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Comisarul european al Agriculturii #i Dezvolt"rii Rurale, Dacian Ciolo#

Comisarul Dacian Ciolo! afirm" c" gradul sc"zut de absorb#ie a
fondurilor europene în România ar putea determina reducerea
acestui tip de finan#are în întreaga Uniune. România nu are o
viziune asupra dezvolt"rii agriculturii !i a mediului rural. O
strategie na#ional" în acest sens este necesar". Acceasrea
fondurilor europene este afectat" de birocra#ia intern" !i de
corup#ie. Beneficiarii sunt sufoca#i de hârtii !i asalta#i cu
controale, legisla#ia e greoaie, unii func#ionarii cer bani pentru
a procesa mai repede dosarele sau recomand" anumite firme
de consu!ltan#". Sunt câteva dinre îngrijor"rile din interiorul
Comisiei Europene, expuse de comisarul pentru Agricultur" !i
dezvoltare Rural" Dacian Ciolo!.
Ovidiu Nahoi: România st" r"u la capitolul absorb#ie fondurilor
europene. Dar, dac" în privin#a politicii de coeziune, st" foarte
r"u - undeva în jur de 3% pl"#i efective - în privin#a dezvolt"rii
rurale se spune ca ar sta mai bine, cu circa 25%.
Dumneavoastr", în calitate de Comisar European pentru
Agricultur" !i Dezvoltare Rural", sunte#i mul#umit de situa#ia
României la acest din urm" capitol?
Dacian Ciolo!: În compara!ie cu gradul de utilizare a fondurilor
structurale, România st" mai bine în privin!a absorb!iei banilor
pentru dezvoltare rural". Îns" #i aici este înc" mult de lucru pe
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partea de finalizare a proiectelor #i de pl"!i. Sunt întârzieri mari la
implementarea programului LEADER - care sus!ine parteneriate de
tip public-privat pentru dezvoltare local" - #i la crearea Re!elei de
Dezvoltare Rural".
Dac" ne uit"m la cifre, este loc de mai bine. Media european" a
ratei de absorb!ie pentru programul de dezvoltare rural" 2007-2013
se situeaz" undeva la 40%.
O.N.: De ce România nu reu!e!te mai mult în direc#ia
dezvolt"rii rurale: din cauza calit"#ii proiectelor, a birocra#iei
sau din alte cauze?
D.C. Dincolo de calitatea proiectelor #i de dificult"!ile beneficiarilor
în a accesa partea de finan!are privat" pe care trebuie s" o asigure,
cred c" întârzierile sunt cauzate - ca #i în cazul fondurilor structurale
- de complexitatea proiectelor #i de procedurile înc" greoaie de
selectare #i de aprobare a acestora.
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Complexitatea procedurilor creeaz" nu doar întârzieri în executarea
proiectelor selectate, dar descurajeaz" #i mul!i poten!iali beneficiari.
Pe de alt" parte, este nevoie de o strategie pentru agricultur" #i
mediul rural pentru ca România s"-#i poat" utiliza în întregime
poten!ialul #i s" poat" folosi eficient fondurile europene nu doar
cantitativ ci #i calitativ. Aici nu m" refer la strategia elaborat" de
ministerul agriculturii pentru a putea folosi fondurile de dezvoltare
rural" ci la o strategie asumat" politic la nivelul conducerii României
#i care s" reflecte preocup"rile României #i nu neap"rat cererile
Comisiei Europene.
Lipsa unei viziuni clare la nivel na!ional privind dezvoltarea
agriculturii #i a spa!iului rural, se traduce de multe ori în incoeren!"
#i lipsa priorit"!ilor pentru finan!area unor proiecte care s" r"spund"
problemelor reale din teren. De exemplu, în absen!a unei astfel de
strategii, risc"m s" ajungem în situa!ii în care finan!"m unit"!i de
procesare în industria alimentar" care, în scurt timp, intr" în impas
pentru c" în zona respectiv" lipse#te materia prim".
O.N.: A#i fost sesizat în leg"tura cu anumite nereguli în
gestionarea fondurilor?
D.C. Da, primesc multe sesiz"ri, nu atât legate de nereguli în
gestionarea fondurilor, cât mai ales legate de comportamentul unor
func!ionari de la Agen!ia de Pl"!i pentru Dezvoltare Rural" #i de
modul cum ace#tia aplic" procedurile de selec!ie #i contractare
elaborate la nivel na!ional. Am primit plângeri legate de schimbarea
condi!iilor de eligibilitate dup" publicarea cererii de proiecte...într-un
caz, chiar dup" ce un proiect a fost anun!at câ#tig"tor. Aflu despre
întreb"ri, despre solicit"ri de clarific"ri la oficiile jude!ene APDRP
r"mase f"r" r"spuns, despre comportamentul unor func!ionari care
îi descurajeaz" pe beneficiari sa depun" proiecte dac" nu lucreaz"
cu anumite firme de consultan!", despre schimbarea punctajelor de
evaluare.
Altora li se cere - mai mult sau mai pu!in explicit - s" contribuie
financiar pentru ca prelucrarea administrativ" a proiectelor s" nu fie
prea lung". Nu spun c" acesta ar fi comportamentul general al
func!ionarilor de la APDRP, dar nu ar trebui tolerat nici m"car un
singur caz de acest gen. Exist" comportamente departe de ceea ce
înseamn" profesionalism, unele chiar la limita corup!iei. Sunt lucruri
care m" îngrijoreaz", atât în calitate de comisar european, cat #i în
calitate de român.
„Risc"m s" pierdem o mare oportunitate, cu efecte pe termen
lung"
O.N.: S" vorbim acum despre problemele generale ale
absorb#iei fondurilor europene. Este sau devine România un
caz special din cauza ratei sc"zute de absorb#ie? Care ar fi
riscurile pentru România în cazul men#inerii unei rate sc"zute?
D.C.: Dac" lu"m în considerare numai pl"!ile efectuate pân" la
aceast" dat", România are cea mai sc"zut" rat" de absorb!ie a
fondurilor structurale din Uniunea European". E adev"rat c" am
intrat de curând în Uniunea European". Dac" ne uit"m îns" la
vecinii no#tri, dup" al treilea an de la aderare, Cehia, Polonia #i
Ungaria aveau o rat" de absorb!ie net" de aproximativ 20%. Noi
suntem înc" la 3-4%. România risc" s" devin" un contributor net la
bugetul Uniunii Europene #i asta nu din cauza altora, ci pentru c" nu
este în m"sur" s" ia ce i se ofer".
Într-o perioad" economic" dificil", risc"m s" pierdem o
oportunitate, cu efecte pe termen lung. România ar putea folosi
aceste fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea

Cum a fardat
agricultura fa"a
României în UE
Datorit" recoltelor
bogate din acest an
suntem acum printre
!"rile care prezint"
încredere: def ...

Dacian Ciolo!,
comisar european
pentru
Agricultur#:
„România
îngrijoreaz#
Comisia
European#“
Comisarul Dacian
Ciolo# afirm" c" gradul
sc"zut de absorb!ie a
fondurilor europene în
România a ...

Agricultura a dat
un impuls
economiei. PIB a
crescut cu 1,9% în
trimestrul al
treilea
Produsul Intern Brut a
crescut în trimestrul al
treilea, în termeni reali,
cu 1,9% comparativ c ...

Avem dovada
ho"iei
În loc s" ajute 20 de
milioane de români,
banii europeni ajung în
câteva buzunare. ...

Agricultura: boom
în 2011, declin în
2012
Dup" un 2011 cu un
avans spectaculos al
agriculturii, care a
contribuit cu 12,3% la
cre#terea P ...

infrastructurii, pentru educa#ie, pentru îmbun"t"#irea serviciilor
sociale.
România este un stat membru mediu-mare, cu o alocare financiar"
important". Dincolo de ceea ce risc" s" piard" economia #i
infrastructura României, gradul sc"zut de absorb!ie îngrijoreaz" #i
Comisia European". Aceasta încearc" s" conving" statele membre
- mai ales pe cele contribuitoare net la bugetul UE - c" fondurile
structurale trebuie s" r"mân" o prioritate a bugetului comunitar
dup" 2013. Exist" o valoare ad"ugat" a investi!iilor comunitare în
relansarea economiilor europene dup" criz". Gradul redus de
utilizare a acestor fonduri ar putea fi îns" un argument în favoarea
celor care doresc s" reduc" acest tip de cheltuieli comunitare.
O.N.: Ce poate face Comisia pentru îmbun"t"#irea situa#iei?
Crede#i c" numai asisten#a tehnic" este suficient"? Se poate
mai mult?
D.C.: Fondurile sunt implementate într-un sistem de gestiune
împ"r!it" cu statul membru. Rolul Comisiei este s" se asigure c"
obiectivele stabilite de statele membre corespund cu cele decise la
nivel european #i c" implementarea fondurilor respect" principiile
stabilite în cadrul legisla!iei europene.
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Ce ai spune dac" ai constata într-o zi c"
apartamentul sau casa ta este în proprietatea altuia
#i c" ai ajuns pe drumuri? Ce ai spune, mai târziu,
când ai afla c" escrocul este chiar un judec"tor?
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Exper!ii Comisiei au fost #i sunt deschi#i s" sprijine statele membre
- evident în limita permis" de legisla!ia european" - #i sunt în dialog
continuu cu autorit"!ile na!ionale pe acest subiect. De exemplu,
autorit"!ile de management din statele membre se întâlnesc anual
cu Comisia pentru a evalua situa!ia implement"rii fondurilor. În urma
acestor evalu"ri, Comisia face recomand"ri. Succesul unor astfel de
întâlniri depinde îns" mult de dialogul existent în cadrul statelor
membre între autorit"!ile de management, organismele intermediare
#i structurile de coordonare. Dincolo de disponibilitatea Comisiei,
România este cea care trebuie s" #tie sa valorifice aceasta
deschidere #i s"-#i urm"reasc" interesele. România a luat recent
