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Bani europeni în lupta 
cu abandonul școlar

Ambiții mari cu bani puțini: 
Investiții din fonduri UE în zona Capitalei

Educația digitală, esențială pentru 
dezvoltarea industriei IT din România

România își reclădește vechile fortărețe cu bani 
europeni. Dar nu pentru războaie, ci pentru turiști



Dezvoltarea României este indisolubil legată 
de absorbția fondurilor europene. Prin politica 
de coeziune, principalul său instrument de 
finanțare a investițiilor, UE alocă zeci de 
miliarde de euro pentru proiecte economice 
și sociale.
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Dezvoltarea economică a 

României este indisolubil 

legată de fondurile 

europene. În ultimul 

deceniu, Uniunea 

Europeană a fost cel mai 

mare investitor în 

România și sute de 

comunități au beneficiat 

de ceea ce este numit, 

generic, „politica de 

coeziune”. 

„Politica de coeziune” 

înseamnă însă sute de mii 

de proiecte în întreaga 

Europă, de la ajutoarele 

acordate unei firme mici 

pentru a-și crește numărul 

de angajați la autostrăzi de 

sute de kilometri, care au 

drept scop „reducerea 

decalajelor dintre diferitele 

regiuni și a rămânerii în 

urmă a regiunilor 

defavorizate”. 

De fapt, politica de coeziune 

vizează fiecare regiune din 

UE, dar cea mai mare parte 

a fondurilor este îndreptată 

spre regiunile mai puțin 
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dezvoltate, definite drept 

regiunile în care produsul 

intern brut pe cap de 

locuitor este mai mic de 

75% din media europeană. 

În total, UE a alocat peste 

350 de miliarde de euro, 

adică aproximativ o treime 

din bugetul total al Uniunii, 

pentru politica de coeziune 

în perioada 2014-2020. 

Principalele instrumente 

care finanțează proiecte de 

coeziune sunt trei mari 

fonduri: Fondul european 

de dezvoltare regională 

(FEDR), Fondul social 

european (FSE) și Fondul de 

coeziune (FC). 

Dar fondurile de coeziune 

nu au exclusivitatea asupra 

finanțării investițiilor în 

Europa, ci ele acționează în 

conlucrare cu instrumente 

ale altor politici ale Uniunii 

Europene, precum Fondul 

european agricol pentru 

dezvoltare rurală (FEADR) 

sau Fondul european 

pentru pescuit şi afaceri 

maritime (FEPAM), dar și 

Inițiativa privind ocupare.a 

forței de muncă în rândul 

tinerilor (YEI). 

Una peste alta, prin 

intermediul a opt programe 

naționale, România 

beneficiază de o alocare de 

30,8 miliarde de euro din 

partea UE ca Fonduri 

Europene Structurale și de 

Investiții (FESI) în cei șapte 

ani ai Cadrului Financiar 

2014-2020. Doar fondurile 

de coeziune însumează 

aproape 22,6 miliarde de 

euro, adică aproximativ 

1.100 de euro pentru 

fiecare locuitor al României. 

O parte dintre acești bani 

au fost investiți, dar o parte 

și mai mare este încă 

disponibilă pentru o gamă 

largă de proiecte, de la 

rețele de utilități și conducte 

de gaze la proiecte ce au 

drept scop reducerea 

emisiilor de carbon și 

protecția mediului și de la 

creșterea competitivității 

IMM-urilor la îmbunătățirea 

eficienței administrațiilor 

publice. 

Potrivit celor mai recente 

date publicate de Ministerul 

Fondurilor Europene, mai 

puțin de 20% dintre aceste 

fonduri au fost consumate, 

astfel că ar mai fi încă 

disponibile circa 18 miliarde 

de euro. Totuși, sunt în 

lucru multe proiecte care nu 

au primit finanțarea 

europeană, dar aceasta a 

fost alocată. 

Sunt mai mult de zece ani 

de când România folosește 

finanțările europene și 

multe dintre proiectele de 

modernizare sau noile 

construcții au folosit și bani 

din politica de solidaritate 

europeană. 

Și dacă șoselele, căile ferate 

sau rețelele de electricitate 

sunt investițiile cele mai 

vizibile - și, deseori, de cea 

mai mare valoare - nu 

trebuie trecute cu vederea 

proiectele mai mici, dar cu 

un impact puternic în 

rândul comunităților mai 

mici, fie că vorbim de 

renovarea unei școli sau de 

punerea în valoare a unui 

obiectiv turistic. Și nu doar 

autoritățile naționale sau 

locale pot fi beneficiari ai 

fondurilor de coeziune, ci și 

companiile sau instituțiile 

de învățământ. 

De fapt, politica de coeziune 

încurajează companiile să 

investească în inovație, 

școlile și universitățile pot 

investi și în renovarea 

clădirilor, dar și în cercetare, 

iar autoritățile pot investi 

atât în construcția de 

drumuri sau reabilitarea 

rețelelor de utilități, cât și în 

acțiuni care reduc șomajul 

în rândul tinerilor sau îi 

determină pe copii să nu 

mai abandoneze școala. 

„UNUL DINTRE 

OBIECTIVELE POLITICII 

DE COEZIUNE ESTE 

ACELA DE A CONSTRUI 

O EUROPĂ MAI 

APROAPE DE 

CETĂȚENII EI, CU 

INSTITUȚII PUBLICE 

MAI EFICIENTE, 

PREGĂTITE SĂ OFERE 

SOLUȚII POTRIVITE 

PENTRU A RĂSPUNDE 

NEVOILOR 
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CETĂȚENILOR 

EUROPENI”,  

spune comisarul european 

pentru politică regională, 

Corina Crețu, cea care se 

ocupă de fondurile de 

coeziune. 

