muncã în zonele rurale prin înfiinþarea acestor
grupuri. 
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Obiectivele operaþionale ale acestei mãsuri sunt:
- Sprijin pentru încurajarea înfiinþãrii ºi facilitarea operaþiilor administrative pentru
grupurile de producãtori;

- Stimularea tinerilor fermieri (sub 40 de ani) pentru a se implica în înfiinþarea
grupurilor de producãtori;

- Creºterea calitãþii prin înfiinþarea grupurilor de producãtori care sã conducã la
aplicarea tehnologiilor moderne ºi, implicit, la creºterea calitãþii produselor.

Mãsura 3.3. - Mãsuri de agro-mediu
Sprijinul pentru mãsurile de producþie agricolã destinate protecþiei mediului ºi
menþinerii specificului rural (agro-mediu) vor contribui la multiplicarea acþiunilor
pentru îndeplinirea obiectivelor în concordanþã cu politicile comunitare referitoare la
agriculturã ºi mediu. În mod special, sprijinul oferit prin aceastã mãsurã va promova
ca obiectiv operaþional punerea în practicã a proiectelor pilot, vizând trecerea la o
agriculturã organicã, protecþia zonelor cu biodiversitate specialã/importanþã
naturalã ºi menþinerea/îmbunãtãþirea peisajului rural sau a mediului natural.

Mãsura 3.4. - Dezvoltarea ºi diversificarea activitãþilor economice pentru generarea
de activitãþi multiple ºi venituri alternative
Aceastã mãsurã va fi aplicatã þinând cont de urmãtoarele obiective operaþionale:

- Susþinerea activitãþilor agricole în mediul rural prin sprijinirea serviciilor specifice.
În acest sens, se propune susþinerea înfiinþãrii parcului de maºini agricole ºi
servicii de reparaþii ale maºinilor agricole; 

- Sprijinirea activitãþii tinerilor ºi femeilor;
- Susþinerea activitãþilor specifice turismului rural (agro- ºi silvo-turism);
- Menþinerea ºi dezvoltarea activitãþilor meºteºugãreºti tradiþionale ºi artizanale;
- Dezvoltarea acvaculturii, apiculturii, sericiculturii ºi cultivãrii ciupercilor.

Mãsura 3.5. - Silvicultura
Sprijinul pentru sectorul silvic va contribui la atingerea direcþiilor generale prin:

- Menþinerea ºi dezvoltarea funcþiilor economice, ecologice ºi sociale ale pãdurilor
în zonele rurale, concomitent cu extinderea zonelor împãdurite, pentru a creºte
valoarea adãugatã a produselor forestiere, precum ºi veniturile deþinãtorilor de
pãduri; 

- Îndeplinirea angajamentelor asumate de România în cadrul Conferinþei 
Pan-europene privind protecþia pãdurilor.

Sprijinul va promova unul sau mai multe din urmãtoarele obiective operaþionale:
- Sprijin financiar pentru comunitãþile locale în ceea ce priveºte împãdurirea
terenurilor abandonate ºi sistemul de drumuri forestiere; 

- Sprijin financiar pentru deþinãtorii de pãduri ºi terenuri agricole degradate din
sectorul privat (persoane fizice sau asociaþiile lor, persoane juridice), precum ºi
pentru întreprinderile private de recoltare, transport ºi procesare primarã a
lemnului din pãdurile aflate în spaþiul rural pentru:

- Crearea ºi modernizarea pepinierelor,
- Împãdurire,
- Recoltarea ºi transportul produselor din lemn,
- Prelucrarea primarã a lemnului.
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Axa prioritarã 4 - Dezvoltarea resurselor umane are ca obiectiv general oferirea de
asistenþã pentru pregãtire profesionalã pentru a contribui la îmbunãtãþirea cunoºtinþelor
ºi a competenþei profesionale ale fermierilor ºi ale altor persoane implicate în activitãþile
agricole ºi silvice, precum ºi reconversia lor spre activitãþi ne-agricole. 
Mãsura 4.1. - Îmbunãtãþirea pregãtirii profesionale
Mãsura 4.2. - Asistenþã tehnicã

C. ISPA
Programul ISPA (Instrument pentru Politici Structurale de Pre-Aderare) este unul dintre
cele trei instrumente de finanþare nerambursabilã care, împreunã cu Phare ºi SAPARD,
sprijinã þãrile candidate în pregãtirea lor pentru aderarea la Uniunea Europeanã.

În perioada 2000-2006, ISPA finanþeazã proiecte în domeniul infrastructurii de
transport ºi de mediu. 
Obiective: 

- Sã sprijine þãrile beneficiare în vederea alinierii standardelor lor de mediu la cele
ale Uniunii Europene; 

- Sã extindã ºi sã conecteze reþelele de transport proprii cu cele trans-europene; 
- Sã familiarizeze þãrile beneficiare cu politicile ºi procedurile aplicate de
Fondurile Structurale ºi de Coeziune ale Uniunii Europene.

Sectoarele care beneficiazã de asistenþã:
1. Mediu - Alinierea standardelor de mediu ale þãrilor candidate la cele ale þãrilor

membre UE
Þãrile candidate vor trebui sã aloce investiþii substanþiale pentru a putea fi capabile
sã implementeze legislaþia UE ºi sã atingã standardele comunitare în domeniul
mediului. Programul ISPA se va concentra pe "investiþii masive" legate de directivele
de mediu a cãror implementare solicitã costuri importante. Aceste domenii sunt
urmãtoarele: 

- rezerva de apã potabilã; 
- tratarea apelor reziduale; 
- gestionarea deºeurilor solide ºi a celor periculoase;
- poluarea aerului. 

Implementarea acestor directive este strâns legatã de îmbunãtãþirea sãnãtãþii ºi
calitãþii vieþii populaþiei ºi are un impact pozitiv în procesul de coeziune economicã
ºi socialã a þãrilor candidate. 

2. Transport - Extinderea reþelelor de transport trans-europene cãtre þãrile candidate 
Construirea ºi reabilitarea infrastructurii în þãrile candidate ºi conectarea la reþelele
de transport ale Uniunii Europene reprezintã un obiectiv important pentru þãrile
candidate. Acesta este un element-cheie al strategiilor de dezvoltare economicã în
þãrile candidate ºi va fi crucial pentru integrarea cu succes a acestor þãri pe piaþa
internã comunitarã ºi pentru promovarea eficienþei pe aceastã piaþã. 
Se încurajeazã finanþarea:

- proiectelor care sprijinã forme durabile ale circulaþiei persoanelor ºi a bunurilor,
în special proiectele de interes pentru Uniunea Europeanã;
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- proiectelor care permit þãrilor candidate sã întruneascã obiectivele Parteneriatului de
Aderare. Aceasta va include extinderea Reþelelor de Transport Trans-europene în
vederea asigurãrii unor legãturi bune între Uniunea Europeanã ºi þãrile candidate.

ISPA contribuie, prin urmare, la finanþarea reabilitãrii ºi dezvoltãrii cãilor ferate,
drumurilor, porturilor ºi aeroporturilor, cu scopul clar de a aduce infrastructura þãrilor
candidate la standardele Uniunii Europene, þinând cont de cerinþele impuse pentru
un transport durabil cu impact direct asupra dezvoltãrii economice. 

3. Asistenþa tehnicã - Sprijin pentru pregãtirea proiectelor ce urmeazã sã fie finanþate 
Bugetul ISPA poate fi folosit ºi pentru finanþarea de studii pregãtitoare ºi asistenþã
tehnicã. În acest sens, trebuie sã existe o legãturã clarã între aceste mãsuri ºi inves-
tiþiile finanþate de ISPA. Asistenþa tehnicã va fi foarte importantã pentru asigurarea
unui nivel ridicat al calitãþii proiectelor propuse, în ceea ce priveºte pregãtirea,
managementul ºi impactul acestora.

2.2  Fondurile post-aderare
Fondurile disponibile Statelor Membre sunt furnizate în special prin intermediul
Politicii Regionale a Uniunii Europene. O parte din contribuþiile Statelor Membre la
bugetul comunitar este transferatã cãtre regiunile ºi categoriile sociale defavorizate.
Sprijinul finaniar este concentrat în Fondurile Structurale ºi de Coeziune. 

Fondurile Structurale ºi de Coeziune
Fondurile Structurale Comunitare sunt principalele instrumente ale Uniunii Europene
destinate promovãrii coeziunii economice ºi sociale ºi a solidaritãþii. Fondurile
Structurale reprezintã un important complement al politicilor naþionale care, atât
direct, cât ºi printr-un efect de pârghie, contribuie la dezvoltarea armonioasã a UE
ca întreg, precum ºi la promovarea principiilor de mediu. Ambele au o mare
importanþã pentru a obþine o creºtere durabilã a pieþei muncii ºi a concurenþei9.  

Fondul de Coeziune este destinat proiectelor de infrastructurã din Statele Membre al
cãror Produs Intern Brut (PIB) este mai mic de 90% decât media PIB în Comunitate.

Principiile de bazã ale fondurilor structurale sunt10:
- Complementaritatea, consistenþa ºi conformarea (art. 8) - fondurile asigurã
asistenþa care este complementarã mãsurilor naþionale, regionale ºi locale,
integrând în acestea prioritãþile comunitare;

- Programarea (art. 9) - acest principiu pune accentul pe un sistem de programare
multianualã care include procesul de management, de luare a deciziilor ºi de
organizare financiarã în câteva etape;

- Parteneriatul (art. 10) - acest principiu asigurã implicarea regiunilor, nu doar a
guvernelor naþionale, în formularea ºi aplicarea politicii structurale, precum ºi a
partenerilor economici ºi sociali ºi a oricãror altor instituþii reprezentând societatea

9 Camera de Comerþ, Industrie, Navigaþie ºi Agriculturã Constanþa, INFORMEST, Ghidul Fondurilor
Structurale - ghidul actorilor dezvoltãrii regionale, aprilie 2003;
10 COM (2004) 0492 Proposal for a Council Regulation laying down general provisions on the
European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund.



