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Joi, 23 octombrie 2008. Sala de Sedinte a Consiliului Judetean Olt a gazduit evenimentul
"Fonduri Structurale in Romania - Oltenia pe calea europeana, de la aderare la integrare",
organizat de echipa Finmedia cu sprijinul Ministerului pentru IMM, Comert, Turism si Profesii
Liberale, Consiliului Judetean Olt, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia,
Primaria Slatina, CEC Bank, Euga, BRD, Fondul de Garantare a Creditului Rural si Fondul
Local de Garantare Craiova Filiala FNGCIMM IFN SA. Initiativa organizarii acestui
eveniment in Oltenia a venit ca urmare a perceptiei generale formate asupra acestei zone,
conform careia este cea mai saraca regiune a tarii iar standardul de viata al populatiei se
afla sub media nationala. Asadar, evenimentul si-a dorit demontarea aceastei perceptii, atat
pentru faptul ca in ultimii ani am asistat la o crestere economica a regiunii, pentru faptul ca in
anul 2008 se afla in fruntea clasamentului privind numarul cererilor de finantare europeana
depuse prin Programul Operational Regional, dar in special pentru hotararea si pasiunea
caracteristica oltenilor atunci cand isi stabilesc un obiectiv. Reprezentanti ai Ministerului
Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, Ministerului pentru IMM, Comert, Turism si
Profesii Liberale, Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, Directiei pentru
Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia Consiliilor Judetene, Primariilor, consultanti in
domeniu, manageri ai companiilor locale si reprezentanti ai institutiilor financiare s-au reunit
pentru a incerca realizarea unei diagnoze reale a gradului de absorbtie a fondurilor in
Oltenia. Regiunii Sud-Vest Oltenia ii revine un procent de 14.01% (reprezentand 621,60
milioane euro) dintr-un buget total de aproximativ 4,4 miliarde euro, alocat Romaniei prin
Programul Operational Regional. Reabilitarea si modernizarea retelor de transport a fost
unul dintre domeniile cele mai solicitate de olteni, pana la data de 22 octombrie, fiind depuse
42 de cereri de finantare, in valoare de 386.718.067,82 milioane euro, conform datelor
furnizate de Agentia pentru Dezvoltare Regionala. Pana in prezent fiind contractate 5
proiecte in valoare totala de aproximativ 74 milioane euro. Intreprinzatorii mici si mijlocii din
cele cinci judete ale regiunii sunt si ei campioni la nivel national, fiind inaintate 61 de cereri
de finantare, suma totala solicitata fiind de 7.237.019,53 euro. Desi aparent situatia se
prezinta bine in acest sector, la nivel regional au fost identificate si dificultati in
implementarea programului, dificultati ce le regasim din pacate si la celelalte regiuni.
Asadar, completarile sau modificarile cadrului legislativ dupa lansarea cererilor de proiecte
au afectat atat continutul documentelor de pregatire a cereilor de finantare cat si procesul de
evaluare si selectie si aici amintim avizul Natura 2000, avizul Ministerului Sanatatii Publice,
HG 28/2008, Ordinul MSP 39/2008. O alta problema constatata este durata relativ mare a

procesului de evaluare, selectie si contractare, cauzata pe de o parte de slaba calitate a
cererilor de finantare depuse, iar pe de alta parte de termenele de evaluare stabilite de
Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Locuintelor. Neclaritati se gasesc, de asemenea,
si in documentele conexe implementarii programului. Daca procesul de absorbtie a
fondurilor europene pentru dezvoltare regionala se deruleaza in conditii mai bune, nu
accelasi lucru il putem spune despre finantarea rurala unde au fost semnalate grave carente
la toate cele cinci judete ale regiunii, incepand cu structura ghidurilor de aplicare, modificari
legislative dupa lansarea cererilor de proiecte dar si slaba capacitate administrativa
Discutiile au reliefat faptul ca accesarea si absorbtia fondurilor europene constituie inca o
mare provocare atat pentru administratia publica cat si pentru mediul de afaceri, insa "este
foarte important ca toate judetele sa coopereze pentru a face din Regiunea Sud-Vest
Oltenia una atractiva" a concluzionat Daniela Lungu reprezentanta Consiliului Judetean Olt,
gazda evenimentului. Ideea a fost sustinuta si de administratorul public al Primariei Slatina,
Minel Prina "este foarte bine ca reprezentantii autoritatilor locale, ai guvernului in teritoriu au
inteles ca suntem o echipa si ca trebuie sa ne ocupam foarte serios de accesarea
fondurilor". Viorela Radoi - Manager Proiect

Despre FINMEDIA S.R.L.
Despre e-Finance
e-Finance are un tiraj mediu auditat de BRAT de 10.000 de exemplare. Revista mizeaz? pe
informa?ia de actualitate prelevat? corect ?i transmis? cu discern?mânt, pe monitorizarea
ofertei ?i cererii în mi?care, pe comentarii avizate ?i comprehensibile, pe l?murirea
controverselor, pe detalierea evolu?iei domeniilor emergente ale economiei, pe dialoguri
constructive, precum ?i pe descoperirea c?ilor eficiente de atingere a performan?ei.
Despre Finmedia
Finmedia este un trust de pres? economico-financiar?, cu o experien?? de 11 ani pe pia?a
de profil, specializat în editarea publica?iilor economice lunare Pia?a Financiar?,
e-Finance, Ghidul de Bani, precum ?i a seriilor de anuare de specialitate România Top 100
Companii, Romanian Financial Directory, IT&C Directory, Anuarul Juridic.
Firma are, de asemenea, o vast? experien?? în organizarea de evenimente de anvergur? –
forumuri, conferin?e ?i târguri de profil. „Conferin?ele Pia?a Financiar?“, „e-Finance
events“, „FinFair – Târgul de bani“, „Real Bucharest“ sunt m?rci proprietare ale Finmedia.
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Viorela R?doi - Manager Proiect
vradoi@finmedia.ro

FINMEDIA S.R.L.

Locul desfasurarii:
Sala de sedinte a Consiuliului Judetean Olt