Și chiar dacă România nu a 

consumat încă nici o 

cincime din banii alocați, 

multe priviri se îndreaptă 

deja spre bugetul UE post-

2020, când regiunile din 

țară ar putea primi cu 6 

miliarde mai mult decât în 

actualul exercițiu financiar. 

„Viitoarea politică de 

coeziune oferă un cadru 

modern, simplificat, flexibil 

și adaptat nevoilor 

regiunilor, fiind bazat pe 

solidaritate și echitate. 

Astfel, sprijinul european va 

merge acolo unde este cea 

mai mare nevoie de el: spre 

regiunile mai puțin 

dezvoltate; spre regiunile 

care se confruntă cu criza 

economică; spre regiunile 

care se confruntă cu o rată 

ridicată a șomajului, în 

special în rândul tinerilor; 

spre regiunile care se 

confruntă cu provocări 

legate de depopulare”, a 

explicat Corina Crețu. 



4 
 

 

 
Subfinanțarea sistemului 

de învățământ este o 

temă ce revine an de an în 

atenția publicului, dar 

prea puțin se vorbește de 

fondurile europene 

pentru proiecte de 

educație pentru care nu 

sunt întotdeauna bani la 

buget. 

Pentru copiii din cinci 

comune clujene, mersul la 

școală s-a schimbat în 

ultimul an. Un proiect al 

fundației World Vision își 

propune să ofere educație 

de calitate, dar și sprijin 

material și consiliere 

pedagogică în cinci 

comunități rurale din 

județul Cluj, unde există un 

procent ridicat de elevi în 

risc educațional, iar mulți 

dintre locuitori fac parte din 

grupuri vulnerabile. 

În instituțiile de învățământ 

din Aghireșu-Fabrici, 

Cojocna, Mera, Sînpaul și 

Poieni, sunt implementate 
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mai multe programe 

educaționale ce au drept 

scop creșterea gradului de 

participare, precum și 

îmbunătățirea 

performanțelor școlare. 

Concret, proiectul, care 

beneficiază de o finanțare 

nerambursabilă de 7,8 

milioane de lei, își propune 

să ajute peste 1.200 de 

persoane, de la copii de 

vârstă foarte mică la adulți 

care au părăsit școala dar 

vor să-și reia studiile. Timp 

de trei ani, începând cu 

aprilie 2018, cadrele 

didactice vor beneficia de 

programe de dezvoltare 

profesională, predarea va fi 

făcută cu instrumente 

educaționale interactive, iar 

pentru ante-preșcolari, copii 

și elevi vor fi organizate de 

tip Grădinița prietenoasă, 

școală după școală, dar și 

activități incluzive, excursii 

și tabere școlare. Mai mult, 

pentru aproximativ 500 de 

copii vor fi acordate 

beneficii financiare și 

materiale. 

După ore, dascăli voluntari 

și psihopedagogi rămân cu 

cele câteva sute de copii să-i 

învețe lucruri noi, să-i ajute 

cu lecțiile și să facă jocuri de 

cunoaștere și comunicare, 

explică reprezentanții World 

Vision România. 

„Surpriza cea mai mare este 

însă masa caldă de la prânz. 

Mulți dintre ei nu sunt 

obișnuiți să primească zilnic 

mâncare gătită: «Reacția 

copiilor la mâncarea caldă 

este foarte diferită: de la a 

consuma tot din farfurie, ca 

să nu se risipească, la a 

selecta doar orezul sau doar 

carnea, până la refuz 

categoric și a mânca doar 

chifla», a povestit unul 

dintre psihopedagogii 

implicați în proiect. 

Situația nu este nicidecum 

unică la nivel național, în 

condițiile în care, în ultimii 

15 ani, milioane de tineri au 

plecat din România la 

muncă în străinătate, lăsând 

deseori copiii în grija 

bunicilor sau chiar a unor 

rude mai îndepărtate. În 

alte zone, comunități întregi 

trăiesc în sărăcie, iar 

trimiterea copiilor la școală 

presupune unele cheltuieli 

pe care multe familii pur și 

simplu nu și le permit. 

În acest context, nu este de 

mirare că abandonul școlar 

a explodat în trecut, iar 

autoritățile fac de mulți ani 

eforturi să readucă copiii la 

școală. 

OBIECTIV GREU DE ATINS 

În 2017, ne aflăm la 18,1% 

rată de părăsire timpurie a 

școlii - respectiv persoane 

cu vârsta cuprinsă între 18 

și 24 de ani care nu au 

completat studiile 

obligatorii, explică Ioana-

Loredana Cîrstea, Consilier 

Direcția Generală 

Management Strategic și 

Politici Publice, Ministerul 

Educației Naționale. Rata de 

părăsire timpurie a școlii în 

România este mult peste 

media europeană de 10,6%. 

„În mediul urban, părăsirea 

timpurie a școlii nu e o 

problemă, suntem sub 

media europeană, dar în 

rural, în schimb, sunt și 

zone unde rata ajunge la 

25-26%”, a spus Cîrstea, 

într-o intervenție susținută 

la o conferință organizată 

recent de EURACTIV. 

România și-a propus pentru 

anul 2020 să reducă rata la 

11,3%, dar, având în vedere 

cele mai recente statistici, 

este puțin probabil să 

ajungem la această țintă, 

mai ales că implementarea 

programelor care au drept 

scop reducerea 

abandonului școlar a 

început cu întârziere, a mai 

spus reprezentanta 

Ministerului Educației. 

