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INTRODUCERE

Lucrarea de faţă îşi propune prezentarea cunoştinţelor şi exersarea competenţelor şi
aptitudinilor necesare unei performanţe manageriale ridicate, prin furnizarea
instrumentelor utile procesului decizional în afaceri. Astfel, sunt prezentate elemente
esenţiale specifice managementului proiectelor, planului de afaceri, studiilor de
fezabilitate, proiectelor finanţate din fonduri europene.
Pe parcursul desfăşurării cărţii sunt prevăzute o serie de lucrări aplicative care oferă
posibilitatea deprinderii abilităţilor necesare elaborării şi implementării unui proiect, plan
de afaceri, studiu de fezabilitate şi elaborării cu succes a unui proiect cu finanţare
europeană.
Lucrarea urmăreşte o serie de obiective între care se remarcă următoarele: prezentarea
cunoştinţelor specifice managementului proiectelor; înţelegerea sistemică şi practică a
unui proiect; întocmirea şi parcurgerea fazelor unui proiect; cunoaşterea modalităţilor de
lucru în echipă în cadrul unei proiect; asigurarea resurselor operaţionale ale unui proiect;
conceperea şi administrarea bugetului unui proiect; gestionarea comunicării în cadrul
unui proiect; identificarea şi prevenirea riscurilor asociate unui proiect; dezvoltarea
aptitudinilor şi competenţelor decizionale necesare rezolvării problemelor complexe din
mediul organizaţional actual; înţelegerea sistemică a planului de afaceri; dezvoltarea
aptitudinilor, abilităţilor şi competentelor în elaborarea şi implementarea unui plan de
afaceri; desfăşurarea ideii afacerii în elemente specifice în vederea verificării şi
demonstrării viabilităţii acesteia; evidenţierea avantajelor reale ale unei afaceri;
dobândirea cunoştinţelor necesare întocmirii şi implementării proiectelor cu finanţare din
fonduri structurale.
Cartea se adresează unui grup ţintă format din studenţi şi masteranzi, manageri de
proiecte, angajaţi din organizaţii cu responsabilităţi directe în realizarea de proiecte sau în
organizarea activităţilor, angajaţilor din instituţii financiar-bancare cu atribuţii în aprobarea
creditelor de afaceri, liber-profesionişti (freelancer).
Februarie 2015
Autoarea
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PARTEA I
FONDURILE EUROPENE PENTRU FINANŢAREA
PROIECTELOR DE INVESTIŢII ÎN ROMÂNIA

1 FONDURILE EUROPENE - ABORDĂRI GENERALE
1.1

Fondurile structurale şi de coeziune, programele operaţionale,
obiectivele acestora pentru perioada 2007-2013

Fondurile structurale şi de coeziune reprezintă instrumente financiare prin care
Uniunea Europeană acţionează pentru realizarea celor trei obiective ale politicii de
coeziune prin implementarea programelor operaţionale, pentru eliminarea disparităţilor economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi
sociale.
Pentru perioada 2007-2013, OBIECTIVELE politicii de coeziune a Uniunii Europene au
fost următoarele:
•

obiectivul CONVERGENŢA destinat să grăbească dezvoltarea economică pentru
regiunile rămase în urmă, prin investiţii în capitalul uman şi infrastructura de
bază;

•

obiectivul COMPETITIVITATE regională şi ocuparea forţei de muncă destinat
să consolideze competitivitatea şi atractivitatea regiunilor, precum şi capacitatea
de ocupare a forţei de muncă printr-o dublă abordare (angajaţi şi angajatori);

•

obiectivul COOPERARE teritorială europeană urmăreşte întărirea cooperării la
nivel transfrontalier, transnaţional şi interregional.