m"suri de înt"rire a func!iei de coordonare a gestiunii fondurilor
structurale la nivelul primului ministru, cu autoritatea de coordonare
trecut" în subordinea acestuia. Este un pas în direc!ia cea bun",
fiind nevoie de solu!ii administrative orizontale pentru toate
institu!iile implicate în gestionarea fondurilor, #i de sus!inere politic"
la nivel înalt pentru punerea lor în practic".

Agricultura a salvat anul
acesta economia
României, dar ca s" se
întâmple la fel an de an
e nev ...

08:37 Fitch a retrogradat ratingul Nokia la

Asisten!a tehnic" ar oferi deja o serie de op!iuni. Dar rata de
absorb!ie sc"zut" este valabil" inclusiv pentru banii aloca!i acestui
tip de sprijin. România nu folose#te înc" banii pe care îi are la
dispozi!ie pentru a aduce expertiza, speciali#tii de care are nevoie
pentru implementarea programelor.

Comisarul Dacian
Ciolo# le cere
autorit"!ilor române o
viziune pentru
agricultur" #i afirm" c"
...

Este îns" responsabilitatea statului membru - pentru c" acesta î#i
cunoa#te cel mai bine problemele #i interesele, s" î#i stabileasc"
obiectivele #i s" foloseasc" fondurile europene într-un mod cât mai
optim.

Exist" solu!ii mai simple pe care alte state membre reu#esc s" le
aplice, pornind de la exemple de proiecte de succes prezentate
poten!ialilor beneficiari de fonduri, pân" la liste de gre#eli frecvente
explicate clar, pe care ace#tia s" le poat" consulta. Preg"tirea #i
desf"#urarea unui proiect nu ar trebui s" fie o corvoad" #i nici un
maraton birocratic.
Am observat de asemenea c" alte state membre pun un accent mai
mare pe monitorizare #i pe analiza de risc #i mai pu!in pe controlul
hârtiilor. Poate sunt lucruri pe care le putem adapta situa!iei din
România. Limitarea num"rului "v"milor" birocratice care, în practic",
încetinesc sau chiar blocheaz" procesul de absorb!ie , ar putea fi
una dintre solu!ii.
Este esen!ial s" îmbun"t"!im cadrul legislativ privind procedurile de
achizi!ii publice. Legisla!ia în domeniu se schimb" des #i devine
greu de în!eles, mai ales pentru autorit"!ile locale din comunit"!ile
mici.
Fa!" de alte !"ri, documenta!ia de licita!ie este excesiv de detaliat"
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Ultim# Or#
Dacian Ciolo!,
comisar european
pentru Agricultur#
!i Dezvoltare
Rural#: „S# nu
c#dem în euforia
toamnei!“

O.N.: Care este r"spunderea României !i ce pot face autorit"#ile
centrale !i locale din România?
A# zice mai întâi c" ne-ar prinde bine o schimbare a atitudinii fa!" de
beneficiari, #i nu doar una de fa!ada sau de form". Sigur, e nevoie
de rigoare, e vorba de bani publici, dar beneficiarii au nevoie #i de
sprijin #i de o atitudine real constructiv" din partea func!ionarilor
publici care se ocup" de gestiunea fondurilor. Au nevoie de claritate,
de proceduri simple, f"r" documenta!ie inutil". De altfel, este în
interesul tuturor, autorit"!i publice #i beneficiari - cu cât o
documenta!ie este mai clar", cu atât e mai pu!in loc de gre#eli.

