
Raportul UE de la Sibiu, al Ministerul Mediului si Padurilor
Finalul lunii iulie a marcat evaluarea progresului inregistrat in implementarea POS Mediu pentru
Regiunea 7 Centru, eveniment petrecut la Sibiu. A fost un cadru de prezentare fructuos la care au fost
prezenti peste 70 de invitati si actanti. Lucrarile de la "Hotel Forum " au fost deschise de Georgeta Gaina,
director OPI POS Mediu. Printre referenti am remarcat interventia sefului Compartiment Monitorizare
Raportare, Mircea Radu, care a prezentat stadiile de implementare si de atragere de fonduri structurale,
cateva elemente legate de politicile de coeziune. A fost prezentata si pozitia intransingenta a Comisiei
Europene referitoare la aspectele financiare, precum si dispozitiile lui László Borbely, Ministrul
Mediului si Padurilor, referitor la importanta intocmirii corecte a contractelor. A fost evident interesul
ministerului privind reusita investitiilor in infrastructura de mediu finantate prin Programul Operational
Sectorial " Mediu ", fapt pentru care au fost prezentate date legate de strategia de alocare a fondurilor
europene pentru sectorul de mediu, in Romania, pentru perioada 2007-2013, referitor la protectia si
imbunatatirea calitatii mediului si a standardelor de viata in Romania, inclusiv conformarea cu acquis-ul
comunitar de mediu, precum si asupra cresterii calitatii serviciilor publice de apa, canalizare, salubritate
si termoficare. Bugetul total pentru aceste proiecte este de aproximativ 5,6 miliarde Euro, din care 4,5
miliarde Euro reprezinta finantarea nerambursabila a UE si peste 1 miliard Euro contributia nationala.
Responsabilitatile de implementare revin Autoritatii de Management pentru POS Mediu si structurilor
intermediare POS Mediu. Pe cele 6 axe de finantare, pana in prezent, au fost aprobate 226 de proiecte cu
o valoare totala de 5.799.865.687 euro. Initiatorii dezbaterii au prezentat si disfunctionalitatile constatate,
printre si intarzierile nejustificate in lansarea procedurilor de atribuire, in depunerea cererilor de
rambursare, precum si deficiente in derularea procedurilor de achizitii, lipsa de personal pregatit precum
si experienta redusa in managementul contractelor. La seminar au fost prezentate si fondurile proiectelor
de extindere si de rentabilizare a sistemelor de apa si apa uzata din Medias si Agnita. Dupa discutiile
libere, organizatorii au punctat si perspectivele programului pentru 2011-2012, care constau in finalizarea
si aprobarea proiectelor majore aflate in pregatire/evaluare; finalizarea procesului de evaluare si selectie a
proiectelor depuse in cadrul axei 4, sesiunea 4; si in pregatirea portofoliului de proiecte pentru perioada
de programare 2014-2020. 
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