Programele operaţionale, în funcţie de eligibilitatea regiunilor, sunt finanţate prin
intermediul a trei "reglementări financiare" cunoscute sub numele de fonduri structurale.
Pentru perioada 2007-2013, au fost create trei instrumente financiare cunoscute ca
FONDURI STRUCTURALE respectiv:
•

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este destinat redresării
principalelor dezechilibre regionale de la nivelul ţărilor şi regiunilor UE şi
contribuie la:
o

reducerea diferenţelor între nivelele de dezvoltare a diferitelor regiuni;

o

recuperarea decalajului de către regiunile cele mai puţin favorizate,
inclusiv zonele rurale şi urbane, zonele industriale în declin, precum şi
regiunile afectate de un handicap geografic sau natural, precum regiunile
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insulare şi zonele muntoase, zonele cu densitate mică a populaţiei şi
regiunile de frontieră.
•

•

Fondul Social European (FSE) are în vedere priorităţile şi obiectivele UE din
domeniile:
o

educaţiei şi formării profesionale,

o

creşterii participării persoanelor inactive din punct de vedere economic
la piaţa muncii,

o

combaterii excluderii sociale - în special aceea a categoriilor
defavorizate, precum persoanele cu handicap,

o

promovării egalităţii între bărbaţi şi femei şi al nediscriminării.

Fondul de Coeziune (FC), al intensificării coeziunii economice şi sociale în
cadrul UE din perspectiva promovării unei dezvoltări durabile, reprezintă fondul
prin care se intervine pentru acţiuni în următoarele domenii:
o

reţele transeuropene de transport,

o

dezvoltarea durabilă care prezintă avantaje evidente pentru mediu,
precum eficacitatea energetică şi energiile regenerabile,

o

transportul care nu are legătură cu reţelele transeuropene, transportul
feroviar, transportul pe căile navigabile interne, transportul maritim,
sistemele de transport intermodal şi interoperabilitatea lor, gestiunea
traficului rutier, maritim şi aerian, transporturile urbane specifice şi
transporturile publice.

Pentru perioada 2007-2013, pe lângă cele trei instrumente au existat şi două ACŢIUNI
COMPLEMENTARE, respectiv:
•

Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR),

•

Fondul European pentru Pescuit (FEP).

Programele operaţionale ce au compus fondurile structurale, pentru perioada 20072013, au fost:
•

Programul Operaţional Regional (POR);

•

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS
CCE);

•

Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală (PNDR);

•

Programul Operaţional pentru Pescuit (POP);

•

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU);

•

Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu);

•

Programul Operaţional Sectorial de Transport (POS Transport);

•

Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA);

•

Programul Operaţional de Asistenţă Tehnică (POAT);

•

Programe de Cooperare Teritorială.
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1.2

Strategia Europa 2020 – obiective, priorităţi, iniţiative

În anul 2010, Comisia Europeană a lansat strategia EUROPA 2020 – O strategie
1
europeană pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.
SCOPUL general al strategiei este acela de a ghida economia Uniunii Europene (UE)
în deceniul 2011-2020, printr-o abordare tematică unitară a reformelor în plan economic
şi social, concentrată pe un număr de 3 priorităţi reprezentative, structurate în 7 iniţiative
emblematice şi cuantificabile în 5 obiective principale.
Cele 3 PRIORITĂŢI ale strategiei Europa 2020 care definesc viziunea UE asupra
economiei sociale de piaţă pentru secolul XXI vizează:
a) creşterea inteligentă, prin dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi
inovare;
b) creşterea durabilă, prin promovarea unei economii mai eficiente, mai ecologice
şi mai competitive;
c) creşterea favorabilă incluziunii prin promovarea unei economii cu un grad înalt
de ocupare a forţei de muncă care să asigure coeziunea socială şi teritorială.
Cele 5 OBIECTIVE PRINCIPALE (concretizate în 8 ţinte numerice) propuse pentru
atingerea celor 3 priorităţi, la nivelul UE, până în 2020 sunt:
1. o rată de ocupare a populaţiei cu vârsta între 20 – 64 ani de 75%;
2. investiţii (publice şi private) în cercetare şi dezvoltare de 3% din PIB-ul UE;
3. atingerea obiectivului „20/20/20” în domeniul energiei şi al schimbărilor climatice;
4. un nivel maxim de 10% al ratei părăsirii timpurii a şcolii şi un nivel minim de 40%
al ratei de absolvire a unei forme de învăţământ terţiar în rândul tinerilor cu vârsta
între 30 şi 34 ani;
5. reducerea cu 20 de milioane a numărului de cetăţeni europeni ameninţaţi de
sărăcie şi excluziune socială.
Cele 7 INIŢIATIVE emblematice ale strategiei Europa 2020 sunt:
1. O agendă digitală pentru Europa: valorificarea potenţialului TIC într-o Europă
slăbită de criza economică;
2. Tineret în Mişcare;
3. O Uniune a inovării;
4. O politică industrială integrată pentru era globalizării;
5. O agendă pentru noi competenţe şi locuri de muncă: contribuţia europeană la
ocuparea totală;

