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Corina Crețu: Tipuri de proiecte prioritare la
�nanțare. Lecții învățate în ultimii 40 de ani

   Comisarul european pentru 
politică regională, Corina Crețu, a 
detaliat la București concluziile 
principale ale bilanțului celor 40 de 
ani de existență a Fondului Europe-
an de Dezvoltare Regională.
 După consultarea specialiștilor 
din cadrul Comisiei, Corina Crețu a 
împărtășit experiența statelor 
membre, în cadrul Conferinței
Internaționale „Oportunități de 
�nanțare pentru IMM-uri 2014-2020”.

      „Este important să punem accentul 
pe întreprinderi cu mare potențial de 
creștere, cele care sporesc productivi-
tatea, dezvoltarea și implicit bunăstarea 
oamenilor și locurile de muncă. Apoi, 
sunt recomandate serviciile de dezvol-
tare care țintesc cu predilecție  

IMM-urile, incubatoarele și centrele de 
inovație și transfer tehnologic.
 Este important să ne concentrăm 
pe asimilarea de tehnologii informatice și 
de comunicare moderne și pe dezvoltarea 
internațională a IMM-urilor. Conform 
experienței noastre, acestea sunt 
elementele principale care pot duce la 
schimbare”, a spus Comisarul european. 
 Sprijinul Comisiei este necesar, 
dar nu și su�cient, a mai subliniat Corina 
Crețu. „Încurajez guvernul României să 
suplimenteze aceste măsuri cu regle-
mentări care să vină în întâmpinarea 
mediului de afaceri. Aspecte precum 
normele care reglementează 
insolvențele, permisele de construcție, 
registrele de proprietate, furnizarea de 
electricitate sunt extrem de importante 
pentru a ușura activitatea antrepreno-
rilor”, a mai declarat Corina Crețu.
 În cadrul prezentării susținute la 
București, coordonatoarea politicii regionale 
europene a amintit că IMM-urile sunt 
actori principali în procesul de creare de 
locuri de muncă în UE și că este vital ca 
ele să bene�cieze de sprijin, mai ales 
într-o perioadă atât de di�cilă economic 
și �nanciar.
 Un alt subiect important abordat 
de Comisarul european, s-a referit la utiliza-
rea instrumentelor �nanciare. „Președintele 
Juncker are un obiectiv precis de a dubla 
folosirea instrumentelor �nanciare în 
următorii șapte ani. Programele FEDER au 
oferit tradițional granturi. În acest mod, 
banii sunt folosiți și epuizați, �ecare euro 
este folosit o singură dată. În schimb, dacă 
sprijinul ia forma garanțiilor, fondurilor de 
capital sau de 

investiții, �ecare euro poate � folosit, dar 
și investit de mai multe ori”.
 “Speranța noastră este să convingem 
atât  IMM-ur i le ,  cât  ș i  Guvernul  să
folosească atât inițiativa pentru IMM 
printr-un program special, cât și folosirea 
instrumentelor �nanciare care presupun un 
risc, dar generează și rezultate vizibile, spre 
exemplu în țări precum Spania, Malta, 
care și-au asumat acest risc și folosesc 
instrumentele pe scară largă.”
 Drept argument, Corina Crețu a 
adus și Pilda talanților din Evanghelia 
după Matei. Pilda biblică spune povestea 
stăpânului care, înainte de a pleca în 
lume, a lăsat 5 talanți unuia dintre argații 
săi, 2 talanți altuia si unul singur celui 
de-al treilea.  La întoarcere, pe primii doi 
i-a găsit cu pungile pline cu bani, însă pe 
al treilea, căruia îi lăsase cel mai puțin 
capital de investit, l-a găsit cu aceeași 
monedă din aur.
 „Trebuie să învățăm să investim 
inteligent puținul pe care îl avem, nu să-l 
îngropăm prin intermediul granturilor, ci 
să-l reinvestim prin instrumente �nancia-
re.”
 Ministrul Fondurilor Euro-
pene țintește 100% absorbție a 
fondurilor UE în perioada 2014 - 2020
 Eugen Teodorovici, care a
participat la Conferința Internațională în 
calitate de ministru al fondurilor 
europene la acea dată, a vorbit despre 
mecanismul de alocare al banilor, 
proiectul băncii de dezvoltare, în plus, 
declarându-și deschiderea pentru
implicarea mediului privat. 
 

Corina Crețu

Bune practici. Contribuția mediului privat 
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   „Într-adevăr, Romania are 4,4 
miliarde de euro alocate IMM-urilor 
prin diferite Programe Operaționale. 
Este foarte important cum multi-
plicăm această sumă. Desigur, 
instrumentele �nanciare sunt un 
element esențial. Eu sunt pentru 
folosirea instrumentelor �nanciare. 
Sunt deschis la orice fel de idee, 
chiar mă gândeam la unele soluții 
cum putem utiliza de mai multe ori 
acești bani”, a declarat acesta. 

      Acesta a mai spus că susține inclusiv 
implicarea sistemului bancar în gestion-
area fondurilor, pe lângă aportul la 
derularea acestor instrumente, dar că 
deocamdată există o reticență în acest 
sens din partea sectorului public.
 Teodorovici a declarat că 
pentru următorul cadru �nanciar 
2014-2020 nu concepe ca rata de absor-
bție să �e mai mică de 100%.
 „Dar este foarte important să 
aducem banii cât mai repede în țară. 
 