22

ABC-ul Fondurilor Structurale ºi de Coeziune

civilã, parteneri de mediu, ONG-uri ºi organisme de promovare a egalitãþii de
ºanse;

- Subsidiaritatea ºi intervenþia proporþionalã (art. 11) - implementarea programelor
operaþionale trebuie sã fie responsabilitatea statului membru la nivelul teritorial
cel mai apropiat de cetãþeni;

- Asumarea în comun a responsabilitãþilor de management (art. 12) - se referã la
asumarea responsabilitãþilor de management între Statul Membru ºi Comisia
Europeanã privind implementarea bugetului alocat de Comunitate;

- Adiþionalitatea (art. 13) - Fondurile Structurale trebuie sã fie suplimentare
cheltuielilor publice ale statelor membre, nu sã le înlocuiascã;

- Egalitatea de ºanse (art. 14) - promovarea egalitãþii de ºanse între bãrbaþi ºi
femei pe parcursul diverselor stagii de implementare. 

Obiectivele politicii de coeziune a Uniunii Europene:

Obiectivul 1: Convergenþa (pentru regiunile cu PIB/locuitor sub 75% din media UE 25)
Obiectivul îºi propune susþinerea dezvoltãrii durabile ºi economice integrate la nivel
regional ºi local, prin mobilizarea capacitãþilor locale ºi diversificarea structurilor
economice, în special în domeniile:
1. cercetare ºi dezvoltare tehnologicã, inovare ºi antreprenoriat - sprijinirea

cercetãrii ºi dezvoltãrii în IMM-uri, transferul tehnologic, îmbunãtãþirea
legãturilor dintre IMM-uri, universitãþi ºi centre de cercetare, dezvoltarea
reþelelor ºi centrelor de afaceri, sprijin pentru furnizorii de servicii dedicate IMM-
urilor prin noi instrumente de finanþare destinate stimulãrii antreprenoriatului ºi
inovaþiei;

2. societatea informaþionalã, inclusiv dezvoltarea serviciilor ºi aplicaþiilor locale,
îmbunãtãþirea accesului la internet, sprijin pentru IMM-uri pentru utilizarea
eficientã a tehnologiei informaþiei ºi comunicaþiilor;

3. protecþia mediului, inclusiv investiþii legate de managementul deºeurilor,
aprovizionarea cu apã, tratarea apelor uzate, calitatea aerului, prevenirea
poluãrii, reabilitarea zonelor contaminate, promovarea biodiversitãþii ºi
protejarea naturii, sprijin pentru IMM-uri pentru a promova metode durabile de
producþie prin introducerea managementului de mediu eficient ºi adoptarea
tehnologiilor de prevenire a poluãrii;

4. prevenirea riscurilor, inclusiv elaborarea ºi implementarea planurilor de
prevenire ºi combatere a riscurilor naturale ºi tehnologice;

5. turismul, inclusiv promovarea valorilor culturale ºi resurselor naturale cu potenþial
pentru dezvoltarea turismului durabil, protejarea ºi punerea în valoare a
moºtenirii culturale, îmbunãtãþirea serviciilor turistice, prin noi servicii cu valoare
adãugatã ridicatã;

6. transport, inclusiv reþele trans-europene, strategii integrate pentru transport urban
ecologic care contribuie la îmbunãtãþirea accesului ºi a calitãþii serviciilor de
transport pentru pasageri ºi mãrfuri;

7. energie, inclusiv reþele trans-europene, care contribuie la îmbunãtãþirea
serviciului de furnizare a energiei, definitivarea pieþei interne de energie a UE,
îmbunãtãþirea eficienþei energetice, dezvoltarea surselor regenerabile de
energie; 
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8. investiþii în educaþie care contribuie la creºterea atractivitãþii ºi calitãþii vieþii în
regiune; 

9. sãnãtate, inclusiv investiþii în îmbunãtãþirea condiþiilor de sãnãtate care contribuie
la calitatea vieþii în regiune ºi a dezvoltãrii regionale;

10. sprijin investiþional pentru IMM-uri care contribuie la crearea ºi pãstrarea
locurilor de muncã.

Obiectivul 2: Competitivitate regionalã ºi ocuparea forþei de muncã (regiunile care
nu sunt eligibile pentru obiectivul Convergenþã)
Domenii de intervenþie pentru acest obiectiv sunt:
1. Sporirea adaptabilitãþii forþei de muncã ºi a întreprinderilor;
2. Creºterea accesului pe piaþa forþei de muncã a persoanelor aflate în cãutarea

unui loc de muncã ºi a persoanelor inactive, prevenirea ºomajului, prelungirea
vieþii active ºi creºterea gradului de participare pe piaþa muncii a femeilor ºi
migranþilor;

3. Sprijnirea incluziunii sociale a persoanelor dezavantajate ºi combaterea
discriminãrii; 

4. Reforma în domeniile ocupãrii ºi incluziunii sociale, în particular prin promovarea
dezvoltãrii parteneriatelor ºi a convenþiilor prin lucrul în reþea al actorilor
relevanþi la nivel naþional, regional ºi local;

5. Extinderea ºi îmbunãtãþirea investiþiilor în capitalul uman (educaþie ºi formare
profesionalã);

6. Întãrirea capacitãþii instituþionale ºi a eficienþei administraþiilor publice ºi
serviciilor publice la nivel naþional, regional ºi local, pentru a putea implementa
reforme, în special în domeniile economic, social, al ocupãrii forþei de muncã,
protecþiei mediului ºi judiciar.

Obiectivul 3: Cooperare teritorialã europeanã (cooperare interregionalã, cooperare
transfrontalierã externã)   
Domenii de intervenþie pentru acest obiectiv sunt:
1. Dezvoltarea activitãþilor economice ºi sociale transfrontaliere, prin strategii

comune pentru dezvoltarea teritorialã durabilã (de exemplu: dezvoltarea
sectoarelor IMM, turism, culturã, infrastructurã de sãnãtate ºi protecþie a mediului);

2. Stabilirea ºi dezvoltarea cooperãrii trans-naþionale, inclusiv cooperarea
bilateralã între regiuni maritime, prin finanþarea reþelelor ºi a activitãþilor ce
conduc la dezvoltarea teritorialã integratã (managementul apelor, accesibilitate,
prevenirea riscurilor, reþele de cooperare ºtiinþificã ºi tehnologicã);

3. Promovarea lucrului în reþea (networking) ºi a schimbului de experienþã între
autoritãþile locale ºi regionale, inclusiv programe de cooperare ºi acþiuni ce
implicã studii, culegere de date, monitorizarea ºi analiza tendinþelor de
dezvoltare în comunitate.

Domenii de intervenþie ale Fondului de Coeziune:
1. Reþelele trans-europene de transport;
2. Proiecte majore de infrastructurã de mediu;
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3. Domenii care se pot dezvolta durabil ºi care prezintã beneficii evidente în ceea
ce priveºte  protecþia mediului (eficienþã energeticã ºi energie regenerabilã,
sisteme de transport în afara coridoarelor europene, cãi ferate, transport fluvial
ºi maritim, sisteme de transport intermodal ºi interoperabilitatea acestor sisteme,
transport urban ºi transport public ecologic).

Fondurile Structurale ºi de Coeziune - Instrumente ale Politicii de
Coeziune

A. Fondul European de Dezvoltare Regionalã (FEDR) - îºi propune sã reducã
disparitãþile regionale în UE ºi sã încurajeze dezvoltarea ºi reconversia regiunilor. 
În regiunile cu dezvoltare redusã, ce intrã sub incidenþa obiectivului 1, Fondul
European de Dezvoltare Regionalã (FEDR) finanþeazã: investiþii în infrastructurã, în
special în reþele trans-europene (transport, comunicaþii ºi energie), investiþii materiale
în sectorul educaþional ºi cel al sãnãtãþii ºi protecþia mediului.

În regiunile eligibile sub Obiectivul 2 - regiuni cu dificultãþi structurale, FEDR
finanþeazã: reabilitarea siturilor industriale ºi a zonelor urbane degradate, ieºirea din
izolare ºi revitalizarea zonelor rurale sau dependente de pescuit prin amenajare,
renovare, construcþie, protecþia mediului ºi investiþii în infrastructurã ºi echipamente. În
toate regiunile eligibile sub Obiectivele 1 ºi 2 FEDR finaþeazã: investiþii directe în
producþie pentru crearea de locuri de muncã durabile ºi întãrirea capacitãþii
regionale de cercetare ºi dezvoltare. În întreaga Uniune Europeanã, FEDR finaþeazã:
reabilitarea economicã ºi socialã a zonelor urbane în dificultate ºi susþinerea
cooperãrii transfrontaliere, transnaþionale ºi interregionale.

B. Fondul Social European (FSE) -  îºi propune sã previnã ºi sã combatã ºomajul, sã
dezvolte resursele umane ºi sã încurajeze integrarea pe piaþa muncii.
Fondul Social European susþine: integrarea profesionalã de lungã duratã a ºomerilor,
integrarea profesionalã a persoanelor excluse de pe piaþa muncii, promovarea
egalitãþii de ºanse pe piaþa muncii, prin Iniþiativa Equal, mãsuri specifice pentru
ameliorararea situaþiei femeilor pe piaþa muncii, întãrirea sistemelor de educaþie ºi de
formare; promovarea forþei de muncã competente ºi consolidarea potenþialului uman
în domeniul cercetãrii ºi cel al dezvoltãrii. 

C. Fondul de Coeziune - este aplicabil Statelor Membre al cãror Produs Intern Brut
(PIB) este mai mic de 90% decât media PIB în Comunitate. Fondul de Coeziune va
contribui la dezvoltarea durabilã a Statului Membru, iar dintre prioritãþi, reþelele de
transport trans-europene, precum ºi proiectele de dezvoltare a infrastructurii de
mediu, vor constitui obiectul principal de activitate. De asemenea, vor fi sprijinite ºi
proiecte feroviare, maritime ºi programele de transport multimodal. 

Fonduri pentru agriculturã ºi pescuit

În perioada 2007-2013, fondurile destinate agriculturii ºi pescuitului vor opera
separat de fondurile structurale. Cele douã fonduri sunt:
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produselor, mediu); ajutor pentru tinerii agricultori ºi formarea profesionalã; ajutor
pentru pensionãrile timpurii; ajutoare compensatorii pentru zonele defavorizate;
mãsuri de agro-mediu; transformarea ºi comercializarea produselor agricole;
dezvoltarea ºi punerea în valoare a pãdurilor; dezvoltarea zonelor rurale prin
servicii pentru populaþie, încurajarea economiei locale, promovarea turismului ºi a
artizanatului. 

