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MOTTO: „Viitorul nu va fi construit prin
forță, nici prin dorința de cucerire, ci prin
aplicarea perseverentă a metodei democra‑
tice, prin spiritul constructiv al înțelegerii
și prin respectul pentru libertate”.
(Alcide de Gasperi la acceptarea
premiului Charlemagne în 1952 pen‑
tru angajamentul pre‑european)

ABSTRACT: This article aims to illustrate the importance of European
structural funds which encourage the solidarity for each Member State.
Funds are available for any person, citizen of Romania, freelancers, indi‑
vidual enterprises, associations or cooperatives. During the second part
of the paper, there are presented some projects in our town. These pro‑
jects were funded with European structural funds. The European Union
assists countries to develop qualitative and effective.
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Uniunea Europeană a fost construită pentru a crea o singură econo‑
mie europeană în care afacerile să funcționeze liber, dincolo de granițele
naționale în căutarea de piețe de muncă, iar muncitorii să se deplaseze
liber în căutarea de slujbe. Membrii UE au politici comune și 19 dintre ele
au chiar aceeași monedă (euro). Guvernele statelor individuale ale Uniunii
Europene se bucură prin participarea lor la uniunea regională, de benefici‑
ile economice, sociale și politice ce decurg de aici.
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Din perspectivă economică, Uniunea Europeană încurajează solidari‑
tatea fiecărui stat membru și ulterior contribuie la dezvoltarea individuală
a acestuia prin beneficiile aduse de propria cooperare. Fondurile europene
au fost create în acest sens, pentru a atrage întreaga populație să inves‑
tească în afaceri proprii prin modalități inovate, în pas cu tehnologia, având
grijă de mediul înconjurător și aducând totodată beneficii comunității și,
implicit, statului.
Cu o suprafaţă totală de 238 mii km2 şi o populaţie de peste 21 mili‑
oane de locuitori, România reprezintă 6% din suprafaţa totală a Uniunii
Europene şi 4% din populaţia acesteia. Investiţiile şi competitivitatea din
România constituie încă elemente care trebuie îmbunătăţite, pentru a se
reuşi o accelerare a creşterii economice şi asigurarea unei convergenţe a
veniturilor cu cele din UE. Populația întreprinzătoare poate accesa fondu‑
rile structurale pentru a dezvolta afaceri la standarde ridicate, respectând
normele europene și asigurându‑și un profit sigur, dezvoltând în același
timp comunitate prin posturile disponibile create.
Centrul de informare europeană Europe Direct Comănești prezintă
fondurile structurale ca „instrumente financiare, administrate de către
Comisia Europeană, al căror scop este să acorde sprijin la nivel structural.
Sprijinul financiar din Fondurile Structurale este destinat, în principal,
regiunilor mai puțin dezvoltate, în scopul de a consolida coeziunea econo‑
mică și socială în Uniunea Europeană”.
Prin accesarea acestor fonduri se urmărește reducerea discrepanțelor
între regiuni, încurajarea competitivității între întreprinzători, ocuparea
forței de muncă și, nu în ultimul rând, cooperarea teritorială europeană
astfel încât standardele de lucru, educație și eficiență să respecte normele
calitative europene.
România primește 26,1 miliarde de euro prin cinci fonduri structurale:
de Coeziune, de Dezvoltare Regională, Social, de Mediu şi de Dezvoltare
Rurală. Pe lângă Politica de Coeziune şi cea Agricolă Comună, fondurile
vor mai fi dirijate şi în baza Politicii de Cooperare Teritorială, în cadrul
căreia vom avea programe operaţionale de cooperare cu Ungaria şi cu
Bulgaria.
Consultantul în fonduri europene Augustin Banu face o afirmație opti‑
mistă și încurajatoare pentru cei care doresc să acceseze aceste fonduri
„2015 reprezintă o oportunitate prea bună de lansare a micilor afaceri zoo‑
tehnice, agricole, turistice ș.a.m.d., încât nu merită ratată. Banii sunt mult
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mai ușor de accesat, și foarte multe domenii sunt susținute cu fondurile
europene nerambursabile pentru afaceri mici și mijlocii, la care nu trebuie
să vii cu cofinanțare, sau cofinanțarea este oferită de statul român”.