Autoritățile încearcă să 

prevină părăsirea școlilor pe 

mai multe căi: pe de-o 

parte, au lansat programe 

sociale care să motiveze 

familiile cu dificultăți 

financiare să-și țină copiii în 

școală, inclusiv în programe 

after-school, iar de cealaltă 

parte, lucrează pentru 

îmbunătățirea sistemului 

educațional, atât prin 

formarea corpului didactic, 

cât și prin restructurarea 

învățământului secundar - 

prin promovarea școlilor 

profesionale și 

http://www.isjcj.ro/wp-content/uploads/2018/11/Cpresa-26-noiembrie-2018.pdf
http://www.facebook.com/WorldVisionCluj/posts/2373627002682630
http://www.euractiv.ro/fonduri-ue-politica-de-coeziune/educatie-la-puterea-viitorului-prin-fonduri-europene-13343
http://www.euractiv.ro/fonduri-ue-politica-de-coeziune/educatie-la-puterea-viitorului-prin-fonduri-europene-13343
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implementarea 

învățământului dual. 

Iar multe dintre aceste 

strategii sunt finanțate cu 

fonduri europene, în special 

prin Programul Operațional 

Capital Uman (POCU). 

FONDURILE EUROPENE 

COMPLETEAZĂ BUGETUL 

EDUCAȚIEI 

Ministerul Educației 

gestionează aproximativ 

250 de proiecte contractate 

prin Axa 6 a POCU „Educație 

și competențe”, dintre care 

mai mult de jumătate 

vizează programul „Școală 

pentru toți”, a precizat 

Doina Diaconescu, Consilier 

OI POCU în cadrul 

Ministerului Educației. 

Școală pentru toți este un 

proiect destinat școlilor, în 

special din zone 

defavorizate, prin care sunt 

finanțate măsuri care să 

înlăture piedicile în calea 

mersului la școală, dar și 

pentru transformarea școlii 

într-un mediu prietenos. 

În total, cele 129 de proiecte 

de finanțare semnate în 

cadrul acestui apel 

cumulează peste 772 

milioane de lei, din care 653 

milioane de lei din fonduri 

europene și urmăresc să 

sprijine 75.000 de elevi 

pentru a merge la școală, 

dar și înmatricularea a 

27.500 de noi copii în 

învățământul ante-preșcolar 

și preșcolar. În plus, 

proiectele își propun și 

readucerea la școală, prin 

programul „A doua șansă", 

a 8.250 de tineri și adulți 

care nu au finalizat 

învățământul obligatoriu, 

dar și pregătirea a circa 

15.500 cadre didactice, 

mediatori școlari, consilieri 

școlari, directori și 

specialiști în educație, 

pentru a lucra mai eficient 

cu elevii aflați în risc de 

abandon școlar. 

Practic, banii sunt alocați 

pentru măsuri integrate 

care vizează simultan 

școala, familia și 

comunitatea, pentru 

sprijinirea tranziției elevilor 

de la un ciclu școlar la altul, 

derularea de Programe de 

tip A doua șansă, Școala 

după școală, programe de 

educație parentală și de 

îmbunătățirea 

competențelor cadrelor 

didactice, dar și subvenții și 

alte forme de sprijin social 

(masă caldă, rechizite etc.) 

pentru preșcolari și elevii 

dezavantajați din 

învățământul primar și 

gimnazial, a menționat 

Doina Diaconescu. 

Revenind la proiectul din 

Cluj, acesta își propune ca, 

pe lângă sprijinirea copiilor 

de la țară să-și continue 

studiile, să îi și ajute pe 

aceștia să construiască noi 

relații. 

„Ne dorim să creăm punți 

de legătură între elevii din 

mediul rural și cei de la 

oraș. Am făcut un prim pas 

înainte de Crăciun, când 56 

de elevi de gimnaziu din 

Mera, Sânpaul și Cojocna au 

intrat în contact direct cu 

oportunitățile de formare 

profesională printr-o vizită 

ghidată la Colegiul Tehnic 

Napoca. Pentru mulți dintre 

ei a fost o ocazie unică de a 

vedea într-o lumină mai 

prietenoasă orașul în care 

urmează să vină la studii, să 

interacționeze cu alți copii 

de vârsta lor și să reflecteze 

mai adânc la alegerile pe 

care le vor face în viitorul 

apropiat”, susțin 

reprezentanții World Vision. 

Deocamdată este prematur 

să vorbim de rezultatele 

concrete ale proiectelor 

finanțate din Axa 6 a POCU, 

spune Doina Diaconescu, 

dar programul care își 

propune să ofere educație 

de calitate comunităților 

rurale din Cluj are potențial 

să devină „un exemplu de 

bună practică” având în 

vedere și grupul țintă vizat. 

Dar, oricum, pentru cele 

câteva sute de copii din cele 

cinci comune incluse în 

proiect școala este mai 

atractivă. 
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Dezvoltarea economică a 

Bucureștiului are și 

dezavantaje: regiunea a 

primit mai puțini bani de 

la UE la alocarea 

fondurilor pentru 

coeziune, dar acest lucru 

a motivat autoritățile 

locale să nu îi lase să se 

irosească. 

Ocupă mai puțin de un 

procent din suprafața 

României, dar totalizează 

peste 10% din populație, și 

este singura din România 

inclusă în rândul regiunilor 

dezvoltate din UE. Regiunea 

București-Ilfov a beneficiat 

evident de statutul de 

Capitală, dar și de centru 

cultural și universitar ale 

Bucureștiului, care a atras 

investiții majore și a 

„aspirat” forță de muncă din 
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întreaga țară. Dar la doar 

câțiva kilometri de centrul 

metropolei sunt și zone de 

sărăcie lucie, drumuri 

neasfaltate, rețelele de 

utilități lipsesc, iar copiii 

trebuie să meargă mulți 

kilometri până la cea mai 

apropiată școală. 