B. Fondul European pentru Pescuit (FEP) contribuie la atingerea echilibrului între
resursele din sectorul pescuit ºi exploatarea lor. Acest fond va contribui la: ajustarea
eforturilor în sectorul pescuitului; modernizarea flotei; dezvoltarea acvaculturii;
protecþia zonelor marine; echiparea porturilor destinate pescuitului; transformarea ºi
comercializarea produselor de pescuit ºi promovarea produselor.
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Capitolul 3 - Rolul ONG-urilor în Politica de Coeziune

Organizaþiile neguvernamentale de mediu pot contribui la implementarea politicii de
coeziune în România, prin expertiza ºi deprinderile pe care le-au dobândit, în
respectarea principiului parteneriatului, accesului la informaþie, participarea
publicului în procesele de programare ºi monitorizare a fondurilor structurale,
precum ºi monitorizarea independentã a implementãrii proiectelor. 

Principiul parteneriatului
Reglementãrile privind Fondurile Structurale (FS) nu stabilesc un cadru normativ
riguros care sã legifereze felul în care se implementeazã principiul parteneriatului.
De exemplu, ele nu specificã nici un fel de standarde minime de realizare a
consultãrii sociale, cum ar fi accesul la informaþie, stabilirea de termene limitã pentru
strângerea comentariilor sau modalitãþile de informare a publicului cu privire la
rezultatele consultãrilor. Cu toate cã reglementãrile privind FS menþioneazã principiul
parteneriatului, acesta este definit imprecis. Aºa cum este statuat în Reglementarea
nr. 1260 din 1999 a Comisiei Europene, principiul parteneriatului presupune
implicarea ºi colaborarea cu cât mai multe organisme, instituþii sau organizaþii. 

Mai mult, definirea neclarã a "partenerilor sociali" ºi delegarea responsabilitãþii de
a desemna partenerii cãtre Statele Membre poate duce la înlocuirea organizaþiilor
presupuse a fi parteneri sociali cu parteneri economici. În consecinþã, lipsa de
claritate ar putea duce la o reprezentare excesivã a organizaþiilor private în defavoarea

11 CEE Bankwatch Network, Institute of Environmental Economics, Public participation in
programming, implementing and monitoring EU Structural Funds and the Cohesion Fund -
environmental context. A legal analysis, decembrie 2004.

Partenerii sociali11

Sintagma "partener social" are un domeniu larg de aplicare, mult mai larg decât: organizaþii ale
societãþii civile, organizaþii non-guvernamentale sau organizaþii neguvernamentale de mediu.
Comisia Europeanã, în cadrul Comunicãrii 2002/0704, defineºte aceste sintagme în modul
urmãtor: 

- Organizaþii ale societãþii civile - acestea includ actorii de piaþa muncii, de exemplu sindicate ºi
federaþii sindicale, care nu sunt parteneri în sensul strict al cuvântului;

- ONG-urile - organizaþii care strâng la un loc oamenii pentru o cauzã comunã, cum sunt
organizaþiile de mediu, de apãrare a drepturilor omului, caritabile, educaþionale etc.;

- Organizaþii ale comunitãþilor - înfiinþate la nivel local, precum organizaþii de tineret, asociaþii
familiale, comunitãþi religioase, prin care cetãþenii participã la viaþa localã.
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organizaþiilor societãþii civile. De asemenea, organizaþiile de mediu nu beneficiazã
de un statut special în procesul de programare a fondurilor sau, cel puþin, acest statut
nu reiese din regulamentele comunitare referitoare la fonduri.

Reglementãrile în vigoare privind Fondul de Coeziune nu conþin nici o referire la
principiul parteneriatului, aplicarea acestuia fiind opþionalã. Aceasta înseamnã cã,
atunci când sunt stabilite comitetele directoare ºi de monitorizare pentru Fondul de
Coeziune, care includ partenerii sociali ºi economici, Statele Membre pot aplica
aceleaºi reguli ca ºi în cazul comitetelor pentru Fondurile Structurale. O astfel de
situaþie este defavorabilã, întrucât Fondul de Coeziune, ca ºi Fondurile Structurale,
necesitã un proces de programare, iar implicarea partenerilor sociali ºi economici în
planificare, implementare ºi monitorizare este justificatã ºi necesarã. Mai mult,
aceastã implicare este permisã în anumite State Membre, dar nu reiese explicit din
legislaþia europeanã.  

Pentru perioada de programare 2007-2013, Comisia Europeanã ºi-a propus sã îºi
diminueze controlul asupra managementului fondurilor ºi sã transfere mai multe
responsabilitãþi Statelor Membre ºi regiunilor. În aceste condiþii, dacã alocarea ºi
utilizarea fondurilor nu vor fi supuse dezbaterii publice, controlul asupra lor s-ar
putea concentra în mâinile autoritãþilor naþionale de management. Experienþa aratã
cã þãrile beneficiare nu au reuºit întotdeauna sã dezvolte mecanisme transparente
pentru managementul fondurilor ºi au existat cazuri de proastã utilizare a acestora ºi
de corupþie. 

Propunerea Comisiei referitoare la o nouã reglementare a fondurilor UE include o
singurã ºi restrânsã îmbunãtãþire în definirea principiului parteneriatului. În loc de
"orice alte organisme competente relevante", propunerea vorbeºte despre "orice
organism reprezentând societatea civilã, partenerii de mediu, organizaþiile
neguvernamentale ºi organisme responsabile de promovarea egalitãþii de ºanse".
Aceastã frazã este un mic pas înainte, nerezolvând însã problema inexistenþei unor
reguli clare ºi obligatorii pentru implicarea ONG. 

Principala îmbunãtãþire pe care o aduce propunerea Comisiei este aceea cã
prevederile legate de parteneriat se vor aplica ºi Fondului de Coeziune ºi noului
Fondul Agricol European pentru Dezvoltare Ruralã. În plus, reglementãrile propuse
pentru acesta din urmã menþioneazã în mod specific "organizaþiile de mediu" în
rândul partenerilor sociali. 

Accesul la informaþie
Legislaþia comunitarã în vigoare faciliteazã accesul la o mare parte a informaþiei
referitoare la funcþionarea fondurilor ºi în special la informaþia de mediu. Atât
Reglementarea nr. 1049/2001 cât ºi Directiva 2003/4/EC asigurã un sistem de
norme cuprinzãtor care garanteazã accesul la informaþii de bazã deþinute de
instituþiile comunitare (Comisia Europeanã, Consiliul ºi Parlamentul) ºi de organismele
administrative din Statele Membre (informaþii de mediu), incluzând instituþii
responsabile de administrarea fondurilor. 
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Trebuie evidenþiatã importanþa Directivei 2003/4/EC, conform cãreia informaþia de
mediu include atât analize economice cost-beneficiu utilizate în procedurile
administrative, cât ºi politici, legislaþie, planuri, programe, acorduri de mediu ºi
activitãþi cu impact asupra mediului. Totuºi, accesul la informaþie este limitat ca
urmare a protecþiei acordate intereselor comerciale ale sectorului de afaceri.  

Participarea publicã
Convenþia de la Aarhus din 1998 privind accesul la informaþie, participarea
publicului la luarea deciziei ºi accesul la justiþie în probleme de mediu include
prevederi explicite referitor la consultãrile publice. Prevederile Convenþiei pot fi
aplicate ºi în procesul de luare a deciziilor cu privire la Fonduri. Reglementãrile
referitoare la participarea publicã sunt împãrþite în douã grupuri: (a) participarea
publicã la luarea deciziilor asupra unor activitãþi specifice ºi (b) participarea publicã
în realizarea planurilor, programelor ºi politicilor de mediu. Prevederile Convenþiei
de la Aarhus definesc clar paºii care trebuie urmaþi în procesul de participare
publicã: (1) informarea publicului asupra iniþierii procedurii de luare a deciziilor,
(2) asigurarea accesului la documente cu relevanþã în procesul de luarea deciziilor,
(3) garantarea posibilitãþii de a face comentarii asupra proiectelor supuse
dezbaterii, (4) analiza comentariilor depuse ºi luarea deciziei, (5) luarea deciziei ºi
justificarea acesteia. Comunitatea europeanã a iniþiat activitãþi pentru adoptarea
Convenþiei de la Aarhus. Pânã la ratificarea acesteia, ea nu face parte din acquis-ul
comunitar de mediu. 

Directiva 2003/35/CE privind participarea publicã poate fi aplicatã acelor
activitãþi specifice co-finanþate din fonduri europene. Prevederile ei asupra
participãrii la pregãtirea planurilor ºi programelor nu pot fi aplicate pentru
programarea ºi planificarea Fondurilor Structurale ºi de Coeziune. Articolele 12 din
Reglementarea 1260/1999 ºi 8 din Reglementarea 1164/1994, care se referã la
aceastã Directivã, prevãd explicit cã orice proiect co-finanþat din fondurile structurale
ºi de coeziune trebuie sã îndeplineascã cerinþele de mediu din acquis-ului comunitar.

Faptul cã Directiva 2003/35/CE nu se aplicã planurilor ºi programelor stabilite
pentru fondurile europene este un defect major al acestui act normativ. În consecinþã,
procedura de participare publicã, constând în cei cinci paºi detaliaþi mai sus, nu se
aplicã tocmai acelor decizii atât de importante din punctul de vedere al mediului.

Dacã ne referim la participarea publicului, prevederile Directivei 2001/42/CE
(Directiva ESM- Evaluarea Strategicã de Mediu) sunt ºi ele foarte importante, detaliind
regulile participãrii publice în Articolul 7 (Consultarea). Totuºi, aceastã directivã se
poate aplica parþial deciziilor strategice referitoare la Fonduri. Conform art. 3 (9),
planurile ºi programele elaborate în timpul procesului de programare a Fondului de
Coeziune necesitã o evaluare strategicã de mediu, în timp ce planurile ºi programele
pentru Fondurile Structurale nu necesitã o astfel de evaluare ºi, în consecinþã, nu
necesitã nici consultãri publice. O astfel de excepþie este nejustificatã întrucât
documentele de programare pentru Fondurile Structurale se referã la finanþarea
anumitor tipuri de investiþii cu un potenþial impact asupra mediului. Excluderea docu-
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mentelor de programare de la procesul de evaluare strategicã de mediu este
contrarã însuºi obiectivului Directivei ESM, care garanteazã, printre altele, protecþia
mediului conform principiului precauþiei. 