Speakeri principali: 
 Corina CREȚU, Comisar europe-
an pentru politică regională  
 Corina Crețu s-a născut în 
România, în 1967. A studiat la Academia de 
Studii Economice, Departamentul de 
Cibernetică, absolvind în 1989 - anul 
revoluției române. A început o carieră în 
jurnalism, lucrând ca reporter și comentator 
politic pentru o serie de publicații, înainte de 
a se alătura biroului purtătorului de cuvânt 
al primului președinte român ales demo-
cratic, Ion Iliescu. Patru ani mai târziu, a 
devenit membru al Partidului Social
Democrat român și a preluat conducerea
departamentului de presă în perioada de 
opoziție. La întoarcerea lui Ion Iliescu în 
funcția de  președinte, în anul 2000, a 
devenit purtătoarea sa de cuvânt și a ocupat 
funcția de șef al departamentului de
comunicare publică a administrației 
prezidențiale. În același an, a fost aleasă 
membră a Parlamentului. După aderarea 
României la Uniunea Europeană, în 2007, a 
fost aleasă membră a

Despre eveniment
Conferința „Oportunități de �nanțare pentru IMM-uri 2014-2020” a avut loc pe 12 martie, la București, și a fost organizată 
de EurActiv România și Reprezentanța Comisiei Europene în România, având ca partener principal Telekom România. 
Evenimentul a fost dezvoltat în parteneriat cu Banca Comercială Română și Alpha Bank România. Conferința a bene�ciat, 
de asemenea, de sprijinul VAPRO, Camera de Comerț Olandeză-Română, Schuman Associates și www.immromania.ro.

Astfel, toate fondurile trebuie lansate de 
la început, cu depunere continuă, până 
când toți banii se epuizează, pentru a 
intra cât mai repede în economie. Putem 
impune, de exemplu, punctaj mai ridicat 
astfel încât să avem proiecte de calitate, 
dar banii să intre repede, pe proiecte care 
au impact real în economie.”  Teodorovici 
a mai vorbit despre stimularea mediului 
privat, inclusiv prin noul concept de 
bancă de dezvoltare care este acum în 
lucru la nivelul Guvernului. 

 Parlamentului European (Alianța Progre-
sistă a Socialiștilor și Democraților). A fost 
realeasă în această poziției în 2009, 
respectiv în 2014. În 2013, a fost aleasă 
vicepreședinte al Partidului Social Demo-
crat Român, iar în 2014 a devenit 
vicepreședintele Parlamentului European. 
La sfârșitul aceluiași an, a fost propusă și 
con�rmată în funcția de Comisar Europe-
an pentru Politică Regională.

 Eugen TEODOROVICI, Ministrul 
fondurilor europene (2012 - 2015)
 Eugen Teodorovici, ministrul 
Fondurilor Europene, are o vastă expe-
riență în problematica europeană și în 
gestionarea fondurilor europene. 
Începând cu anul 2000, Eugen Teodorovi-
ci a condus Direcția de Coordonare a 
programelor ISPA și SAPARD. Ulterior, a 
coordonat alte instituții care aveau un rol 
important în procesul de utilizare a 
fondurilor europene. În perioada
2007 – 2009, Eugen Teodorovici a fost 
secretar de stat 

În acest sens, un grup de lucru format din 
patru ministere, va elabora conceptul de 
bancă de dezvoltare (promotional bank). 
„Este o idee prin care statul poate să dea 
în mod direct sprijin mediului privat, spre 
exemplu plățile să devină directe, astfel 
încât de la bunul de plată, banii să 
meargă direct în contul contractorului, 
sau instrumente �nanciare, pe domenii 
de interes pentru economia României”.

în Ministerul Economiei și Finanțelor, 
având în subordine și structuri instituționale 
cu atribuții în domeniul gestionării 
fondurilor alocate de UE. Apoi, timp de 
trei ani a fost auditor, ocupând funcția de 
director în cadrul Autorității de Audit din 
cadrul Curții de Conturi a României, până 
în mai 2012, când a fost cooptat în echipa 
Primului Ministru în calitate de consilier 
de stat. Din decembrie 2012, Eugen 
Teodorovici a fost ministrul Fondurilor 
Europene și senator în Parlamentul 
României. În cei doi ani de mandat, rata 
de absorbție curentă a fondurilor
structurale și de coeziune alocate pentru 
perioada de programare 2007 – 2013 a 
crescut de 3,5 ori, ajungând la peste 52%, 
iar România a obținut aprobarea Comisiei 
Europene pentru Acordul de Parteneriat 
2014 – 2020 și pentru patru programe 
operaționale.