De-a lungul anilor, 

Bucureștiul și vecinătățile 

sale au beneficiat de pe 

urma investițiilor finanțate 

de Uniunea Europeană. 

Metroul către Otopeni, 

laserul de la Măgurele sau 

șoseaua de centură sunt 

doar câteva dintre 

proiectele de mari 

dimensiuni finanțate cu 

bani europeni care pot 

contribui la dezvoltarea 

Capitalei. 

Dar pentru îmbunătățirea 

calității vieții și dezvoltarea 

afacerilor locale sunt 

deseori mai importante 

proiectele de dimensiuni 

mai mici - reabilitarea școlii 

din cartier, construcția unei 

piste de biciclete, 

modernizarea unui drum 

sau amenajarea unui spațiu 

verde. 

Multe dintre aceste investiții 

pot fi finanțate cu fonduri 

din politica de coeziune a 

Uniunii Europene, iar banii 

europeni contribuie deja de 

peste un deceniu la 

„schimbarea la față” a 

României. 

Însă statutul de regiune 

dezvoltată peste media 

Uniunii Europene a 

defavorizat București-Ilfov 

la alocarea fondurilor de 

coeziune în cadrul financiar 

2014-2020. 

„ALOCAREA ESTE 

INVERSĂ - PENTRU CEA 

MAI DEZVOLTATĂ 

REGIUNE, CEI MAI 

PUȚINI BANI. ADICĂ 

APROXIMATIV 8% DIN 

BUGETUL TOTAL 

ALOCAT ROMÂNIEI, 

CEEA CE ESTE FOARTE 

PUȚIN PENTRU CĂ 

REGIUNEA, CHIAR 

DACĂ ESTE 

DEZVOLTATĂ, ARE 

FOARTE MULTE NEVOI 

PE PARTEA DE 

INFRASTRUCTURĂ”,  

spune Claudia Ionescu, Șef 

Departamentul Promovare 

Regională și Investiții, 

Agenția pentru Dezvoltare 

Regională București-Ilfov 

(ADRBI). 

Pentru cei șapte ani ai 

exercițiului financiar curent, 

regiunea București-Ilfov a 

primit o alocare de 893 

milioane de euro din Fondul 

european de dezvoltare 

regională (FEDR) și Fondul 

social european (FSE). 

Aproape jumătate din sumă 

este destinată Programului 

Operațional Regional (431,8 

milioane de euro), care a 

continuat munca începută 

de vechiul POR, cel din 

perioada 2007-2013. 

„Avem proiecte de succes 

(din exercițiul anterior), 

avem și proiecte mai timide 

pentru 2014-2020”, a spus 

Claudia Ionescu. Dar „sunt 

încă în curs de evaluare 

foarte multe proiecte care 

urmează să fie semnate”. 

În ultimii ani, autoritățile din 

București și județul Ilfov au 

folosit banii europeni 

pentru renovarea și dotarea 

unor instituții de 

învățământ. În perioada 

2007-2013, autoritățile au 

folosit 120 de milioane de 

lei din POR pentru investiții 

în două licee din București - 

Colegiul Național Iulia 

Hașdeu și Liceul Teoretic 

C.A.Rosetti - și reabilitarea 

sau extinderea a 13 școli din 

tot atâtea localități din Ilfov. 

Doar pentru reabilitarea, 

modernizarea și echiparea 

celor două licee au fost 

utilizate fonduri 

nerambursabile de 58,6 

milioane de lei, a precizat 

Bogdan Mihăilescu, Director 

Executiv Direcția 

Management Proiecte, 

Primăria Sectorului 2. 

Iar experiența din trecut 

contribuie la dezvoltarea de 

noi proiecte: Primăria 

Sectorului 2 lucrează deja la 

reabilitarea a două licee 

(fiecare în valoare de 

aproximativ 6 milioane de 

lei) și pregătește 
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modernizarea a încă două 

școli generale, cu o valoare 

totală de aproape 18 

milioane de lei.  

„SISTEMUL 

EDUCAȚIONAL ESTE 

PRIORITAR”,  

explică Mihăilescu. 

„Momentan, avem în 

evaluare câteva proiecte pe 

axa dedicată zonei 

educaționale, sunt proiecte 

de zeci de milioane de lei. E 

vorba de licee, școli și 

grădinițe”. 

Din noul POR, autoritățile 

apelează la fondurile 

alocate axei prioritare 10 - 

instituții de învățământ, dar 

și la axa prioritară 3 - 

Sprijinirea tranziției către o 

economie cu emisii scăzute 

de carbon - pentru 

reabilitarea termică și 

anveloparea clădirilor vechi 

în care funcționează școlile 

și liceele. Potrivit ADRBI, în 

luna ianuarie era deja 

depuse 80 de proiecte pe 

axa 10, totalizând aproape 

810 milioane de lei, ce 

vizează de la construcția de 

creșe și grădinițe la 

echiparea universităților. 

Dar POR susține, pe lângă 

infrastructura socială, și 

infrastructura fizică, spre 

exemplu drumuri în zona 

București-Ilfov. „Sperăm că 

în curând vom avea un 

contract mare pentru 

drumuri județene în Ilfov”, 

spune Claudia Ionescu de la 

ADRBI. 

„Mai sunt câteva contracte 

care se vor semna cu 

Primăria Municipiului 

București pentru mobilitate 

urbană, poate se va mai 

decongestiona traficul din 

oraș”, adaugă 

reprezentanta agenției. 