Comitete directoare (Steering Committees) ºi de monitorizare ºi alte organisme
consultative
Legislaþia comunitarã nu conþine prevederi detaliate în ceea ce priveºte structura sau
funcþionarea comitetelor directoare ºi de monitorizare a fondurilor comunitare, fie ele
de coeziune sau structurale. Reglementãrile CE 1260/1999 ºi 1164/1997 oferã
doar indicaþii generale care afirmã implicarea partenerilor social ºi economici.

În consecinþã, putem spune cã influenþa organizaþiilor neguvernamentale asupra
gestionãrii Fondului de Coeziune ºi a Fondurilor Structurale nu este explicit stipulatã.
Acquis-ul comunitar nu reglementeazã cu claritate acest aspect, lãsându-l în sarcina
Statelor Membre, care sunt libere sã decidã asupra cadrului instituþional pentru
parteneriat, cum ar fi grupurile de lucru, comitetele directoare ºi de monitorizare. 

Faptul cã legislaþia comunitarã nu include prevederi explicite referitor la comitetele
directoare ºi de monitorizare decurge din respectarea principiului subsidiaritãþii. 
Cu toate acestea, încredinþarea responsabilitãþii Statelor Membre de a decide
asupra acestui aspect nu contribuie întotdeauna la îndeplinirea obiectivelor
legislaþiei. 

3.1. Rolul ONG-urilor în procesul de programare  
În conformitate cu prevederile reglementãrilor Comisiei Europene (Nr. 1260/1999)
privind Fondurile Structurale, procesul de programare trebuie sã respecte "principiul
parteneriatului". Acest fapt înseamnã cã guvernele naþionale sunt obligate sã solicite
participarea în procesul de programare a autoritãþilor locale, a comunitãþii de
afaceri localã, precum ºi a altor parteneri sociali ºi economici, inclusiv organizaþiile
neguvernamentale (ONG), îndeosebi a acelora care se ocupã de "protecþia
mediului ºi egalitatea de sanse"12. Se pare cã Fondurile Structurale (FS) constituie un
capitol mai deschis principiului parteneriatului faþã de Fondul de Coeziune, pentru
care nu existã încã prevederi explicite care sã oblige Statele Membre sã implice
parteneri sociali ºi economici în procesul de programare.

ONG-urile pot lua parte în procesul de programare în timpul consultãrilor asupra
documentelor de programare (programe operaþionale, programe de dezvoltare sau
cadre de referinþã). În afarã de asta, sunt uneori invitate sau li se permite participarea
la diferite grupuri de lucru sau de planificare implicate în pregãtirea documentelor
mai sus menþionate. În cazul în care guvernele nu organizeazã consultãri publice,
ONG-urile sunt îndreptãþite sã organizeze campanii de advocacy pentru
implementarea adecvatã a evaluãrii de mediu ex-ante a documentelor de
programare sau pentru realizarea evaluãrii strategice de mediu a planurilor de
dezvoltare ºi a documentelor de programare. 

12 Comisia Europeanã, Structural Actions 2000-2006, Commentary and Regulations, 2000.
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Rolul ONG-urilor, ºi în special al celor de mediu, în procesul de programare a
fondurilor europene este sã propunã ºi sã susþinã identificarea ºi adoptarea unor
scopuri, obiective, prioritãþi, mãsuri ºi activitãþi eligibile în cadrul planurilor de
dezvoltare ºi documentelor de programare, astfel încât acestea sã susþinã utilizarea
fondurilor europene în mod durabil din punct de vedere economic ºi fãrã a avea un
impact negativ asupra mediului. Mai mult, este important ca ONG-urile sã
urmãreascã dezvoltarea ºi adoptarea unor mecanisme clare ºi transparente pentru
implementarea fondurilor europene. Cu cât scopurile ºi mecanismele definite în
documentele de programare sunt mai detaliate, cu atât vor exista mai puþine
probleme în implementarea ºi monitorizarea programelor finanþate prin fonduri
europene. 

Este foarte important ca documentele de programare (precum cadrele de referinþã)
sã fie supuse dezbaterii ºi sã poatã fi amendate de cãtre ONG-uri, având în vedere
cã unele dintre proiectele pe care þãrile beneficiare le propun spre finanþare ar putea
genera controverse ºi un impact negativ asupra mediului. 

De aceea, ONG-urile ar trebui sã aibã dreptul sã îºi exprime opiniile cu privire la
performanþele de mediu ale programelor ºi proiectelor ºi la modul în care sunt
alocate resursele financiare ale UE. În special, ONG-urile de mediu ar trebui sã se
asigure cã problemele de mediu identificate sunt luate în considerare în elaborarea
documentelor de programare, acesta fiind unul din rolurile lor esenþiale în procesul
de programare. 

3.2. Implicarea ºi participarea ONG în procesul de implementare 
Implementarea programelor finanþate prin FS, FC, ISPA ºi SAPARD ar trebui sã:
1. asigure îndeplinirea programelor, planurilor ºi prioritãþilor stabilite în documentele

de planificare (ex.: trebuie selectate doar acele proiecte care sunt în concordanþã
cu obiectivele programului);

2. asigure utilizarea unor metode eficiente ºi transparente pentru a îndeplini
activitãþile stabilite în documentele de planificare (ex.: sã asigure un sistem eficient
ºi transparent de selecþie a proiectelor);

3. asigure cã proiectele propuse pentru finanþare sunt conforme cu politicile ºi
legislaþia comunitare (ex.: reglementãrile referitoare la protecþia mediului).

Aºa cum s-a menþionat, implementarea fondurilor europene implicã un numãr
semnificativ de organisme responsabile cu evaluarea proiectelor, fie cã acestea au
fost special create în acest scop (comitete directoare sau grupuri de lucru
specializate), fie cã deja au experienþã în acest domeniu (anumite departamente ale
ministerelor sau alte structuri administrative desemnate ca agenþii de implementare).
De regulã, dacã partenerii economici ºi sociali sunt invitaþi sã facã parte din
organismele responsabile cu selecþia sau preselecþia proiectelor, aceºtia vor fi incluºi
în comitete directoare. Principalul rol al reprezentanþilor ONG în aceste comitete este
de a asigura cã proiectele sunt selectate în mod transparent ºi, în special în cazul
ONG-urilor de mediu, cã proiectele finanþate din bani publici contribuie la îndeplinirea
obiectivelor de dezvoltare durabilã ºi sunt în conformitate cu legislaþia de mediu
naþionalã ºi comunitarã. 
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Deºi Art. 8 din Reglementarea Consiliului nr. 1260/1999 care statueazã prevederile
generale privind Fondurile Structurale prevede cã "parteneriatul trebuie sã fie aplicat
în pregãtirea proiectului, finanþarea, monitorizarea ºi evaluarea lui", se întâmplã
deseori ca ONG-urilor sã le fie refuzat acest drept de participare la luarea deciziilor
în procesul de implementare a finanþãrii.

Reglementarea nr. 1260/1999 constituie principalul cadru legal ºi pentru fondurile
de pre-aderare, inclusiv programul SAPARD ºi, în consecinþã, stabileºte condiþiile
generale referitoare la acesta (inclusiv principiul parteneriatului). Cu toate acestea,
implementarea programului SAPARD este încredinþatã în totalitate agenþiilor de
implementare, care nu includ partenerii sociali.

Cooptarea partenerilor sociali ºi economici în comitetele de decizie pentru Fondul de
Coeziune nu este reglementatã ºi, în consecinþã, este lãsatã la latitudinea autoritãþilor
naþionale. Aceasta ar putea duce la excluderea ONG-urilor din faza de selectare a
proiectelor.

În ce priveºte Fondurile Structurale ºi SAPARD, comitetele de monitorizare sunt
înfiinþate pentru fiecare Cadru de Sprijin Comunitar (Community Support
Framework), Program Operaþional (Operational Programme), Document de
Programare (Single Programming Document) sau Program SAPARD. Rolul general al
comitetelor de monitorizare pentru aceste fonduri este acela de a asigura
eficacitatea ºi calitatea implementãrii finanþãrilor. 

Sarcinile specifice ale comitetelor de monitorizare sunt:
- analiza ºi aprobarea criteriilor de selectare a proiectelor;
- monitorizarea continuã a progreselor înregistrate în atingerea obiectivelor
asistenþei financiare;

- analiza ºi aprobarea rapoartelor finale ºi anuale privind implementarea;   
- analiza ºi aprobarea oricãrei propuneri de modificare a deciziilor Comisiei
referitoare la alocarea fondurilor;   

- înaintarea de propuneri cãtre autoritãþile de management referitoare la
modificãri în acordarea asistenþei financiare, menite sã creascã ºansele de
atingere a obiectivelor finanþãrii.

3.3. Implicarea ºi participarea ONG în procesul de monitorizare
Conform Articolului 8 din Reglementarea nr. 1260/1999/EC, "parteneriatul trebuie sã
fie aplicat în pregãtirea proiectului, finanþarea, monitorizarea ºi evaluarea lui". Totuºi, 

13 De exemplu, în Polonia, proiectele de infrastructurã cu impact asupra mediului, finanþate din CF, sunt
mai întâi evaluate de Fondul Naþional pentru Protecþia Mediului ºi Administraþia Apelor, care este cea
mai importantã instituþie de acest fel responsabilã de aspectele dezvoltãrii durabile.
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în multe cazuri, legislaþia naþionalã în vigoare nu impune existenþa unor mecanisme
obligatorii prin care sã fie implementate directivele Comisiei - aceasta se aplicã ºi în
cazul prevederii menþionate mai sus. 

Comitetele de monitorizare au un rol important atât în monitorizarea implementãrii
fondurilor, cât ºi în programarea Fondurilor Structurale (analiza ºi acceptarea
criteriilor de selecþie a acþiunilor finanþate în cadrul fiecãrei mãsuri, aprobarea ºi
adaptarea listelor de activitãþi eligibile în cadrul fiecãrei mãsuri). În consecinþã,
reprezentanþii ONG în comitetele de monitorizare pot profita de aceastã poziþie
pentru a dirija utilizarea fondurilor publice în mod durabil. Este important ca
reprezentanþii ONG-urilor sã aibã o influenþã realã în procesul de luare a deciziilor
în cadrul comitetelor de monitorizare, referitor la aspecte de mediu ºi durabilitate. 