Eugen Teodorovici
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Noutăți în
premieră: cum și 
pentru ce pot primi 
IMM-urile �nanțare, 
în următorii ani
      Liniile de �nanțare pe care le pot 
accesa �rmele mici și mijlocii, prin 
programele europene și cele cu 
�nanțare de la bugetul de stat, au fost 
prezentate în premieră de o�cialii 
invitați la conferința „Oportunități de 
�nanțare pentru IMM-uri 2014-2020”.
 Gabriel Friptu, coordonatorul 
Programului Operațional Regional, a 
oferit detalii legate de instrumentele 
�nanciare care se vor aplica pentru 
companii, documente solicitate și 
mecanismul de selecție a proiectelor pe 
noul POR: „Se are în vedere un fond de 
garantare,  mai exact, un  mecanism de 
credit subvenționat și punerea bazei 
unui equity fund  care se va adresa
IMM-urilor cu dezvoltare peste medie   

care au capacitatea de a se dezvolta, dar 
cărora lipsa de capital le poate crea 
greutăți”, a explicat Friptu.  
 Legat de documentele utile 
pentru solicitanți, Gabriel Friptu a spus că 
autoritățile intenționează o uniformizare 
a ghidurilor destinate mediului de 
afaceri. „Acest ghid general va încerca să 
explice toate mecanismele, indiferent de 
axa sau domeniul �nanțat, indiferent că 
vorbim de autorități publice sau mediul 
privat. Odată cu lansarea apelurilor de 
proiecte, va exista câte un ghid mult mai 
concret care va da elemente de particu-
larizare și elemente absolut necesare pe 
�ecare componentă în parte, precum 
criteriile de evaluare și grila de evaluare. 
Pentru mediul de afaceri va exista numai 
o formulă competitivă de selecție a 
proiectelor”, a explicat Friptu.
 Acesta a mai precizat că 
autoritățile au în vedere utilizarea unui 
sistem electronic de depunere a 
proiectelor și că vor solicita urmărirea 
numai a indicatorilor de program, nu se 
vor solicita indicatori suplimentari. În 
plus, Ministerul de resort propune ca 
economiile realizate în cadrul proiectelor 
să poată � utilizate pentru activități în 
proiect.

Gabriel Friptu

Otilia Claudia Șoș

Angelica Vlădescu, reprezentantă a 
Ministerului Fondurilor Europene a 
explicat la rândul său prin ce măsuri vor 
� �nanțate aceste companii în cadrul 
viitorului Program Operațional Capital 
Uman 2014-2020.  „Programul
Operațional Capital Uman sprijină 
antreprenoriatul și creșterea ocupării 
prin acordarea de sprijin persoanelor 
�zice pentru deschiderea de noi afaceri 
sau IMM-urilor cu durată de funcționare 
mai mică de 1 an”, a explicat aceasta. 
Astfel, vor � disponibile subvenții 
pentru a crea noi locuri de muncă, 
servicii de consiliere sau consultanță în 
faza de în�ințare. ”Sprijinul, în general, 
va � atât sub formă de granturi directe 
cât și credite sau garanții acordate 
pentru dezvoltarea afacerilor”. 

Alte tipuri de �nanțări: programele 
comunitare, programele cu �nanțare 
de la bugetul de stat
 În cadrul conferinței au fost 
prezentate și alte categorii de fonduri, 
care vin în completarea fondurilor struc-
turale și de investiții, conturându-se astfel 
un tablou complet al oportunităților de 
�nanțare pentru IMM.
 Spre exemplu, Otilia Claudia Șoș, 
o�țer de proiect în cadrul Comisiei 
Europene, a prezentat „Instrumentul 
pentru IMM în cadrul programului 
Horizon 2020”, statistici despre primele 
proiecte selectate și lecții învățate, 
precum și mecanismul de funcționare al 
programului COSME – Enterprise Europe 
Network.
 Adrian Pascu, reprezentantul 
Autorității Naționale pentru Cercetare 
Științi�că și Inovare a vorbit, la rândul său, 
despre programul Horizon 2020: „Prin 
diverse subprograme și instrumente din 
cadrul Programului HORIZON 2020 vor � 
sprijinite acele IMM-uri care își propun

dezvoltarea de produse și servicii noi, cu 
un nivel ridicat de inovare la nivel global.

| 12 Martie 2015
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Apelurile pentru IMM-uri se adresează 
în special acelor �rme care au un 
potențial semni�cativ de creștere, 
precum și capacitatea de a concura pe 
piețele internaționale. De asemenea, 
�rmele pot participa la un set de măsuri 
indirecte prevăzute în cadrul programului, 
măsuri care își propun ca rezultat 
creșterea inovării în IMM-uri și în 
industria europeană”.
 Livia Stan, Director General în 
cadrul Ministerului Finanțelor Publice a 
vorbit despre schemele de ajutor de stat 
�nanțate din fonduri naționale: 
„Schemele de ajutor de stat aplică 
prevederile comunitare, având ca obiectiv 
dezvoltarea regională. Acestea au 
�nanțat până în prezent 69 de proiecte 
mari de investiţii, în valoare totală de 
peste 3 miliarde euro, care vor genera 
un număr de peste 25.000 noi locuri de 
muncă şi pentru care s-a aprobat un 
ajutor de stat în valoare totală de
aproximativ 770 milioane euro. Până în 
prezent s-au decontat deja peste 400 
milioane euro pentru investiţiile

Detalii speakeri: 
 Gabriel FRIPTU, Director General, 
Direcția Programe Europene, Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice  
 Gabriel Friptu are o experiență 
profesională vastă în sectorul public. În 
2001, a devenit șeful departamentului 
responsabil pentru managementul 
programului pre-aderare PHARE, inclusiv 
pentru procesul de acreditare EDIS. În 
2006, a devenit responsabil pentru 
negocierera și eleborarea
documentelor de plani�care pentru 
Programul Operațional Regional 
(POR). În 2007, a devenit șeful 
Autorității de Management pentru 
POR. Din 2013, coordonează 
programele �nanțate prin fonduri 
europene ale Ministerului pentru 
Dezvoltare Regională și Administrație 
Publică.