1

Sursa : România şi Strategia Europa 2020. Reforme naţionale pentru creştere inteligentă, durabilă şi
favorabilă incluziunii la orizontul anului 2020. Departamentul pentru Afaceri Europene Bucureşti, martie
2011. http://www.fonduri-ue.ro/res/
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6. Platforma europeană împotriva sărăciei şi excluziunii sociale: un cadru european
pentru coeziune socială şi teritorială;
7. O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.
În cadrul celor 7 iniţiative emblematice, au fost identificate noi motoare ale creşterii
economice şi ocupării abordate la nivelul ţărilor membre UE. În cadrul fiecărei iniţiative,
autorităţile statelor membre şi UE trebuie să-şi coordoneze sinergic eforturile pentru
atingerea obiectivelor strategiei prin acţiuni întreprinse la nivel european, respectiv,
naţional.

1.3

Fondurile europene pentru perioada 2014-2020 – prezentare
sintetică

Pentru perioada 2014-2020, fondurile europene urmează aceeaşi logică precum cea din
perioada anterioară, cu noi orientări în funcţie de Strategia 2020 şi conjunctura
economică europeană şi mondială. În tabelul 1.1 sunt prezentate, într-o manieră
comparată, principalele caracteristici ale fondurilor europene alocate pentru perioada
2007-2014 şi perioada 2014-2020.
Tabel 1.1 Analiza comparativă a principalelor caracteristici ale fondurilor europene
alocate pentru perioada 2007-2014 şi perioada 2014-2020
2007-2014

2014-2020

Cadrul Strategic Naţional de Referinţă

Acordul de Parteneriat

(FEDR, FC, FSE)

(FEDR, FC, FSE, FEADR, FEPAM)

Orientare strategică şi de programare ‐
linii directoare CE privind coeziunea
economică, socială şi teritorială, ţinând
seama de politicile comunitare relevante.

Strategia Europa 2020;

Rezerva de performanţă, 3% la latitudinea statelor membre.

Rezerva de performanţă, 6 % , obligatorie

Indicatori de rezultat şi realizare
imediată (output) stabiliţi pe baza unor
linii orientative CE (comunicate pe
parcursul implementării).

Indicatori comuni stabiliţi prin regulamentele de fond:

Document de poziţie al serviciilor CE;
Recomandări specifice de ţară.

‐ de output (FEDR, FSE, FC, FEADR)
‐ de rezultat (FSE).

Absenţa unei concentrări tematice.

11 Obiective Tematice; alocări financiare
condiţionate prin regulamentele specifice
de fond FEDR / FSE.

Priorităţi / fond.

Priorităţi
tematic.

Inexistenţa unor instrumente de dezvoltare teritorială predefinite.

ITI, CLLD.

Lipsa unei condiţionări pentru finanţare.