Aºa cum o aratã experienþa Programului ISPA, comitetele de monitorizare ºi-au
concentrat activitãþile pe controlul financiar al proiectelor, neglijând în schimb
controlul performanþelor lor de mediu (ex.: conformitatea lor cu legislaþia ºi
standardele de mediu la nivel naþional ºi european). De aceea, procesul de
monitorizare ar trebui extins cãtre monitorizarea performaþelor de mediu, pentru a se
asigura o mai bunã concordanþã cu legislaþia europeanã de mediu. Reprezentanþii
ONG în diverse comitete de monitorizare a fondurilor se confruntã de multe ori cu o
serie de probleme legate de propria lor participare ºi de activitatea comitetelor.
Totuºi, în unele þãri existã ºi abordãri pozitive ale acestui aspect, care pot fi luate în
calcul ca exemple de bune practici în viitoarea perioadã de programare.  

3.4. Monitorizarea independentã a ONG
Pe lângã implicarea lor în structuri oficiale, precum grupurile de planificare,
comitetele de decizie ºi de monitorizare, ONG-urile monitorizeazã ºi comenteazã în
mod independent operaþiuni legate de fonduri europene. Ele pot crea echipe de
monitorizare independente, reþele ONG ºi platforme sau grupuri de lucru care
coopereazã cu autoritãþile locale ºi naþionale pe diverse teme referitoare la
managementul fondurilor europene. De asemenea, platformele ºi reþelele ONG care
lucreazã pe teme similare pot sã promoveze proceduri transparente ºi democratice
pentru selectarea reprezentanþilor ONG, care sã fie incluºi în echipe de planificare,
comitete directoare ºi de monitorizare, devenind, astfel, o importantã punte de
legãturã cu guvernele. Astfel, reprezentanþii ONG pot fi consultaþi referitor la toate
problemele importante ºi pot deveni responsabili în faþa comunitãþii ONG. În plus, ei
pot prezenta poziþia oficialã ºi cererile din partea comunitãþii ONG.

Mai mult, ONG-urile deruleazã activitãþi cu scopul de a elimina practicile corupte
din managementul fondurilor europene, spre exemplu prin promovarea mãsurilor
legislative care sã limiteze astfel de practici.
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3.5. Studii de caz - modul de implicare a sectorului ONG în procesul de
programare a fondurilor UE

Slovacia - Parteneriatul în procesul de programare14

Reguli ºi principii generale
În Slovacia, Legea privind Susþinerea Dezvoltãrii Regionale (Nr. 503/2001, intratã
în vigoare începând cu 1 ianuarie 2002) prevede "principiul parteneriatului" în
procesul de programare, inclusiv în pregãtirea Planului Naþional de Dezvoltare ºi a
programelor operaþionale. Totuºi, în practicã, legea permite o interpretare flexibilã a
acestui principiu. În plus, implementarea lui nu este obligatorie prin lege. 

Procesul de programare a fondurilor de pre-aderare ºi post-aderare, inclusiv
pregãtirea planurilor de implementare a Fondurilor Structurale ºi de Coeziune este
coordonat de Ministerul Construcþiilor ºi Dezvoltãrii Regionale. Pentru a asigura
participarea diverºilor factori interesaþi în proces, Ministerul a înfiinþat Comitetul de
Pregãtire a Fondurilor Structurale. Acesta este format din reprezentanþi a 12 ministere,
ai Bãncii Centrale a Slovaciei, ai Bãncii de Garantare ºi Dezvoltare, ai Biroului
Statistic, ai Oficiului pentru Ajutor de Stat, ai Biroului pentru Achiziþii Publice, a douã
organizaþii-umbrelã municipale, ai Camerei de Comerþ ºi un reprezentant ONG.

Teoretic, participarea publicã în procesul de programare este stipulatã în Legea
Evaluãrii Impactului asupra Mediului (EIM). Totuºi, în practicã, aceastã lege nu este
obligatorie ºi, din diverse motive, Evaluarea Strategicã de Mediu nu a fost
implementatã în Slovacia. În primul rând, prevederea referitoare la Evaluarea
Strategicã de Mediu (ESM) în aceastã lege nu trebuie neapãrat aplicatã în
realizarea strategiilor ºi planurilor. În al doilea rând, legea EIM nu impune proceduri
standard de aplicare a ESM, dând posibilitatea autoritãþilor publice sã interpreteze
în mod arbitrar legea ºi sã excludã, în acest fel, evaluarea.

Diseminarea informaþiilor despre procesul de programare
Pe scurt, Guvernul nu a diseminat informaþii clare, adecvate ºi actuale asupra
procesului de programare. Încã de la început, procesul de programare a fost
caracterizat de lipsa organizãrii ºi a fost supus presiunii timpului. Chiar ºi în mai
2002 - cu mai puþin de 10 luni înainte de data limitã pentru depunerea PND ºi a POS
la Comisia Europeanã - nu fuseserã stabilite reguli clare ºi obligatorii pentru
programare, realizarea strategiei ºi termenele limitã. Aceastã situaþie a împiedicat
guvernul sã disemineze informaþii suficiente ºi adecvate asupra procedurilor de
programare ºi asupra scopului fiecãrui document de programare.

Planul Naþional de Dezvoltare ºi Programele Operaþionale au fost realizate simultan,
ºi toþi reprezentanþii oficiali, experþii ºi reprezentanþii ONG implicaþi în elaborarea lor
care au fost intervievaþi au recunoscut cã a fost alocat prea puþin timp pentru
redactarea documentelor de programare, ceea ce a afectat negativ atât procesul în

14 Material realizat de Juraj Zamkovsky, Center for Environmental Public Advocacy, extras din
publicaþia Partnership for Sustainable Development? Report on the Structural Funds in Central Europe.
Traducerea ºi adaptarea: Eliza Teodorescu ºi Ioana Ciutã.



34

ABC-ul Fondurilor Structurale ºi de Coeziune

sine, cât ºi rezultatele lui. Mai mult, structura ºi conþinutul PND ºi POS au fost
modificate substanþial în ultimele faze ale procesului de programare (dupã
încheierea consultãrilor publice), privând partenerii sociali de posibilitatea de a le
influenþa.

Implicarea partenerilor în procesul de programare
Atât Programele Operaþionale cât ºi Planul Naþional de Dezvoltare includ câte un
capitol special despre parteneriat ºi fiecare document de programare menþioneazã
cã principiul parteneriatului a fost aplicat în mod consecvent de-a lungul procesului
de elaborare. Totuºi, nu s-a întâmplat chiar aºa. Nici un ONG de mediu nu a fost
consultat în timpul pregãtirii PND, în ciuda faptului cã documentele identificã
dezvoltarea durabilã ca o condiþie necesarã pentru atingerea obiectivului general al
PND 2004-2006. De asemenea, aºa cum este menþionat mai sus, PND ºi POS au
fost modificate semnificativ (au fost modificate alocãrile financiare pentru POS-uri, 
3 programe operaþionale au fost comprimate într-unul singur etc.) 

Trebuie subliniat faptul cã cele mai importante schimbãri au fost realizate în mod ne-
transparent ºi excluzând participarea publicã, sub presiunea politicã a Comisiei
Europene. O astfel de abordare discrediteazã întregul proces de programare ºi pune
la îndoialã calitatea evaluãrii ex-ante care ar fi trebuit sã asigure corectitudinea
obiectivelor, prioritãþilor ºi mãsurilor identificate în documentele de programare
supuse dezbaterii ºi compatibilitatea procesului cu cerinþele Comisiei. De aceea,
versiunea finalã a PND ºi a POS reflectã mai degrabã prioritãþile politice ale Comi-
siei Europene ºi deciziile luate de autoritãþile guvernamentale, decât rezultatul unui
proces de programare pe termen lung, democratic ºi independent la nivel naþional. 

Consultãri publice
Consultãrile publice nu au urmat reguli clare ºi nu au fost realizate în mod coordonat
de autoritãþile de management. Majoritatea acestora au înlocuit consultãrile publice
cu stabilirea unei perioade restrânse în care publicul a putut sã ofere feedback
asupra POS ºi numai prin internet. Nici o autoritate publicã nu a furnizat ONG-urilor
ºi publicului informaþii despre acceptarea sau respingerea unor comentarii, despre
posibila lor includere într-un document final etc. Timpul alocat studiului documentelor
intermediare a fost foarte scurt ºi nu a existat garanþia cã observaþiile publicului vor
fi luate în calcul.

Capacitatea instituþionalã a ONG-urilor
În 2002, procesul de programare a fost caracterizat de un nivel scãzut de expertizã
referitor la Fondurile Structurale în rândul reprezentanþilor ONG. În general, ONG-
urile au avut o capacitate limitatã de a numi reprezentanþi calificaþi în Comitetele de
Monitorizare, aºadar participarea lor în procesul de programare nu a fost
consistentã. Aceastã stare de fapt a fost generatã de o serie de factori precum:
comunicarea slabã între reprezentanþii ONG nominalizaþi în diferite comitete ºi
organizaþiile de provenienþã; insuficienta comunicare între ONG-uri, coaliþiile lor ºi
partenerii strãini; lipsa unei strategii coerente pe termen lung în procesul de aderare. 
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Pentru a rezolva aceastã situaþie a fost înfiinþatã o echipã independentã de
supervizare formatã din reprezentanþii ONG în Comitetele de Monitorizare,
Comitetele Directoare ºi grupurile de lucru, cât ºi persoane reprezentând ONG-uri
specializate în fonduri europene. În 2005, aceastã echipã cuprindea 20 de
reprezentanþi, care comunicã ºi se întâlnesc în mod regulat. Ea asigurã diseminarea
informaþiilor obiective asupra fondurilor europene cãtre public, municipalitãþi ºi
media ºi elaboreazã propuneri legislative ºi de politici publice. Spre exemplu, a
iniþiat reglementãri care cresc gradul de transparenþã ºi previn conflictul de interese,
abuzurile ºi corupþia în managementul fondurilor europene. Propunerea a fost
adoptatã de Guvernul slovac în august 2004 ºi a devenit obligatorie pentru toate
autoritãþile de management. 