 Otilia-Claudia ŞOŞ, O�țer de 
proiect, Comisia Europeană, Agenția 
Executivă pentru IMM
 Otilia-Claudia ŞOŞ a absolvit 
Facultatea de Studii Europene, 
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. 
În 2012, și-a început activitatea la
Comisia Europeană ca o�țer

realizate, 25 de proiecte din totalul de 69 
aprobate spre �nanţare �ind deja �nalizate.”
 Cristian Laudoniu, consilier la 
Ministerul pentru Energie, IMM și Mediu de 
Afaceri a prezentat programele naționale 
coordonate de acest minister: SRL-D-
stimularea în�ințării și dezvoltării
microîntreprinderilor, START- dezvoltarea 
abilităților antreprenoriale și facilitarea accesului 
la �nanțare; Femeia manager- dezvoltarea 
culturii antreprenoriale pentru femeile manag-
er, Incubatoare- în�ințare și dezvoltare de 
incubatoare tehnologice și de afaceri;

� n a n c i a r,  o c u p â n d u - s e  d e  
g r a n t u r i l e  Programului Cadru 7. 
În 2014, Otilia Șoș s-a alăturat Agenției
Executive pentru Întreprinderi Mici și
Mijlocii, ca O�țer de Program pentru 
”Instrumentul pentru IMM” din cadrul 
Orizont 2020.

 Adrian PASCU, Consilier, Autori-
tatea Națională pentru Cercetare 
Științi�că și Inovare
 Adrian Pascu are o experiență 
vastă în implementarea programelor 
cadru de cercetare științi�că și dezvoltare 
tehnologică ale Uniunii Europene și a 
inițiativei europene de cooperare în 
știință și tehnologie, COST. A fost o�țer,
la Comisia Europeană,  pe politici
de cercetare-inovare și analiză
socio-economică pentru monitorizarea 
strategiei Europa 2020. În prezent, el 
reprezintă Punctul Național de Contact 
din cadrul Autorității Naționale pentru 
Cercetare Științi�că și Inovare pentru 
Programul UE HORIZON 2020 pentru 
cercetare și inovare (2014-2020) la 
subprogramul pentru IMM-uri și
subprogramul de mediu.

Produse și servicii de piață- dezvoltare și 
modernizare a activităților de comercializare 
a produselor și serviciilor de piață; 
Meșteșuguri și artizanat - susținerea 
meșteșugurilor și artizanatului;
GROWING-UP - schimb de experiență 
pentru antreprenori; EMPRETEC - 
dezvoltare și sprijinire a antreprenorilor
PREIMM - Programul Româno-Elvețian 
pentru IMM.

 Livia STAN, Director General, 
Direcția Generală Ajutor de Stat, Ministerul 
Finanțelor Publice
 Livia Stan ocupă în prezent 
funcția de Director General al Direcției 
Generale Ajutor de Stat, Practici Neloiale 
și Prețuri Reglementate din cadrul Minis-
terului Finanțelor Publice. Ea este 
responsabilă pentru  un portofoliu de 
peste 3 miliarde de euro compus din 
proiecte de investiții �nanțate prin 
măsuri de ajutor de stat. Ea a deținut în 
trecut funcțiile de Consilier de integrare 
în cadrul Ministerului Integrării Europene 
și Consilier juridic în cadrul Ministerului 
Transporturilor, Construcțiilor și Turismu-
lui. Deține o diplomă de licență în drept 
(2002) și o diplomă de master în 
guvernarea electronică (2008). A urmat 
studii post-universitare în management 
urban la Universitatea Erasmus din 
Rotterdam (2004).

Cristian LaudoniuLivia Stan

12 Martie 2015  |
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Bune practici.
Contribuția
mediului privat
la simpli�carea
accesării fondurilor 
UE 
 Un sistem de vouchere 
pentru IMM, implicarea băncilor în
asigurarea co�nanțării și în derularea
instrumentelor �nanciare, precum și 
implicarea unor companii private ca 
organisme intermediare sunt soluții 
propuse de mediul privat pentru 
accesarea mai e�cientă a �nanțărilor 
europene.
 Sistemul de vouchere pentru 
�rmele mici și mijlocii din domeniul 
IT&C, un mecanism prin care este
simpli�cat procesul de acordare a 
anumitor categorii de granturi, a fost 
prezentat în detaliu la Conferința 
Internațională „Oportunități de 
�nanțare pentru IMM-uri 2014-2020”.

 Anca-Andreea Călugăru, Head of 
Structural Funds Practice la Schuman Associ-
ates, a exempli�cat sistemul voucherelor 
pentru digitalizarea IMM. „Schema de 
vouchere se dorește a � un ajutor pentru 
IMM-uri pentru a achiziționa instrumente și 
servicii digitale printr-un proces simpli�cat.
 Practic, nu ar mai trebui să depună 
dosare stufoase, care sunt evaluate de 
autorități, după care trebuie demarate 
proceduri de achiziții publice.

„Sunt organizații în�ințate de partenerii 
sociali și funcționează ca organisme 
intermediare pe zona de accesare a 
fondurilor pentru formare profesională, 
pe diferite industrii”, a explicat Theo Seip.