Printre contractele semnate 

deja de ADRBI se numără 

două proiecte de 

modernizare a transportului 

în comun - liniile de tramvai 

40 și 55 - fiecare în valoare 

de circa 100 milioane de lei, 

din care fondurile 

nerambursabile reprezintă 

circa 80%, dar și restaurarea 

unor biserici, renovarea 

Foișorului de Foc sau 

reabilitarea fațadei Cercului 

Militar din București. 

Dar banii se termină 

repede. Potrivit Ministerului 

Fondurilor Europene, 

jumătate din fondurile din 

POR au fost deja alocate, iar 

autoritățile se uită deja cu 

speranță la viitorul cadru 

financiar.Potrivit propunerii 

Comisiei Europene, 

România ar urma să 

primească în 2021-2027 cu 

6 miliarde de euro mai mult 

din politica de coeziune. În 

actualul cadru financiar, 

România i-au fost alocate 

fonduri de coeziune în 

valoare de 22,8 miliarde de 

euro. 

„AȘTEPTĂM NOUL 

CADRU FINANCIAR PE 

2021-2027. SPERĂM SĂ 

AVEM O ALOCARE MAI 

GENEROASĂ PE ZONA 

BUCUREȘTI-ILFOV”,  

spune Bogdan Mihăilescu 

de la Primăria Sectorului 2. 
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Pentru o țară care se 

laudă cu o industrie IT 

puternică și cu numărul 

mare de programatori, 

România este 

surprinzător de înapoiată 

digital. 

„România este între primele 

țări din Europa la viteza de 

Internet, dar printre 

ultimele la gradul de 

penetrare în teritoriu”, 

încearcă o explicație Ștefan 

Apăteanu, antreprenor în 

domeniul IT. 

„Iar asta se leagă și de ce se 

întâmplă în școală, sau - mai 

degrabă - de ce nu se 

întâmplă în școală”, adaugă 

el, într-o discuție cu 

EURACTIV România. 
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Apăteanu, fondator al 

companiei Edu Apps care 

activează în domeniul 

tehnologiilor pentru 

educație, cunoaște din 

interior sistemul 

educațional și spune că nu 

este suficient să duci 

tehnologia în școli, ci mai 

ales este necesară o 

formare a cadrelor 

didactice. 

„NU E SUFICIENT SĂ 

FACI O APLICAȚIE, 

TREBUIE SĂ ȘI FORMEZI 

OAMENII”. 

România a investit în 

dotarea școlilor în ultimii 

ani și cu ajutorul fondurilor 

europene, dar încă mai sunt 

multe de făcut în această 

direcție. 

România alocă doar 2,4% 

din fondurile de care 

beneficiază prin Politica de 

coeziune pentru obiectivul 

tematic legat de tehnologiile 

informației și comunicații. 

La nivel european, 

Comisia pune la 

bătaie peste 20 de miliarde 

de euro din Fondul 

european de dezvoltare 

regională (FEDR) și din 

Fondul de coeziune pentru 

investiții în IT&C, în 

perioada de finanțare 2014-

2020. 

De fapt, ținta UE este de a 

crea o piață digitală unică, 

deoarece aceasta are 

potențialul de a genera o 

creștere suplimentară a 

economiei Uniunii. Iar prin 

politica de coeziune, UE 

finanțează extinderea 

rețelelor de Internet de 

mare viteză, dezvoltarea de 

produse și servicii IT și e-

commerce, dar și 

consolidarea aplicațiilor 

pentru e-guvernare, e-

învățare, e-incluziune, e-

cultură și e-sănătate. 

De altfel, chiar Edu Apps 

este rezultatul unui grant 

primit de la Uniunea 

Europeană. În 2011, Ștefan 

Apăteanu preda cursuri la 

Facultatea de Științe Politice 

și a aplicat într-o competiție 

de proiecte de tip spin-off la 

Autoritatea Națională de 

Cercetare Științifică 

(Ministerul Educației 

Naționale). În urma 

cercetării avea să rezulte un 

sistem de gestiune școlară 

scalabil și flexibil, pentru a 

se adapta rapid 

modificărilor legislative din 

educație. Opt ani mai târziu, 

produsul este folosit în circa 

300 de școli și în două 

facultăți ale Universității 

București, dar Apăteanu 

spune că ar fi extins 

distribuția dacă putea 

beneficia de un alt sprijin 

european sau 

guvernamental. 

„După ce am dezvoltat 

proiectul, am simțit nevoia 

de un alt tip de finanțare, 

dar nu mă mai calificam, 

deoarece beneficiasem deja 

de suport financiar”, explică 

antreprenorul. Grantul de 

200.000 de euro fusese 

utilizat pentru cercetare, 

dar acum Ștefan Apăteanu 

ar fi dorit să continue 

proiectul, să-l ducă în faza 

de producție. „Dar 

majoritatea ghidurilor de la 

acea dată excludeau din 

start pe cei care au 

beneficiat de ajutor de 

minimis, și proiectul acesta 

avea condiții similare cu 

ajutorul de minimis”. 

Acum, problemele în 

accesarea fondurilor 

europene sunt de altă 

natură. Edu Apps este o 

companie înregistrată în 

București, iar zona 

București-Ilfov este o zonă 

mai dezvoltată decât media 

UE, și deci primește mai 

puține fonduri de coeziune.  