Condiţionalităţi ex‐ante.

de

investiţii/

fond/

obiectiv

Sursa: http://www.fonduri-ue.ro/
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Pentru perioada 2014-2020, sunt prevăzute 11 OBIECTIVE TEMATICE, după cum
urmează:
−

1 Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării;

−

2 Îmbunătăţirea accesului şi a utilizării şi creşterea calităţii TIC;

−

3 Îmbunătăţirea competitivităţii IMM-urilor, a sectorului agricol (în cazul
FEADR) şi a sectorului pescuitului şi acvaculturii (pentru FEPAM);

−

4 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon în toate
sectoarele;

−

5 Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea
riscurilor;

−

6 Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor;

−

7 Promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din
cadrul infrastructurilor reţelelor majore;

−

8 Promovarea sustenabilităţii şi calităţii locurilor de muncă şi sprijinirea
mobilităţii forţei de muncă;

−

9 Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de
discriminare

−

10 Investiţiile în educaţie, formare şi formare profesională pentru competenţe
şi învăţare pe tot parcursul vieţii;

−

11 Consolidarea capacităţii instituţionale a autorităţilor publice şi a părţilor
interesate şi o administraţie publică eficientă.

CADRUL FINANCIAR MULTIANUAL (CFM) reprezintă un mecanism menit să asigure
previzibilitatea cheltuielilor UE şi, în acelaşi timp, respectarea unei discipline
bugetare stricte.
CFM defineşte sumele maxime („plafoanele”) pentru fiecare domeniu de cheltuieli
majore („rubrică”) din bugetul Uniunii. În acest context, în fiecare an, Parlamentul
European şi Consiliul, care reprezintă „autoritatea bugetară” a Uniunii, trebuie să
stabilească de comun acord bugetul pentru anul următor. În realitate, bugetul anual
adoptat se situează întotdeauna sub plafonul global al CFM.
CFM stabileşte, de fapt, priorităţile politice pentru anii următori şi reprezintă, prin
urmare, atât un cadru politic, cât şi unul bugetar („În ce domenii ar trebui să
investească Uniunea mai mult sau mai puţin în viitor?”
CFM vizează asigurarea evoluţiei ordonate a cheltuielilor Uniunii în limita resurselor
proprii. Acesta se adoptă pentru o perioadă de cel puţin cinci ani. Bugetul anual al
Uniunii respectă cadrul financiar multianual.
Plafonul global de angajamente propuse de Comisie pentru perioada 2014-2020 este de
1,025 miliarde EUR. Repartizarea acestui buget pe cele 5 direcţii este următoarea:
−

48% - creştere inteligentă şi favorabilă incluziunii;
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−

37% - creştere durabilă: resurse naturale;

−

2 % - securitate şi cetăţenie;

−

7 % - Europa în lume;

−

6 % - administraţie.

2

2 PREZENTAREA PROGRAMELOR DE FINANŢARE
EUROPENE PENTRU PERIOADA 2014-2020
2.1

Programul Operaţional Regional 2014-2020

OBIECTIVUL GENERAL al Programul Operaţional Regional (POR) este dezvoltarea
regională din cadrul Planului Naţional de Dezvoltare (PND).
POR contribuie împreună cu Programul Operaţional Sectorial Transport, Programul
Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice la:
•

realizarea obiectivelor Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională şi ale
Cadrului Naţional Strategic de Referinţă,

•

diminuarea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România
şi media dezvoltării statelor membre ale UE.

POR a fost elaborat conform principiului european al subsidiarităţii, în baza strategiilor
de dezvoltare regionale şi se adresează regiunilor de nivel NUTS II în conformitate cu
Regulamentul CE nr. 1059/2003 de clasificare statistică a unităţilor teritoriale, care
corespund celor 8 Regiuni de dezvoltare ale Românie.
POR 2014-2020 vizează 9 obiective tematice (OT) repartizate pe 11 axe prioritare
(AP) (vezi tabel 2.1).

2

Sursa: Propunerea Comisiei Europene privind cadrul financiar multianual 2014-2020, http://www.regioadrcentru.ro/Document_Files/PORDocumenteStrategice/
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