Anca-Andreea Călugăru

 Experiența olandeză: fondul 
de training
 Theo Seip, directorul VAPRO 
Olanda a detaliat modul în care sunt 
accesate �nanțările pentru resurse 
umane cu sprijinul unor structuri de 
parteneriat public-privat de tip Fonduri 
de training (Training funds).

Fondul de training OVP este recunoscut 
de Guvern și sprijină companiile din 
industria procesatoare în Olanda, care 
doresc să deruleze proiecte de instruire și 
formare: consiliază companiile,
realizează chiar dosarele de �nanțare,
monitorizează proiectele, contractează 
auditorii, are rol în prevenirea proble-
melor de implementare. Entitatea este și 
aplicant principal pe Fondul Social 
European în zona de industrie, reprezintă 
o garanție pentru Guvern că fondurile 
sunt cheltuite în bune condiții, astfel, 
diminuează riscurile în implementare. 
“Fondul a implementat proiecte încă din 
anul 1993, pe parcursul a trei perioade de 
programare iar printre factorii de succes 
enumerăm: criterii simple de aplicare, 
de�nirea clară și transparentă a rolurilor și 
un sistem constituit pe încredere între 
toți participanții la proces – politicieni, 
funcționari publici și autorități, bene�cia-
ri, auditori etc.” a mai adăugat directorul 
VAPRO.

Procesul este redus la câteva etape 
esențiale”, a explicat reprezentanta 
Schuman Associates. 
 Pe scurt, Autoritatea de Manage-
ment a programului desemnează un 
intermediar, care poate � un minister, o 
Universitate sau un cluster IT - în orice 
caz, o entitate independentă de furnizorii 
de servicii. Acesta selectează o listă de 
furnizori de servicii și echipamente IT.
„Apoi, compania solicitantă de �nanțare 
întocmește un plan de afaceri care, din 
experiența altor state, nu trebuie să aibă 
mai mult de 3-5 pagini, iar entitatea 
intermediară poate agrea să-i aloce un 
voucher. Odată primit voucherul, compania 
își alege unul dintre furnizorii deja 
selectați, își alege serviciile din portofoliul 
acestuia și plata se face furnizorului 
atunci când serviciile sunt recepționate. 
În total, mecanismul se poate implementa 
foarte rapid, pe o perioadă de trei-patru 
luni”, a explicat Anca-Andreea Călugăru.
 Un proiect pilot pe acest sistem 
a fost implementat în Spania: voucherele 
au valorat 5000 euro, cu �nanțare 80% 
prin FEDER. Datorită succesului înregis-
trat, autoritățile au decis să prelungească 
programul și să �e inclus în noul cadru 
�nanciar 2014 - 2020 cu o alocare totală 
de 8,4 milioane euro. 

Theo Seip
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Implicarea instituțiilor bancare: 
rezultate și posibilități
 Ioana Gheorghiade,  Director 
Executiv, Direcția Sector Public și Finanțarea 
Infrastructurii, BCR a explicat că băncile din 
România au susținut puternic accesarea 
fondurilor eropene. În primul rând, dacă un 
IMM a obținut o �nanțare europeană, poate 
utiliza un credit de co�nanțare. „Pentru noi 
este foarte important ca acel client să aibă 
un business plan viabil, astfel încât creditul 
să �e rambursat și să �e un proiect de 
succes. Este foarte importantă și perioada 
de monitorizare de 3-5 ani când banca joacă 
un rol important în suportul acordat 
proiectului”, a explicat Ioana Gheorghiade.
 Pe lângă această soluție clasică de 
creditare mai sunt o serie de produse speci�ce 
din zona instrumentelor �nanciare – spre 
exemplu credite cu dobândă subvenționată, 
asistență tehnică gratuită, garanții fără costuri.
Ioana Gheorghiade a dat exemple de proiecte 
de succes implementate cu sprijinul BCR în 
ultimii opt ani din domeniile industriei 
(activități productive), dezvoltării rurale 
(pani�cație) și mediului.

Detalii speakeri: 
 Theo SEIP, Director, VAPRO 
 Theo Seip este Partener la 
Grupul Vapro și Treasurer Knowledge 
Center PMLF, Training Fund OVP. Are peste 
20 de ani experiență în granturi Europene, 
dezvoltare internațională a afacerilor, 
management strategic, dezvoltarea 
resurselor umane, pregătire vocațională și 
structuri public-private.
 Theo Seip se a�ă în conducerea 
grupului VAPRO din 2002, anterior �ind 
director la fondul OVP, consultant și 
trainer. Deține un master în psihologie 
socială și o diplomă de business
management.

 Pentru următoarea perioadă 
�nanciară, reprezentanta Băncii Comer-
ciale Române a declarat că băncile își 
doresc, în afara continuării activităților 
tradiționale, o implicare în gestionarea 
unor instrumente �nanciare. „Ne 
bucurăm că există această deschidere, 
putem continua susținerea absorbției 
fondurilor pentru toți clienții inclusiv 
IMM-uri”, a spus Ioana Gheorghiade.
 Cum văd autoritățile impli-
carea mediului privat
Eugen Teodorovici, care a participat la

 Anca-Andreea CĂLUGĂRU, 
Head of Structural Funds Practice, 
Schuman Associates
 Anca-Andreea Călugăru este 
Coordonatorul Departamentului de 
Fonduri Structurale și de Investiții
din cadrul Schuman Associates
(www.schumanassociates.com), o compa-
nie de top de pe piața de  servicii de consul-
tanță în afaceri și �nanțări europene din 
Bruxelles. Din biroul din București, asistă 
diverse organizații publice și private din 
Romania și din alte state membre ale UE (în 
special din zona Europei Centrale și de Est), 
în implementarea strategiilor lor de 
�nanțare cu fonduri UE. 