„SE CREEAZĂ 

DISTINCȚIA ÎNTRE 

ZONE DEZVOLTATE ȘI 

ZONE MAI PUȚIN 

DEZVOLTATE, DAR 

ACEASTA AR TREBUIE 

ANALIZATĂ LA NIVEL 

DE INDUSTRIE. EU 

ACȚIONEZ ÎNTR-O 

INDUSTRIE UNDE 

FAPTUL CA AM SEDIUL 

ÎN BUCUREȘTI NU ESTE 

RELEVANT, CĂCI 

SOLUȚIILE DE 

EDUCAȚIE DIGITALĂ 

SUNT DISPONIBILE ÎN 

TOATE REGIUNILE”,  

http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/policy/themes/ict/
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/policy/themes/ict/
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spune Ștefan Apăteanu. 

Pe lângă sumele mai mici 

disponibile în zonele mai 

dezvoltate, o mare 

problemă este creșterea 

gradului de cofinanțare, 

adică investitorii trebuie să 

aducă mai mulți bani decât 

în alte zone. „Când văd că 

trebuie să pun eu 40% mă 

gândesc de două, de trei ori 

dacă mai scriu proiectul, 

ceea ce probabil nu s-ar 

întâmpla dacă cofinanțarea 

ar fi de doar 10%”, a 

precizat fondatorul Edu 

Apps. 

În aceste condiții, Ștefan 

Apăteanu a apelat anul 

trecut la Startup Nation. 

„Nu e suficient să faci o 

aplicație, trebuie să și 

formezi oamenii, așa că am 

făcut un alt startup pentru 

partea de training”. Pentru 

că, spune el, nu este 

suficient să introducem 

tehnologia în școli, este 

important să fie și cineva la 

catedră care să-i ghideze pe 

elevi. 

La nivelul întregului sistem 

educațional din România se 

simte încă o reticență în 

adoptarea soluțiilor de 

educație digitală. Totuși, în 

contextul în care copiii sunt 

acum înconjurați de o 

sumedenie de dispozitive 

digitale, mulți profesori au 

înțeles că trebuie „să 

vorbească limba nativilor 

digitali” și folosesc mijloace 

interactive în procesul de 

predare. 

Pe de altă parte, reticența 

nu este doar în sistemul 

educațional, ci și în 

administrație, ba uneori 

chiar și în mediul de 

business, iar Ștefan 

Apăteanu chiar spune că 

România „trebuie să scape 

de anumite clișee, precum 

semnătura cu pix albastru”. 

„GRADUL DE 

PENETRARE ESTE 

DIRECT 

PROPORȚIONAL CU 

GRADUL ÎN CARE 

INSTITUȚIA PUBLICĂ 

ÎNȚELEGE SĂ 

ASIMILEZE DIGITALUL”,  

adaugă el. 

Cel mai recent raport al 

Comisiei Europene privind 

Indicele economiei și 

societății digitale (DESI), 

publicat în ianuarie, 

plasează Romania pe 

ultimul loc în Uniunea 

Europeană, chiar dacă 

scorul de țară s-a 

îmbunătățit anul trecut față 

de 2017.  

„TOTUȘI, ÎN GENERAL, 

PROGRESELE 

ÎNREGISTRATE ÎN 

ULTIMUL AN AU FOST 

LENTE IAR ROMÂNIA 

NU A REUȘIT SĂ 

RECUPEREZE 

DECALAJELE”,  

se arată în raport. 

Raportul de țară privind 

DESI subliniază că sunt 

două elemente care 

îngreunează progresele 

României: digitalizarea 

economiei și competențele 

digitale ale populației. 

Pe de altă parte, 44% dintre 

locuințele din România sunt 

abonate la servicii de bandă 

largă de foarte mare viteză 

(pe locul al doilea ca viteză 

în UE). 

Comisia Europeană 

remarcă dezvoltarea 

sectorului tehnologia 

informației și comunicații 

(TIC), care este responsabil 

pentru 6-7% din produsul 

intern brut al României. 

„Sectorul digital este în 

creștere, existând două 

huburi majore în București 

și Cluj și investiții 

semnificative în TIC în alte 

orașe”, consemnează 

raportul privind DESI. 

Dar o dezvoltare mai rapidă 

a industriei ar fi extrem de 

benefică. Produsul Intern 

Brut al României ar putea 

crește în următorii 6-7 ani 

cu până la 42 de miliarde de 

euro dacă s-ar dezvolta 

accelerat sectorul 

economiei digitale, arată un 

raport al McKinsey, citat 

de StartupCafe. 

http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=52353
http://www.startupcafe.ro/bani-europeni/economie-digitala-dezvoltare-euroimpact.htm
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Analiștii McKinsey estimează chiar că 

digitalizarea ar putea deveni următorul motor 

de creștere economică pentru România și, pe 

un scenariu ambițios de dezvoltare digitală 

accelerată, până în 2025, sectorul economiei 

digitale ar putea ajunge la 20% din PIB. 

Dar raportul subliniază numărul încă redus de 

startup-uri, o rată scăzută de adopție a 

instrumentelor digitale în companii și, mai 

ales, o populație care nu are abilități digitale 

de bază. 

Deși în unele declarații oficiale România este o 

țară a programatorilor, cu excepția marilor 

orașe numărul utilizatorilor de Internet este 

mai degrabă scăzut - doar 61% dintre 

cetățenii României utilizează regulat 

internetul, față de media UE de 81%. Iar în 

ceea ce privește numărul persoanelor care au 

competențe digitale de bază stăm și mai prost 

- sub 30% din populație, la jumătate față de 

media U
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România își recuperează 

istoria cu ajutorul 

fondurilor europene. 

Milioane de euro au fost 

investite în renovarea 

monumentelor istorice, 

iar acum cetățile 

„modernizate” atrag zeci 

de mii de turiști. 