Polonia - Participarea ONG-urilor în comitete de monitorizare15

A. Parteneriatul în procesul de programare
Reglementãri ºi principii generale
În Polonia, accesul la informaþia de mediu ºi la un mediu curat este garantat prin
Constituþie. Conform acesteia, fiecare cetãþean are dreptul sã obþinã informaþii
despre activitãþi guvernamentale în legãturã cu mediul. De asemenea, se stipuleazã
cã acest drept este garantat ºi atunci când vorbim despre alte legi ºi documente
guvernamentale, însã aceastã prevedere nu se aplicã în practicã. Facilitarea fluxului
de informaþii este menþionatã în Legea Protecþiei Mediului din 2001 ºi în Legea
Accesului la Informaþii Publice care prevãd reguli, metode ºi proceduri pentru
aceasta. De asemenea, legea Protecþiei Mediului menþioneazã ºi proceduri de
participare publicã în ceea ce priveºte programarea ºi luarea deciziilor la fiecare
nivel de guvernare. 

Responsabilitatea pentru pregãtirea Planului Naþional de Dezvoltare a aparþinut
Ministerului Economiei.

Diseminarea informaþiilor despre procesul de programare
Informaþiile referitoare la procesul de programare pentru PND au fost oferite prin
paginile web ale Ministerului Economiei ºi ale altor ministere responsabile pentru
fiecare POS. Persoanele care nu au avut acces la internet au putut trimite comentarii
cãtre ministere prin poºtã, însã, în practicã, numai internetul a oferit posibilitatea
depunerii de observaþii asupra versiunilor intermediare ale acestor documente.
Aceasta a fost o problemã pentru reprezentanþii ONG din oraºe mici ºi sate. Este
important de menþionat cã pe site-urile oficiale au fost publicate atât versiunile finale
ale documentelor de programare, cât ºi versiunile de lucru destinate consultãrii.

15 Material realizat de Piotr Handerek, European Center for Sustainable Development, extras din
publicaþia Partnership for Sustainable Development? Report on the Structural Funds in Central Europe.
Traducerea ºi adaptarea: Eliza Teodorescu ºi Ioana Ciutã.
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Implicarea partenerilor sociali în procesul de programare
Organizaþiile neguvernamentale au participat la realizarea atât a Programului
Operaþional Regional, cât ºi a celor cinci Programe Operaþionale Sectoriale.
Referitor la fondurile de pre-aderare (care ar fi trebuit sã fie un instrument pentru
pregãtirea fondurilor structurale) parteneriatul în procesul de planificare ar fi trebuit
organizat cu sprijinul Comitetelor Directoare Regionale. De fapt, o mare parte din
aceste comitete nu funcþionau corespunzãtor, procedura de numire a membrilor nu
era clarã ºi informaþiile despre selectarea lor erau limitate. De asemenea, în multe
regiuni, printre membrii comitetelor regionale nu se numãrau organizaþii care sã
reprezinte grupuri sociale sau ONG-uri de mediu, deºi, în mod formal, exista
posibilitatea implicãrii lor. 

Consultãri publice
Consultarea publicului asupra PND a fost condusã de Ministerul Economiei, la nivel
naþional ºi regional. Au existat consultãri asupra obiectivelor ºi prioritãþilor strategice,
asupra dezvoltãrii post-aderare a þãrii ºi asupra propunerilor pentru distribuirea
resurselor existente pentru fiecare mãsurã identificatã. Au existat, de asemenea,
dezbateri asupra prioritãþilor fiecãrui program operaþional prin care sã se realizeze
cadrul de sprijin comunitar. Obiectivul general a fost acela de a obþine comentarii ºi
sugestii din partea ONG-urilor de mediu ºi a altor parteneri sociali, ceea ce a fãcut
posibilã îmbunãtãþirea documentelor. 

Un numãr mare de parteneri sociali au fost invitaþi sã participe la dezbateri pentru a
coopera în elaborarea documentelor de programare, printre care: reprezentanþi ai
administraþiilor locale, centrale ºi regionale, ai sectoarelor bancar, economic, social
ºi ai organizaþiilor neguvernamentale. În general, ONG-urile poloneze au avut
numeroase ocazii sã îºi exprime opiniile în procesul de consultare. Pe de altã parte,
este imposibil de spus câte dintre ele au trimis comentarii pânã la finalul consultãrilor
ºi, ceea ce este mai important, câte dintre aceste observaþii au fost incluse în
documentele finale.

Din pãcate, acest proces nu a avut loc ºi în cazul Programului Operaþional Sectorial
pentru Protecþia Mediului. Ministerul Mediului a refuzat consultãrile cu ONG-urile
(dupã mai multe luni de consultãri asupra acestei probleme), iar Programul
Operaþional Sectorial a fost în final eliminat, la iniþiativa Guvernului ºi a
reprezentanþilor Comisiei Europene, ca urmare a proastei sale calitãþi. Din cauza
acestei situaþii, în perioada 2000-2006 Polonia nu are POS de mediu, componentele
sale fiind transferate cãtre alte programe operaþionale.

Referitor la alte tipuri de consultare a societãþii civile, nu s-au organizat dezbateri
publice, ci numai conferinþe "cu uºile închise".
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La sfârºitul procesului de programare, Ministerul Economiei a organizat o serie de
conferinþe referitoare la PND ºi POS-uri la nivel naþional ºi regional. Cu toate
acestea, majoritatea conferinþelor au fost organizate numai pentru reprezentanþi ai
administraþiei publice locale ºi centrale. De altfel, aceste conferinþe au avut un
caracter informativ ºi nu consultativ, de aceea reprezentanþii Ministerului au transmis
informaþii numai despre conþinutul documentului ºi impactul acestuia asupra
autoritãþilor locale. Nu a existat posibilitatea comentãrii versiunilor finale ale acestor
documente. Ca urmare, documentele au fost formulate mai degrabã în funcþie de
interesele grupurilor politice de lobby ºi ale companiilor private. Astfel, procesul de
consultare a fost foarte accesibil, însã rezultatele lui practice pentru ONG-uri au fost
nesemnificative.

Capacitatea ONG
Pentru perioada de programare 2000-2006 nu au existat comitete sau grupuri
neguvernamentale responsabile de participarea în procesul de participare ºi
planificare referitor la fondurile europene. Au existat numai uniuni pentru diverse
sectoare reprezentând grupuri specifice de ONG-uri (spre exemplu, Forumul
Iniþiativelor Neguvernamentale, Comunitatea Organizaþiilor Sociale sau Reþeaua
Verde Polonezã). Consultãrile guvernamentale au avut loc în mod ocazional ºi numai
atunci când a decis administraþia centralã. Prin urmare, la consultãri iau parte numai
reprezentanþii ONG-urilor selectaþi aleatoriu, fãrã ca aceºtia sã aibã cunoºtinþele
necesare sau resursele de a participa la consultare (fonduri pentru transport etc.). Astfel,
interesele ONG-urilor au fost reprezentate insuficient în procesul de planificare. 

B. Parteneriat în implementare ºi monitorizare
În fiecare comitet director, 10% din membri au fost reprezentanþi ONG. În Comitetul
de Monitorizare pentru POS Transport a fost inclus un reprezentant al ONG-urilor de
mediu. În ceea ce priveºte Fondul de Coeziune, au fost selectaþi câte doi
reprezentanþi ai ONG-urilor de mediu în Comitetele Directoare pentru partea de
mediu ºi partea de transport a Fondului, comitete care se ocupã de pre-selectarea
proiectelor în vederea finanþãrii. Aceste persoane au fost selectate de cãtre ONG-
urile de mediu din Polonia care au trimis propuneri ºi voturi prin internet cãtre
Ministerul Mediului. Aceºti reprezentanþi ai ONG-urilor de mediu susþin utilizarea
unor criterii de selecþie mai transparente, subliniazã importanþa evaluãrii impactului
asupra mediului în procesul de selecþie a proiectelor, sau pun accentul pe nevoia de
a folosi resursele Fondului pentru a implementa legislaþia de mediu a UE. Este extrem
de important faptul cã aceºti reprezentanþi consultã ONG-urile locale asupra
anumitor proiecte analizate de Comitete. Comunicarea constantã între aceºti
reprezentanþi ºi comunitatea ONG-urilor prin liste de e-mail speciale ºi site-uri web
face ca participarea ONG-urilor în Comitete sã fie mai eficientã. Din pãcate, atunci
când Comitetul pentru Transport a fost reorganizat in 2004, Ministerul Trans-
porturilor a ignorat procesul de alegere democraticã a reprezentanþilor ONG,
nominalizând un singur reprezentant în mod unilateral. 
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Preocupãrile ONG-urilor de mediu din Bulgaria în vederea
monitorizãrii fondurilor europene 

Comunitatea ONG-urilor de mediu din Bulgaria pare a fi una dintre cele mai
dezvoltate, active ºi organizate dintre ONG-urile din aceastã þarã. Ca atare, aceasta
a reuºit sã fie recunoscutã ºi respectatã ºi de Guvern. Procesul de nominalizare a
reprezentanþilor ONG în comitetele de monitorizare a început cu ocazia Forumului
ONG-urilor de mediu din Bulgaria din 2002 ºi a continuat prin intermediul unor
conferinþe virtuale (pe internet) facilitate de organizaþia Bluelink. Un secretariat
înfiinþat de organizaþiile de mediu a realizat procedurile de nominalizare ºi votare a
reprezentanþilor ONG. Autoritãþile publice din Bulgaria au cãzut de acord cu
procesul de nominalizare al ONG-urilor ºi au rezervat cel puþin un loc în fiecare
comitet de monitorizare pentru reprezentanþii ONG.
Ca rezultat al acestui proces, în momentul de faþã organizaþiile de mediu din Bulgaria
au reprezentanþi în urmãtoarele comitete: o persoanã în Comitetul de Monitorizare
SAPARD, opt persoane în grupurile de lucru ale diverselor comitete de monitorizare
pentru mãsurile curente ºi o persoanã în comitetul de monitorizare ISPA.

Organizaþiile din Bulgaria acordã o atenþie deosebitã implementãrii proiectelor
ISPA, fãcând deseori apel la legea privind accesul la informaþie în vederea obþinerii
documentaþiei tehnice ºi a documentaþiei financiare pentru proiectele ISPA aprobate.