Fondurile sunt disponibile pentru orice persoană fizică, cetățean
al României, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individu‑
ale, asociațiilor sau cooperativelor, SRL‑urilor, microîntreprinderilor,
societăților agricole, proprietarilor de păduri, producătorilor și pot fi uti‑
lizate în domenii precum agricultura, silvicultura, pescuitul, fabricarea
produselor din lemn, creșterea animalelor, construcții, transport, turism
etc. Pentru fiecare dintre acestea există fonduri specifice, aşa cum voi pre‑
zenta în paragrafele de mai jos.
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) este
instrumentul de tip structural, parte a Politicii Agricole Comune, care con‑
tribuie la îndeplinirea obiectivelor de creștere a competitivității agricole
și forestiere, de management agricol și mediu, de îmbunătățire a calității
vieții și diversificare a activităților economice în perimetre ce variază de la
zone rurale cu populație redusă până la zonele rurale periurbane aflate în
declin sub presiunea centrelor urbane.
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este fondul structural
care finanțează în principal infrastructura, investițiile generatoare de locuri
de muncă, proiectele de dezvoltare locală și ajutoarele pentru întreprinde‑
rile mici si mijlocii.
Fondul European pentru Pescuit (FEP) este instrumentul de tip structural,
parte a Politicii Comune de Pescuit, care se concentrează asupra continuității
activităților de pescuit și exploatare rațională și protejării resurselor de pes‑
cuit, dezvoltării de întreprinderi viabile în sectorul de pescuit, dezvoltării și
îmbunătățirii calității vieții din zonele dependente de pescuit. FEP a înlo‑
cuit Instrumentul Financiar pentru Orientarea Pescuitului (IFOP), care a
fost lansat în anul 1995.
Fondul Social European (FSE) este fondul structural care promovează
reintegrarea în muncă a șomerilor și a grupurilor defavorizate, prin finanțarea
activităților de formare profesională și asistență în procesul de recrutare.
Fondul de Coeziune (FC) este instrumentul structural ce cofinanțează nu
programe, ci mari proiecte în materie de mediu, rețele de transport tran‑
seuropene și domenii de dezvoltare durabilă ce aduc beneficii protecției
mediului (eficiență energetică și energie regenerabilă, transport intermo‑
dal, transport urban și transport public ecologic.
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Pentru a putea beneficia de fondurile europene nerambursabile între‑
prinzătorii trebuie să dezvolte și să implementeze proiecte pe teritoriul
României, adresându‑se zonelor eligibile (care au PIB/capital sub 75% din
media europeană), iar durata și valoarea finanțării solicitate trebuie să se
încadreze în limitele stabilite, respectând politicile și normele comunitare și
naționale în ceea ce privește ajutorul de stat, achizițiile publice, respectiv
egalitatea de șanse și dezvoltarea durabilă.
Specialistul în fonduri europene, Marius Radu afirmă că „dacă până
acum trebuia dispui de o cofinanțare de 20–40% din valoarea totală a pro‑
iectului, din 2015 dacă nu deții banii necesari, băncile îți acordă finanțare
rapid și destul de ușor. Urmând modelul polonez activele care ajung în
posesia afacerii beneficiare de fonduri europene (afacerii tale) pot fi acum
gajate în favoarea băncii, lucru care duce oarecum la anularea posibilității
de a pierde proprii bani”. Astfel riscurile se reduc. Iar dacă negocierile cu
băncile nu se finalizează cu succes, din 2015 se pot obține fonduri neram‑
bursabile 100% pentru sume sub 50000 de euro.