Conferință în calitate de Ministru al Fondu-
rilor Europene, la acea perioadă, și-a 
declarat deschiderea față de implicarea 
mediului privat, în special sistemul bancar, 
în atragerea fondurilor europene.
Vorbind despre instrumentele �nanciare, în 
special despre programul JEREMIE, acesta a 
spus: „astăzi merge în direcția bună, sunt 
deschis în a merge mai departe, în a 
suplimenta acest instrument �nanciar, pe acest 
model și chiar să-l dezvoltăm în următoarea 
perioadă. Suntem deschiși pentru a aduce bune 
practici din alte țări, în România”.

 Ioana GHEORGHIADE, Direc-
tor Executiv, Direcția Sector Public și 
Finanțarea Infrastructurii, BCR
 Ioana Gheorghiade are o vastă 
experiență în servicii bancare corporative pe 
piața din România. Este CFA (Chartered Financial 
Analyst) – membră a institutului CFA, Statele 
Unite ale Americii. Ea deține un MBA de la 
Asebuss, București în colaborare cu
Universitatea de Stat Kennesaw, Atlanta și a 
absolvit Academia de Stiințe Economice, 
Facultatea de Studii Economice în Limbi Străine, 
București. S-a alăturat Erste Group-BCR, în 2008, 
și a devenit Director Executiv al Departamentului 
de Finanțări Proiecte, în 2010. În 2013, a preluat 
responsabilitățile pentru Finanțare Infrastruc-
tură și Sectorul Public.

Ioana Gheorghiade
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Cine sunt, de fapt, bene�ciarii: „Profesioniștii 
proiectelor de succes”
 Pentru că nicio discuție despre 
fonduri europene nu ar avea sens fără a 
înțelege cine sunt destinatarii �nali, iată 
câteva exemple concrete. Șase bene�-
ciari de �nanțări nerambursabile au fost 
selectați în cadrul  concursului
„Profesioniștii proiectelor de succes”  , 
derulat în perioada 26.02 - 05.03, festivi-
tatea de premiere având loc în cadrul
Conferinței Internaționale „Oportunități 
de �nanțare pentru IMM-uri 2014-2020“, 
din 12 martie 2015.
 Cei trei premianți principali au 
bene�ciat de asigurarea vizibilității 
proiectului pe site-urile www.euractiv.ro, 
www.hotnews.ro, și www.immromania.ro 
și un pachet de produse promoționale 
oferit de partenerul principal Telekom 
România. Proiectele, pe scurt: 

 Eco-inovare cu sprijin �nan-
ciar din bugetul de stat
 Proiectul „Modul multi-
funcțional locativ sau comercial” a fost 
declarat „Marele câștigător” al
concursului. Cel care a dezvoltat ideea 
de afacere și a obținut �nanțare din 
bugetul de stat, prin Programul pentru 
Întreprinzători Debutanți (SRL-D) este 
Constantin Alupoaei, de profesie 
designer. Acesta a detaliat:  „Un contain-
er metalic, care a fost folosit pentru 
depozitare și transport și apoi
abandonat, este transformat într-un 
modul universal. Inovația ține de 
aplicarea unor metode tehnice și estet-
ice. Pe acoperiș sunt plantate diverse 
plante, aceasta metodă �ind o noutate 
în izolarea și �ltrarea apei pluviale.
O altă inovație este accesorizarea cu 
panouri fotovoltaice, instalație ce va 
asigura independența energetică. 
Elementele inovative se regăsesc și în 
metoda folosită pentru amenajarea 
interioară. Modulul poate � astfel 
utilizat pentru spațiu de birou, unitate 
locativă, spațiu comercial, spațiu sanitar, 
spațiu educațional și altele”.
Produsul realizat pune din start accentul 
pe reciclare și ecologie, mai subliniază 
întreprinzătorii. „Acum există în lume 
peste 11 milioane de containere 
nefolosite și abandonate. Containerul 
metalic este refolosit prin reintegrarea

în uzul uman având o  destinație mult 
îmbunătățită”.  
 Prețul unui astfel de container 
transformat pornește de la circa 7.500 de 
euro. Întreprinzătorul Constantin 
Alupoaei a mărturisit pentru EurActiv.ro 
că, până în prezent, a primit două cereri 
de ofertă, una pentru o casă de vacanță și 
alta pentru un restaurant de tip fast-food.