Formarea coaliþiei de ONG-uri pentru monitorizarea fondurilor structurale în Polonia 
Patru organizaþii neguvernamentale de mediu ce lucrau pe probleme de fonduri europene s-au decis
sã formeze o platformã de cooperare pentru a promova mult mai eficient principiile dezvoltãrii
durabile în modul de cheltuire a fondurilor europene. Coaliþia a fost invitatã sã facã parte dintr-o
platformã de cooperare mult mai largã la nivel Central European, denumitã "SF team CE", care se
ocupã de problemele legate de asistenþa UE în þãrile din Europa Centralã ºi de Est. Începând cu anul
2004, partenerii din coaliþia polonezã ºi-au unit eforturile ºi au atras alþi membri în vederea
influenþãrii etapelor de programare ºi implementare a fondurilor structurale ºi de coeziune. În acest
sens pot fi menþionate unele rezultate pozitive înregistrate :
a) sprijinirea reprezentanþilor ONG de mediu ce fac parte din comitetele de avizare ºi

monitorizare a fondurilor europene;
b) influenþarea celei de a doua perioade de programare 2007-2013;
c) diseminarea informaþiei cu privire la fondurile europene în rândul ONG-urilor dar ºi faþã de alþi actori.

Formarea acestei coaliþii a contribuit la îmbunãtãþirea comunicãrii dintre ONG-urile de mediu ce sunt
preocupate de fondurile europene. Întâlnirile ºi listele dedicate de e-mail au reprezentat instrumente
eficiente de creare ºi dezvoltare a platformei.  Coaliþiei i s-au mai alãturat ºi alte organizaþii din
domenii diferite de activitate (social, dezvoltare comunitarã etc), ceea ce a condus la îmbunãtãþirea
platformei ºi la o mai bunã reprezentativitate. De aceea, este justificat sã spunem cã o coaliþie este
modul cel mai bun de a trata problematica fondurilor UE.

Sursa: CEE Bankwatch Network, Friends of the Earth Europe, Institute of Environmental Economics: Best Available
Practices - Public Participation in Programming, Implementing and Monitoring EU Funds, Septembrie 2004
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Anexa - Rezultatele cercetãrii realizatã în cadrul proiectului
“Dezvoltarea capacitãþii ONG-urilor de mediu pentru
monitorizarea Fondurilor Structurale ºi de Coeziune”

Cercetarea calitativã ºi cantitativã
O primã activitate a proiectului derulat de Fundaþia TERRA Mileniul III împreunã cu
Asociaþia ALMA-RO a fost realizarea unei cercetari asupra capacitãþii sectorului
neguvernamental de mediu din România de a monitoriza alocarea fondurilor post-
aderare ºi implementarea programelor ºi proiectelor finanþate din acestea. În plus,
cercetarea a furnizat informaþii ºi despre modul în care autoritãþile publice ºi ONG-
urile vãd rolul societãþii civile în programarea ºi implementarea FS ºi FC. 

Metodologia
Cercetarea a fost realizatã prin intermediul chestionarelor auto-administrate
(destinate ONG-urilor de mediu) ºi interviurilor (realizate cu reprezentanþi ai
autoritãþilor centrale ºi regionale cu responsabilitãþi în procesul de programare al
fondurilor post-aderare). Am considerat necesar ca aceastã cercetare sã fie realizatã
atât asupra sectorului neguvernamental, cât ºi asupra autoritãþilor publice, pentru a
oferi o imagine de ansamblu, verificatã prin percepþia actorilor "externi", a sectorului
de mediu din România. 

Întrebãrile incluse în chestionar au vizat cunoºtinþele referitoare la Politica de
Coeziune a UE ºi la fondurile prin care aceasta este implementatã, idenitificarea
rolului ºi resurselor ONG necesare în procesul de monitorizare, cât ºi disponibilitatea
ONG de a se implica într-un astfel de proces în cadrul unei reþele. Au fost trimise 62
de chestionare, rata de rãspuns fiind de 24%.

Interviurile au urmãrit identificarea percepþiei autoritãþilor centrale ºi regionale
asupra sectorului neguvernamental ºi a capacitãþii sale de implicare în procesul de
programare. Informaþiile obþinute au venit în completarea imaginii asupra ONG-
urilor de mediu, conturatã de rezultatele interpretãrii chestionarelor. Interviurile au
vizat autoritãþi publice de la nivel central ºi regional, reprezentând atât Autoritãþi de
Management cât ºi Organisme Intermediare implicate în procesul de programare al
fondurilor structurale ºi de coeziune în România în perioada 2007-2013. Astfel, au
fost intervievaþi nouã reprezentanþi ai urmãtoarelor instituþii: 

- Ministerul Finanþelor Publice - Autoritatea de Management pentru Cadrul de
Sprijin Comunitar, cu rol în furnizarea Asistenþei Tehnice ºi de coordonare a
elaborãrii Planului Naþional de Dezvoltare 2007-2013; 

- Ministerul Integrãrii Europene - Autoritatea de Management pentru Dezvoltare
Regionalã; 

- Ministerul Mediului ºi Gospodãririi Apelor - Autoritatea de Management pentru
Infrastucturã de Mediu; 

- Ministerul Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului - Autoritatea de
Management pentru Infrastructura de Transport; 

- Ministerul Economiei ºi Comerþului - Autoritatea de Management pentru
Competitivitate Economicã; 
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- Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii - Organism Intermediar pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane;

- Agenþia Regionalã de Dezvoltare Sud-Muntenia - Organism Intermediar pentru
Dezvoltare Regionalã.

O menþiune importantã în ceea ce priveºte organizarea interviurilor o constituie
deschiderea spre dialog pe aceastã tematica la nivelul autoritãþilor centrale, în unele
cazuri stabilindu-se mai mult de un interviu într-o singurã instituþie. O altã menþiune
demnã de luat în considerare a fost disponibilitatea pentru dialog la nivel de secretar
de stat (2 cazuri) sau la nivel de conducere de departament sau direcþie în cadrul
instituþiei, care, de asemenea, a demonstrat receptivitatea la astfel de demersuri. 

Rezultatele cercetãrii
În ceea ce priveºte rezultatele cercetãrii prin chestionare, s-a evidenþiat necesitatea
unei mai bune informãri a ONG-urilor de mediu referitor la procesul de programare
a fondurilor europene ºi la rolul pe care ºi-l pot asuma ONG-urile în acest proces.
Astfel, 54% dintre respondenþi au menþionat cã doresc sã obþinã mai multe
informaþii/detalii despre Politica de Coeziune a Uniunii Europene, iar 13% dintre ei
au declarat cã nu deþin date despre aceasta. Principalul rol asociat ONG-urilor de
mediu în monitorizarea fondurilor post-aderare este acela de membru în diverse
comisii ºi comitete de monitorizare, urmat fiind de rolul de consultant independent.
Majoritatea respondenþilor a declarat cã implicarea ONG-urilor în activitãþi de
monitorizare a fondurilor europene presupune, în primul rând, existenþa resurselor
umane ºi a expertizei de specialitate, apoi reprezentativitatea ONG la nivel regional
ºi capacitatea de a influenþa procesul decizional. Nu în ultimul rând, respondenþii au
menþionat cã sunt necesare resurse financiare adecvate pentru ca ONG-urile sã se
implice în monitorizarea fondurilor europene. De asemenea, 66% dintre ONG-urile
care au rãspuns la chestionare colaboreazã sau lucreazã în parteneriat cu
autoritãþile publice locale ºi regionale. Cu toate acestea, disponibilitatea pentru
colaborare variazã de la o instituþie publicã la alta, în funcþie de ciclurile electorale,
de modul în care autoritãþile percep colaborarea cu ONG-urile ºi amplitudinea
acesteia etc. De altfel, în unele cazuri, chiar dacã nu existã conflicte între ONG-uri
ºi administraþia publicã localã, nu este obligatoriu ca aceºti doi actori sã colaboreze
sau sã fie parteneri în activitãþi comune. Parteneriatul ºi cooperarea ONG-
administraþie publicã la nivel local nu genereazã întotdeauna o astfel de relaþie ºi la
nivel regional. În final, 93% dintre respondenþi au menþionat necesitatea înfiinþãrii
unei reþele ONG pentru monitorizarea fondurilor europene ºi disponibilitatea de a
face parte din aceasta. 

În ceea ce priveºte interviurile, discuþiile purtate au avut în vedere, pe de o parte,
modul în care este perceputã capacitatea sectorului neguvernamental de a se
implica în programarea, implementarea ºi monitorizarea fondurilor post-aderare, dar
ºi o evaluare a stadiului actual de implementare a Politicii de Coeziune Economicã
ºi Socialã în România (activitãþi întreprinse pânã la momentul de faþã, precum ºi
perspective viitoare pentru caracterizarea întregului proces de programare
financiarã). 
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Analiza preliminarã a interviurilor a relevat o serie de idei care au apãrut frecvent în
discuþiile cu reprezentanþii instituþiilor publice centrale ºi regionale:

- Au fost accentuate principii de bazã, precum cel al parteneriatului, al creãrii unui
cadru de consultare cu toþi factorii interesaþi (fie cã provin din mediul de afaceri,
sindicate, mediu academic, asociaþii profesionale, ONG-uri, autoritãþi, specialiºti)
ºi al negocierii prioritãþilor de dezvoltare.

- A fost subliniatã abilitatea ONG-urilor de a furniza expertizã în diverse domenii,
completând activitatea autoritãþilor publice, ºi capacitatea organizaþiilor
neguvernamentale de a transmite informaþie pe diverse canale de comunicare. 
Pe de altã parte, unele persoane intervievate au subliniat cã este necesar ca
ONG-urile sã adopte o atitudine proactivã mai degrabã decât reactivã, ºi sã
abordeze probleme idenitificate în mod profesionist (bazându-se pe expertizã
specificã ºi argumente ºtiinþifice).

- Totuºi, relaþia de colaborare cu ONG-urile este destul de limitatã din diverse
motive (orientare mai mult pe creºterea capacitãþii instituþionale a autoritãþilor;
numãrul impresionant de ONG-uri; o diferenþiere destul de mare în funcþie de
specificul de activitate; slaba lor reprezentare ºi imagine în societate; un istoric al
colaborãrii problematice între autoritãþi ºi ONG-uri, în mare parte tributar unor
percepþii moºtenite), dar existã disponibilitate pentru îmbunãtãþirea ºi
consolidarea acestei relaþii, þinând cont de expertiza specificã a fiecãrei pãrþi
implicate.