Într-o zi însorită de început 

de februarie, la casa de 

bilete a cetății Râșnov era 

coadă. Așteptau să intre 

atât persoane în vârstă, cât 

și copii veniți probabil mai 

mult pentru parcul tematic 

de dinozauri din vecinătate. 

Iar în curtea largă de după 

primul rând de ziduri erau 

poate chiar mai multe 

persoane decât la un mult 

mai cunoscut obiectiv 

turistic aflat la doar câțiva 

kilometri distanță, Castelul 

Bran. 
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Anul trecut, peste 450.000 

de turiști au vizitat cetatea 

Râșnov, din județul Brașov. 

La Bran au fost cam de 

două ori mai mulți, dar 

aproape jumătate de milion 

este un număr respectabil 

pentru un obiectiv care 

practic nu exista pe harta 

turistică a României acum 

20 de ani, când localnicii își 

pășteau vitele în perimetrul 

cetății. 

Dar în cele două decenii, și 

mai ales în ultimii 7-8 ani, 

cetatea a fost parțial 

reconstruită, iar autoritățile 

locale au investit în 

promovarea obiectivului, 

dar și a orașului. Un ajutor 

esențial a venit de la 

Uniunea Europeană, 

deoarece fondurile de 

coeziune au finanțat mai 

multe investiții din oraș, 

inclusiv parte din 

restaurarea vechii 

fortificații. În prezent, în 

cetate au loc lucrări de 

restaurare și conservare, un 

proiect de circa 16 milioane 

de lei, dintre care peste 13 

milioane de lei provin din 

Fondul European de 

Dezvoltare Regională 

(FEDR). 

APROAPE JUMĂTATE 

DE MILION DE TURIȘTI 

VIZITEAZĂ ANUAL 

CETATEA RÂȘNOV, UN 

LOC ÎN CARE ACUM 20 

DE ANI LOCALNICII ÎȘI 

PĂȘTEAU VITELE. 

Dar vechea cetate 

medievală din Râșnov nu 

este singura fortificație care 

a beneficiat de pe urma 

fondurilor europene. În 

Deva, 250.000 de turiști 

urcă Dealul Cetății pentru a 

vizita una dintre cele mai 

importante fortificații din 

Transilvania. Cetatea din 

Deva a fost parțial 

reabilitată în urma unei 

investiții de circa opt 

milioane de euro, sprijinită 

de Programul Operațional 

Regional 2007-2013. 

În prezent, accesul turiștilor 

în una dintre cele trei 

incinte nu este permis 

pentru că nu este foarte 

sigur. „Dar sperăm ca 

rezultatele fondurilor 

obținute până acum să fie 

multiplicate prin accesarea 

de noi fonduri europene, 

pentru a face întreaga 

Cetate un monument 

funcțional și vizitabil. Am 

depus un proiect de 

reabilitare a acestei incite la 

ADR Vest, pentru POR 2014-

2020”, a declarat Elena 

Stelczner, Şef Birou 

Programe Dezvoltare Deva, 

într-un interviu acordat 

StartupCafe. 

Alba Iulia este un oraș 

transformat practic de 

renovarea cetății medievale, 

una dintre cele mai bine 

păstrate fortificații de tip 

Vauban din Europa. 

Primăria orașului de 70.000 

de locuitori a cheltuit peste 

200 de milioane de euro din 

fonduri europene în circa 

zece ani, mai mult de o 

treime din această sumă 

fiind utilizată în peste 20 de 

proiecte legate de refacerea 

cetății și valorificarea 

turistică a acesteia. Dar 

totul a început cu 

restaurarea cetății, iar miile 

de turiști veniți să o admire 

au revigorat orașul, Alba 

Iulia fiind una dintre 

puținele localități din 

România care a consemnat 

o creștere a numărului de 

locuitori în ultimul deceniu. 

Însă lista monumentelor 

istorice reabilitate cu 

ajutorul fondurilor 

europene este incredibil de 

lungă: reamenajarea Cetății 

Medievale Tîrgu Mureș, un 

proiect de peste 29 

milioane de lei, din care 

21,7 milioane de lei au 

provenit din POR 2007-

2013; aproape 47 de 

milioane de lei investiți 

în Cetatea de Scaun a 

Sucevei; circa 21,54 

milioane de lei din POR 

pentru Cetatea Făgărașului; 

proiect de peste 30 de 

milioane de lei pentru 

refacerea Cetății Rupea și 

lista poate continua. 

În cele mai multe cazuri, 

banii nu au fost investiți 

doar pentru refacerea 

propriu-zisă a 

monumentului, dar și în căi 

de acces, sisteme speciale 

de iluminat, centru de 

informare turistică și 

magazine sau muzeu, 

http://www.startupcafe.ro/bani-europeni/cetate-deva-reabilitare-festival-muzica-fonduri-europene-euroimpact.htm
http://www.startupcafe.ro/bani-europeni/cetate-deva-reabilitare-festival-muzica-fonduri-europene-euroimpact.htm
http://www.euractiv.ro/fonduri-ue-politica-de-coeziune/alba-iulia-transformarea-unui-oras-cu-fonduri-europene-si-planuri-pentru-anul-centenarului-10856
http://www.euractiv.ro/fonduri-ue-politica-de-coeziune/alba-iulia-transformarea-unui-oras-cu-fonduri-europene-si-planuri-pentru-anul-centenarului-10856
http://www.tirgumures.ro/cetateamedievala/proiect.html
http://www.tirgumures.ro/cetateamedievala/proiect.html
http://www.mediafax.ro/cultura-media/cretu-a-inaugurat-cetatea-de-scaun-a-sucevei-dupa-reabilitare-dar-curtea-interioara-era-inchisa-foto-14676720
http://www.mediafax.ro/cultura-media/cretu-a-inaugurat-cetatea-de-scaun-a-sucevei-dupa-reabilitare-dar-curtea-interioara-era-inchisa-foto-14676720
http://adevarul.ro/locale/alba-iulia/fonduri-europene-38-milioane-lei-restaurarea-cetatii-fagarasului-bisericii-reformate-aiud-1_5942cac25ab6550cb82cab71/index.html
http://www.bizbrasov.ro/2015/05/22/dupa-restaurare-cetatea-rupea-a-ajuns-sa-atraga-zeci-de-mii-de-turisti-anual/
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parcare și alte facilități 

pentru turiști. 