Fondurile europene contribuie la creșterea economică a României,
reducând semnificativ decalajele economico‑sociale comparativ cu
celelalte state membre ale uniunii. Astfel, România și‑a fixat anumite
obiective pe termen scurt, mediu și lung. Până în 2013 s‑a vizat încor‑
porarea organică a principiilor și practicilor dezvoltării durabile în
ansamblul programelor și politicilor publice ale României ca stat mem‑
bru al UE. Până în 2020 se urmărește atingerea nivelului mediu actual
al țărilor Uniunii Europene la principalii indicatori ai dezvoltării durabile.
Anul 2030 va trebui să reprezinte apropierea semnificativă a României de
nivelul mediu din acel an al țărilor membre ale UE din punctul de vedere al
indicatorilor dezvoltării durabile. Se asigură, astfel, îndeplinirea obligațiilor
asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene
în conformitate cu Tratatul de aderare, precum și implementarea efec‑
tivă a principiilor și obiectivelor Strategiei Lisabona și Strategiei pentru
Dezvoltare Durabilă reînnoite a UE.
România a înregistrat la rândul ei un sold pozitiv de 18,5 miliarde
de euro în perioada 2007‑martie 2015, potrivit datelor Ministerului de
Finanțe, cu fonduri UE încasate, de pre‑aderare și post‑aderare, de 29,85
miliarde de euro și contribuții la bugetul UE de 11,34 miliarde de euro.
La nivel local, în orașul Comănești, sunt asfaltate 42 de străzi, sunt
create 850 de locuri de parcare și trotuare, iar rețeaua de iluminat public
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este reabilitată și modernizată prin Planul integrat de Dezvoltare Urbană
Comănești. Componenta de modernizare a rețelei stradale din cadrul
P.I.D.U. derulat de Primăria Orașului Comănești este finanțată din fonduri
europene nerambursabile în valoare de 34,51 milioane lei, guvernamen‑
tale 7,58 milioane lei și din bugetul local, 10,95 milioane lei. Celelalte
două obiective din P.I.D.U. au fost finalizate, făcându‑se și recepția lucră‑
rilor. Este vorba despre proiectul „Reabilitarea și modernizarea clădirii
Centrul 5”, a cărui valoare totală a fost de 3,32 milioane lei, și proiectul
„Reabilitarea și modernizarea clădirii Centrului de Tineret”, în valoare de
1,083 milioane lei.
Un alt proiect la nivel local este „Reabilitarea, modernizarea, dezvol‑
tarea şi echiparea clădirii Ambulatoriului Spitalului «Ioan Lascăr» din
Comănești”, proiect care va fi finanțat prin Programul Operațional Regional
2007–2013, Axa prioritara 3. Primarul oraşului, ec. Viorel Miron, afirma
„Avem un proiect de reabilitare și dezvoltare a Ambulatoriului Spitalului
Orășenesc pentru care am obținut fonduri nerambursabile de cinci mili‑
oane de euro”.
De asemenea, Centrul de Agrement „Trotuș” este un proiect care
contribuie la dezvoltarea localității. Managerul proiectului, Dana Chirilă,
menţionează că „este o construcție unica în țară, cofinanțarea pentru reali‑
zarea acesteia fiind 50 la suta din fonduri europene si 50 la suta din bugetul
local. Acest centru cuprinde o sală multifuncțională cu doua tribune ce au
o capacitate de 350 de persoane. Sala de agrement indoor va avea un teren
multisport, pe care se va putea juca fotbal, handbal, volei si baschet dar și
alte sporturi, tenis de masă, biliard etc.”
Astfel, Uniunea Europeană ajută țările membre să se dezvolte calitativ
și eficient. Susținătorii uniunii afirmă că au parcurs o jumătate de secol de
stabilitate, pace și prosperitate în care s‑a contribuit la ridicarea standar‑
delor de trai, s‑a construit o piață comercială europeană unică, s‑a lansat
o singură monedă euro, iar vocea Europei s‑a făcut și mai mult auzită în
lume. UE stimulează cooperarea în rândul popoarelor Europei, promovând
unitatea în timp ce deservește diversitatea și garantează că deciziile luate
sunt în interesul cetățenilor.
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