- S-au facut referiri cu privire la faptul cã, la momentul de faþã, majoritatea actorilor
decizionali sunt în procesul de familiarizare cu regulile fondurilor structurale ºi de
adaptare/modificare a sistemului instituþional pentru a rãspunde noilor lor
atribuþii. De asemenea, o parte a subiecþilor cercetãrii prin interviuri a fost
reprezentatã de factori de decizie care fuseserã investiþi în funcþia actualã cu
puþin timp în urmã, aceºtia neputând menþiona cazuri concrete în care autoritatea
respectivã a colaborat cu ONG-urile.

- Programele Operaþionale Sectoriale au fost supuse dezbaterilor publice atât în
cadru organizat ºi instituþional, fiind însoþite de o susþinutã campanie de
informare, prezentare ºi popularizare în teritoriu, precum ºi prin afiºarea lor pe
paginile web ale diferitelor ministere de profil, respectându-se principiul
transparenþei informaþiei. Cu toate acestea, nici una dintre persoanele
intervievate nu a putut menþiona un numãr exact de ONG-uri care au participat
la dezbateri sau care au trimis observaþii asupra PND ºi POS. S-a menþionat însã,
în unele cazuri, cã sunt disponibile liste cu participanþii la întâlnirile publice. 

- Este bine recunoscut ºi conºtientizat faptul cã accesarea fondurilor post-aderare
are un specific deosebit comparativ cu fondurile de pre-aderare ºi, ca atare,
promovarea ºi informarea publicului la nivel local reprezintã un domeniu comun
de acþiune pentru autoritãþi ºi ONG-uri.
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- Au fost evidenþiate probleme potenþiale în accesarea fondurilor europene dupã
2007, dat fiind specificul lor: alocare descentralizatã, rambursare a cheltuielilor
etc., solicitandu-se sprijinul sectorului neguvernamental în procesul de informare
despre acestea.

- Au fost exprimate sugestii pentru pregãtirea, informarea ºi implicarea ONG-urilor
în procesul de programare.

- Reprezentanþii autoritãþilor centrale au recunoscut faptul cã, la nivelul
administraþiei publice locale, existã anumite probleme atât în termeni de
expertizã ºi capacitate, cât ºi de colaborare cu alþi parteneri, îndeosebi ONG-uri.

- Au fost subliniate componenta de mediu a fiecarui program sau proiect ºi
importanþa evaluãrii strategice de mediu în elaborarea fiecãrui program
operaþional sectorial, care oferã un cadru de consultare cu toþi actorii interesaþi.
Astfel, existã anumite niºe de acþiune pentru ONG-uri, cum este evaluarea
strategicã de mediu, obligatorie pentru fiecare program operaþional.

Sesiunea de instruire ca rãspuns la nevoile ONG-urilor de mediu
În cursul primei sesiuni de instruire organizatã în cadrul proiectului au fost evidenþiate
o serie de roluri pe care ºi le pot asuma ONG-urile de mediu în etapele de
programare, implementare ºi monitorizare a Fondurilor Structurale ºi de Coeziune. 

Astfel, în faza de programare, organizaþiile societãþii civile se pot implica direct
în identificarea problemelor de mediu care trebuie abordate prin intermediul
fondurilor ºi se pot asigura cã Planul Naþional de Dezvoltare ºi Programele
Operaþionale þin cont de nevoile de mediu ale comunitãþilor. În plus, este necesar ca
ele sã se asigure cã Evaluarea Strategicã de Mediu, devenitã obligatorie pentru
toate documentele programatice legate de fondurile europene, se realizeazã, ºi pot
analiza rezultatele acesteia. 

În faza de implementare a Fondurilor, ONG-urile de mediu pot oferi consultanþã
ºi asistenþã administraþiei publice, atât în calitate de partener în proiecte (spre
exemplu pe componente ale proiectelor legate de conºtientizarea publicului ºi de
organizarea de campanii), cât ºi în calitate de consultant contractat de coordonatorii
proiectelor. În plus, pot contribui la stabilirea criteriilor de selecþie a proiectelor în
calitate de consultanþi, susþinând importanþa protecþiei mediului în orice tip de
investiþie realizatã prin Fonduri Structurale sau de Coeziune. De asemenea, ONG-
urile pot reprezenta un grup de presiune care sã verifice aplicarea legislaþiei de
mediu în implementarea proiectelor din fonduri structurale ºi de coeziune (ex.: este
necesar ca ONG-urile de mediu sã analizeze modul în care se realizeazã evaluarea
impactului asupra mediului). Nu în ultimul rând, pot colabora cu autoritãþile locale
pentru a identifica acele tipuri de proiecte care rãspund cel mai bine nevoilor locale
ºi care au un impact considerabil asupra îmbunãtãþirii mediului la nivel local. 
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În faza de monitorizare, trebuie menþionatã în primul rând participarea ONG-
urilor în Comitetele de Monitorizare formate pentru fiecare program operaþional.
Legislaþia europeanã stipuleazã în mod specific faptul cã partenerii de mediu trebuie
sã fie reprezentaþi în aceste comitete, inclusiv organizaþiile neguvernamentale de
mediu. Comitetele de monitorizare sunt cadrul cel mai potrivit pentru semnalarea
unor probleme în implementarea proiectelor cu impact asupra mediului, în
respectarea legislaþiei referitoare la protecþia mediului ºi în identificarea unor soluþii
imediate pentru îmbunãtãþirea proiectelor. Sunt, de asemenea, nivelul la care se
poate susþine în mod eficient importanþa protecþiei mediului în realizarea investiþiilor.
Nu în ultimul rând, ONG-urile pot contribui cu experienþã ºi expertizã în asigurarea
unui proces de evaluare obiectiv, idenitificând o serie de puncte tari ºi puncte
slabe ale proiectelor care sã ajute la îmbunãtãþirea urmãtorului proces de
programare ºi a viitoarelor reguli de implementare ale Fondurilor. 

Ca urmare, la sesiunea de instruire s-a constituit un nucleu de ONG-uri de mediu care
ºi-au asumat aceste potenþiale roluri. În urmãtoarele activitãþi ale proiectului, ONG-
urile participante vor forma douã grupuri de lucru, care vor realiza o evaluare
independentã (din punctul de vedere al dezvoltãrii durabile) a douã proiecte
finanþate din fonduri ISPA ºi Phare. În acest sens, a fost construitã o scurtã
metodologie de evaluare, prezentatã mai jos. Trebuie menþionat cã aceastã
metodologie nu este exhaustivã ºi nu este obligatoriu ca toate criteriile menþionate sã
se aplice fiecãrui proiect abordat. 

FIªÃ DE EVALUARE A PROIECTELOR

Titlul proiectului: ............................................................................................................
Fondul ºi anul finanþãrii: ............................................................................................
Codul proiectului: ..........................................................................................................
Beneficiar: ........................................................................................................................
Localizare: ........................................................................................................................
Scurtã descriere a proiectului: .................................................................................

Criterii de evaluare:
Relevanþa: în ce mãsurã problema identificatã este abordatã coresponzãtor în cadrul
proiectului?
Eficienþa: în ce mãsurã acþiunile întreprinse ºi mijloacele utilizate conduc la
îndeplinirea rezultatelor proiectului?
Eficacitatea: în ce mãsurã rezultatele proiectului contribuie la atingerea scopului
proiectului?
Impactul: în ce mãsurã atingerea scopului proiectului contribuie la dezvoltarea
localã, regionalã sau naþionalã?
Durabilitatea: în ce mãsurã rãspunde proiectul urmãtoarelor criterii de dezvoltare
durabilã?

*Pentru fiecare indicator, acordaþi o notã de la 1 la 5 (1 - minim, 5 - maxim), în funcþie
de mãsura în care consideraþi cã proiectul aduce îmbunãtãþiri faþã de situaþia iniþialã,
conform principiilor dezvoltãrii durabile. Apoi, faceþi o medie aritmeticã a notelor
acordate pentru fiecare criteriu ºi comparaþi totalul cu valoarea maximã (nota 5). 
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Criteriu Sub-criteriu Indicator Notã*+motivare
Economic

Consum ºi
producþie

Consum de materiale Intensitatea materialelor utilizate
Consum de energie Intensitatea energeticã
Managementul
deºeurilor

Generarea de deºeuri
Sortare/reciclare

Transportul bunurilor ºi
produselor

Distanþe de aprovizionare sau
desfacere

Social
Echitate Reducerea gradului de

sãrãcie
Numãr de persoane angajate
Numãr de ºomeri

Egalitate de ºanse Raportul bãrbaþi-femei
Sãnãtate Nutriþie Nutriþie copii

Mortalitate Rata mortalitãþii la copii sub 5 ani
Speranþa de viaþã

Educaþie Educaþie la copii Pre-ºcolar, primar, gimazial, liceal
Educaþie la adulþi Universitarã, post-universitarã

Locuinþe Condiþii de locuit Suprafaþa de locuit pe persoanã
Securitate Rata criminalitãþii Numãrul de înregistrãri 
Populaþie Schimbãri de populaþie Rata creºterii/scãderii populaþiei

Mediu
Atmosfera Încãlzire globalã Emisii de gaze cu efect de serã

Degradarea stratului de
ozon

Consumul de substanþe ce
afecteazã stratul de ozon

Calitatea aerului Concentraþiile de poluanþi în zonã
Sol Calitatea solului Suprafeþe degradate

Urbanizare Suprafeþe rezidenþiale
Suprafeþe industriale

Parcuri ºi grãdini Suprafeþe/locuitor
Ape Lacuri Suprafeþe, calitate

Râuri Suprafeþe, calitate
Apã potabilã Surse, cantitãþi, calitate
Apã uzatã Cantitãþi, tratare

Biodiversitate Specii de florã ºi faunã Locaþie, zonã de protecþie,
indicator cantitativ

EIM Consultãri publice
Studiu de impact

Numãr de participanþi, calitatea
observaþiilor incluse, calitatea studiului

Culturã
Recreere Cãmine culturale,

cinema, teatru
Indicator cantitativ (I.c.)

Sãli ºi terenuri de sport Indicator cantitativ
Artã Muzee/expoziþii Indicator cantitativ, numãr evenimente

Monumente I.c., stare actualã de conservare
Clãdiri de patrimoniu I.c., stare actualã de conservare