 ”Abilitățile contează și 
economic”
Fundația Motivation România este cu 
adevărat un profesionist al proiectelor 
europene. Aceasta a derulat în ultimii ani 
zece proiecte și a atins peste 10.000 de 
bene�ciari �nali, potrivit reprezentantei 
organizației, Mirela Cîrlan. 
 Experiența accesării fondurilor 
POSDRU a fost, per ansamblu, pozitivă. 
Mirela Cîrlan spune că, în general, 
funcționarii din organismele intermedi-
are au fost cooperanți și, cu toate că au 
existat adesea întârzieri în rambursarea 
fondurilor, organizația a reușit să acope-
re, chiar dacă uneori la limită, necesarul 
de resurse pentru derularea activității. 
Proiectul înscris și ales câștigător la 
concursul organizat de EurActiv este în 
derulare și vizează opt structuri de econ-
omie socială (SES) și crearea a 41 de locuri 
de muncă

permanente, din care 28 pentru persoane 
din grupuri vulnerabile. 
  „Proiectul se constituie într-o 
investiție în capitalul uman iar competiti-
vitatea capitalului uman este direct 
in�uențată de formarea profesională. 
Prin în�ințarea celor opt SES care vor 
deveni operaționale pe durata imple-
mentării, proiectul va avea un puternic 
caracter demonstrativ și potențial de 
replicare în alte regiuni și localități ale 
țării.
 Librării informatizate cu 
fonduri UE
 Patru module de software 
implementate în zece librării, o serie de 
echipamente și câteva sesiuni de instru-
ire: câteva rezultate concrete ale proiect-
ului realizat de Compania de Librării 
București cu fonduri nerambursabile de 
circa 770.000 de lei.
 Obiectivul general a fost „intro-
ducerea unor sisteme TIC pentru e�cien-
tizarea şi dezvoltarea afacerii, încurajând 
inovarea şi oferind sprijin pentru deciziile 
manageriale”. 
 Proiectul a fost �nanțat prin POS 
CCE, axa III "Tehnologia Informaţiei şi 
Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi 
public” - componenta „Sprijin pentru 
sisteme TIC integrate și alte aplicații 
electronice pentru afaceri”.  Durata 
totală, 15 luni. Informatizarea celor zece 
librării într-un timp relativ scurt a fost 
bene�că pentru companie. De asemenea, a 
fost important, au mai spus reprezen-
tanții companiei, și sprijinul �rmei de 
consultanță care a participat la elaborar-
ea și implementarea proiectului. 
 Compania de Librării București 
intenționează să depună din nou 
proiecte pentru �nanțare europeană pe 
noile Programe Operaționale cu fonduri 
structurale.
Pe lângă premiile principale, la concursul „Profesion-
iștii proiectelor de succes” alte trei companii au fost 
nominalizate, descrieri ale proiectelor �ind prezentate 
pe site-urile www.euractiv.ro, www.hotnews.ro,  și 
www.immromania.ro: GMA Expertise SRL-D, cu 
proiectul ”Grile online pentru examene!”
S.C. Euroelectric S.R.L., cu proiectul „Tehnologizare 
fabrică de echipamente electrice"
SC Tourist Informator SRL, cu proiectul „Platforma 
e-commerce la SC Tourist Informator SRL pentru 
promovarea turismului românesc”. 
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Fonduri europene 
pentru IMM-uri. 
O  v i z i u n e  d e  
ansamblu
 Pr o m o v a r e a  f o n d u r i l o r
europene 
 Unul dintre rezultatele cele mai 
impor tante a le  confer inței  a  fost
promovarea principalelor mecanisme 
europene de �nanțare pe care IMM-urile 
le au la dispoziție pentru dezvoltarea 
activităților de pro�l. În acest sens,
panelurile specializate au abordat atât
oportunitățile fondurilor structurale, cât și 
cele oferite de granturile Comisiei 
Europene.
 F o n d u r i  s t r u c t u r a l e  
Fondurile structurale sunt cele mai des 
invocate instrumente �nanciare 
europene. Ele urmăresc îndepărtarea 
disparităților economice și sociale dintre 
regiunile Uniunii Europene și oferă 
�nanțare pentru o serie largă de activități 
și acțiuni.
 Administrate prin intermediul 
autorităților naționale de management, 
fondurile structurale se supun unui proces 
dublu de raportare și impun un set
speci�c de condiții �nanciare și legale.
 Fondurile structurale sunt 
alocate printr-o serie de programe 
operaționale care sunt propuse de guver-
nele naționale și con�rmate de către 
Comisie. Fiecare program operațional 
este administrat de o autoritate de 
management. Aplicațiile individuale 
trebuie să răspundă priorităților 
exprimate în cadrul unui program 
operațional și trebuie trimise către autori-
tatea de management responsabilă 
pentru acel program. 

 Granturile Comisiei Europene
 Deși fondurile structurale sunt 
cele mai cunoscute instrumente �nancia-
re europene, Comisia Europeană 
lansează periodic, prin Directoratele 
Generale, cereri de propuneri speci�ce 
pentru o paletă largă de domenii și activi-
tăți. Aceste programe se numesc granturi 
europene și sunt administrate direct (fără 
intermedierea autorităților naționale de 
management) de către Directoratele 
Generale ale Comisiei.  
 Agricultură, pescuit şi produse 
alimentare, Întreprinderi, Cultură, 
educaţie şi tineret, Energie şi resurse 
naturale, precum și Justiţie, afaceri 
interne şi drepturile cetăţenilor, sunt doar 
câteva dintre domeniile pentru care 
Comisia Europeană pune la dispoziție 
fonduri în mod direct.
 Procedura de aplicație este 
simplă și presupune, cu mici diferențe 
speci�ce în funcție de �ecare program, 
înregistrarea aplicantului cu toate actele 
necesare, realizarea de parteneriate 
instituționale și redactarea cererii de 
�nanțare. 
 Aplicațiile pentru �nanțare pot � 
scrise doar ca răspuns la cererile de 
propuneri (call for proposal/call for 
tenders) care sunt lansate periodic în 
cadrul �ecărui program. Parteneriatele 
între organizații din mai multe țări - de 
regulă minimum trei state membre - sunt 
obligatorii în majoritatea programelor. 
Cererea de �nanțare implică o descriere 
tehnică a proiectului – realizată în baza 
unor câmpuri pre-stabilite de Comisie – și 
bugetul activităților. 