Însă proiectele nu sunt 

lipsite de controverse. 

Multe dintre proiecte au 

fost criticate pentru 

calitatea lucrărilor 

executate, dar mai ales 

pentru că ar distruge, de 

fapt, vestigiile istorice. 

Într-adevăr, nu toate 

șantierele folosesc 

materialele originale, 

pentru că o recondiționare 

la standarde UNESCO ar 

costa foarte mult, spun 

specialiștii, iar amenajările 

sunt mai degrabă pe placul 

milenialilor decât pe gustul 

arheologilor. Și totuși, 

spune Alexandru Șimon, 

cercetător la Academia 

Română, Centrul de Studii 

Transilvane, „câtă vreme nu 

le falsifică, adică nu sunt 

adăugate lucruri care nu 

erau în acele timpuri, este 

scuzabil să le refaci mai pe 

placul turistului”. 

Șimon este unul dintre 

istoricii care sunt în 

favoarea reabilitării cetăților 

în scopuri turistice, dacă 

monumentul respectiv nu 

poate fi inclus în 

patrimoniul UNESCO, caz în 

care conservarea și 

amenajarea ar respecta 

criterii mult mai stricte, iar 

materialele utilizate ar fi de 

un alt standard. „Dacă nu 

poți să o faci cu UNESCO, 

poți să o faci pentru turiști”, 

a spus Șimon într-o discuție 

cu EURACTIV pe tema 

reclădirii vechilor cetăți din 

România. 

Și dacă lista investițiilor în 

astfel de proiecte este deja 

destul de lungă, încă mai 

sunt multe de făcut. După 

mai multe încercări eșuate 

de renovare și restaurare a 

Cetății de refugiu din 

Saschiz, Primăria Saschiz a 

câștigat, în cadrul 

Programului Operațional 

Regional 2014-2020, un 

proiect în valoare totală de 

8,5 de milioane de lei 

restaurarea Cetății 

Țărănești. 

În decembrie, autoritățile au 

semnat documentele 

privind reabilitare Cetății 

Orăștiei, monument istoric 

din secolul XV, în baza unui 

contract în valoare de circa 

5 milioane de euro, tot din 

fonduri de UE. Proiectul 

prevede, restaurarea, 

conservarea și consolidarea 

cetății, lucrări de 

reconstituire sau reîntregire 

a zidurilor și turnurilor, dar 

și amenajări exterioare, 

precum pavaje, alei și 

mobilier urban, realizarea 

iluminatului în zona cetății 

și a circuitului de vizitare, 

plus infrastructură pentru 

apă și canalizare. 

Dar primarul municipiului, 

Ovidiu Bălan, a spus că 

reabilitarea cetății face 

parte dintr-un ansamblu de 

proiecte prin care centrul 

istoric al localității se va 

schimba radical, urmând să 

fie construit un muzeu al 

civilizației dacice și un 

centru multicultural pentru 

care speră ca finanțările, în 

sumă de 10 milioane euro, 

să fie obținute la începutul 

anului viitor. Până acum, 

Primăria Orăștie are depuse 

17 proiecte cu finanțare 

europeană, în valoare totală 

de 37,8 milioane euro, 

dintre care pentru opt 

proiecte au fost semnate 

deja contractele de 

finanțare. 

Un model similar, dar la altă 

scară, întâlnim în Oradea. 

Oraș-campion la absorbția 

fondurilor europene, 

Oradea are o cetate veche 

de peste 700 de ani. 

Clădirile din interiorul 

fortăreței au fost refăcute în 

urma unei investiții de 87 

milioane de lei, din fonduri 

de coeziune, proiect 

finalizat în 2015. Acum, 

autoritățile au lansat un alt 

proiect, de 11 milioane de 

lei, pentru refacerea 

fortificațiilor. Tot din fonduri 

europene, capitol la care 

municipalitatea din județul 

Bihor stă excelent: din 2008, 

Oradea a atras peste 250 de 

milioane de euro de la 

Comisia Europeană și a 

depus proiecte pentru alte 

170 de milioane de euro. 

Fondurile europene se 

dovedesc astfel o sursă de 

finanțare extrem de utilă 

pentru conservarea 

patrimoniului și 

http://stirileprotv.ro/romania-te-iubesc/emisiuni/2015/sezonul-1/monumente-distruse-de-restaurari-termopane-in-sighisoara-beton-peste-cetatea-sucevei-arheologie-cu-detinuti-la-deva.html
http://stirileprotv.ro/romania-te-iubesc/emisiuni/2015/sezonul-1/monumente-distruse-de-restaurari-termopane-in-sighisoara-beton-peste-cetatea-sucevei-arheologie-cu-detinuti-la-deva.html
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valorificarea acestuia. Și poate că restaurarea 

nu respectă întotdeauna adevărul istoric, dar, 

în definitiv, nici Regina Maria nu a refăcut 

Castelul Bran după planurile din secolul al XIV-

lea, ci l-a amenajat după nevoile familiei 

regale din perioada interbelică.
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