Principii generale
I. Organizarea aplicației într-o structură 
cronologică
II. Obiective organizaționale bine conturate
III. Idee de proiec t  compatibi lă  cu
obiectivele organizaționale și linii existente 
de �nanțare
IV. Expertiză organizațională în domeniul 
de pro�l al proiectului
V. Colectarea tuturor documentelor și 
formularelor instituționale necesare
VI. Colectarea tuturor materialelor teoretice 
necesare, în particular cele emise sau
comandate de �nanțator
VII. Parteneri cali�cați în domeniul de pro�l 
al proiectului
VIII. Calendar de dezvoltare și depunere 
bine conturat
IX. Metodologie de depunere bine
documentată

Structura cronologică a etapelor aplicației
I. Conturarea unei idei de proiect
II. Identi�carea oportunităților de �nanțare
III. Descărcarea documentelor relevante 
(detaliile apelului, elemente de legislație, 
exemple de formulare, anexe necesare)
IV. Veri�carea eligibilității (eligibilitatea 
aplicantului, eligibilitatea acţiunii)
V. Adunarea materialelor relevante (studii, 
analize, rapoarte, literatură de specialitate, 
strategii, decizii)
VI. Dezvoltarea conceptului de proiect 
VII. Identi�carea/ abordarea partenerilor 
potențiali
VIII. Ajustarea conceptului în funcție de 
membrii consorțiului
X. Încheierea parteneriatelor
XI. Completarea aplicației
XII. Depunerea aplicației
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Conferință Internațională – „Oportunități de �nanțare 
pentru IMM-uri 2014-2020” 12 martie 2015

EurActiv România a organizat, în martie 
2015 o conferință internațională pe 
tema �nanțărilor pe care întreprinderile 
mici și mijlocii (IMM) le au la dispoziție. 
 Evenimentul a avut rezultate 
foarte bune, remarcându-se în special 
prin calitatea prezentărilor și a discuțiilor. 
Relevanța domeniului, expertiza
participanților și amploarea dezbaterilor 
au asigurat un interes foarte mare în 
spațiul public. 
 Principala realizare a confer-
inței a fost aducerea împreună a reprez-
entanților celor mai relevante instituții 
cu rol de reglementare pentru diferitele 
programe de �nanțare și bene�ciarii 
acestor instrumente. Conferința a 
facilitat conectarea ideilor inovatoare 
ale pieței private din România cu instru-
mente �nanciare adecvate și a promo-
vat principiile profesionalismului și 
calității în domeniul �nanțării 
IMM-urilor. 

• Parteneriat strategic cu Reprez-
entanța Comisiei Europene în România;

• 19 vorbitori (Comisarul europe-
an Corina Crețu, Ministrul Fondurilor 
Europene, trei vorbitori străini și 14 
reprezentanți ai instituțiilor publice și 
mediului privat);

• Peste 250 de participanți;

• 6 companii partenere;

• Un concurs: “Profesioniștii 
proiectelor de succes”, cu trei premianți 
și trei nominalizați;

Indicatori de performanță:

• Conferința a fost desfășurată în 
două limbi – română și engleză, �ind 
asigurată traducerea simultană. În plus, 
au fost publicate, în ambele limbi, pe 
EurActiv.ro, EurActiv.com (în engleză) și 
HotNews.ro, anunțuri pre și post eveni-
ment; 

• Transmisiune LIVE Video&Text 
pe EurActiv.ro și HotNews.ro (durata 1 ½ 
ore), cu un reach de 6,755 pe site-uri și 
2574 pe Facebook;

• Campanie bannere online (3 
formate) pe EurActiv.ro și HotNews.ro, 
timp de 10 zile - 1,410,000 a�șari și o rată 
de click de 0,07%;
• Campanie promovare eveni-
ment și parteneri în newslettere: EurActiv 
– 15 newslettere, reach aprox. 8,000 
abonați/newsletter; HotNews - 8 newslet-
tere, reach aprox. 38,000 abonați/news-
letter;

• Eveniment pe Facebook – 
impact: 640 persoane;
• Campanii pe rețele sociale: 
Facebook - peste 40 postări și 50,000 
reach; peste 50 de comentarii și share-uri; 
Twitter – 20 de postări legate de eveni-
ment;
• Articol multimedia complex în 
aplicația Storify – 2,773 vizualizări în site;
• Publicarea pe EurActiv.ro a 25 de 
articole, 23,748 vizualizări, pe teme 
legate de conferință (fonduri structurale 
și comunitare) și pe HotNews.ro a unui 
articol, 5,065 vizualizări; 
• Publicarea pe EurActiv.ro a 15 
articole, 10,668 vizualizări, legate direct 
de conferință (anunț conferință și 
concurs, intervenții speakeri și interviuri 
parteneri) și pe HotNews.ro a 7 articole, 
16,944 vizualizări;
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