European c", de la mijlocul anului, cre!tem
salariile bugetarilor
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Intelectualii? A se
sl#bi!

Recomand#rile Adevarul.ro
Fiul lui Florin C#linescu a fost g#sit spânzurat
în camera sa

ING: Carrefour ar
putea pleca din
România

Andrei PLE$U
Colegul meu de #coal"
primar", dl $tefan
Br"g"rea (în clas" i se
spunea Toto), mi-a scris
cîteva rînduri pe adresa
Dilemei vechi în
chestiunea nebuloas" –
#i tot mai iritant" – a
„intelectualilor“. M-am
bucurat s" v"d c" cite#te
gazeta noastr" #i c" e un
cititor reactiv.
Articol complet
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istoria fotbalului a dat
Toyota în judecat#

AdevarulShop

Cum a ales Nicoleta numele copiilor: Kim,

în privin!a criteriilor de selec!ie dar mai pu!in orientat" pe obiective,
impact, valoarea ad"ugat" a proiectului. Num"rul mare de controale
nu este garan!ia succesului unui proiect. Contracte cu obiective
clare, cu criterii de performan!" limpezi, cu standarde de calitate #i
termene limit" ferme ar u#ura mult munca celor care au
responsabilitate cheltuirii acestor fonduri. Din câte am în!eles
autorit"!ile române au demarat de curând un proces de definire a
unei documenta!ii standard pentru achizi!iile publice. Este un pas în
direc!ia bun".
A# mai ad"uga #i administra!ia, care trebuie înt"rit" cu competen!".
Unele proiecte sunt extrem de tehnice, e nevoie de ingineri, e
nevoie de arhitec!i. E important ca func!ionarii care lucreaz" cu
programe europene s" aib" cuno#tin!e economice, de politic"
european", s" cunoasc" metode de implementare practice, deja
folosite cu succes în alte state din Uniunea European". Nu cred c"
trebuie s" reinvent"m noi totul.
$i ar mai fi un element, mai rar pomenit în !ar" în contextul
discu!iilor despre fondurile europene, cu b"taie pe termen lung dar
si cu un impact imediat: cadastrul - un cadru legislativ adecvat
pentru reglarea problemelor de proprietate. Lipsa unei cartografieri
corecte a teritoriului are repercusiuni directe asupra atragerii
investitorilor, calit"!ii proiectelor de investi!ii #i asupra duratei
acestora.
„Pentru mine, ca !i consumator, produsele cu OMG nu
corespund criteriilor de calitate"

Kevin !i Károly
Amplificator de sunete
portabil

214,00 RON

Super relaxare masajul capului!

Mesajul
Cea
mai emo"ionant
scump# cas#al lui Petru C#linescu:
„Pace
!i dragoste“
din
Capital#,
un palat
cu parfum regal de 10
milioane de euro

Romtelecom pl#te!te
pentru Antene „pre"ul
pie"ei“

Pove!tile incredibile
ale oamenilor care
iubesc s# fac# sex cu
obiectele din jur

40,00 RON

Substan"# extrem de
periculoas#,
descoperit# în cafea

O.N.: In cablogramele Wikileaks, România este caracterizat" printre altele - drept un "cal troian" al politicii SUA privind OMG
în interiorul Uniunii Europene. Comisia Europeana vede
România în aceia!i termeni?

Ceau!escu le impune
cet#"enie român#
mireselor de import

D.C.: Comisia European" nu judec" ac!iunile unui stat membru
decât din perspectiva respect"rii regulamentelor europene. Iar din
aceast" perspectiv", în momentul de fa!", România respect" aceste
regulamente. Restul, e o chestiune de politic" intern" pe care
România, ca stat suveran, #i-o asum".

Busuioc: „Nu toate
blondele siliconate sunt
tâmpite“

O.N.: Numele dumneavoastr" a fost vehiculat în cablograme, ba
ca posibil aliat al SUA, ba ca adversar al OMG. 'tiu c"
problema OMG intr" în portofoliul comisarului John Dalli S"n"tate !i protec#ia consumatorului. 'i totu!i, care este, de
fapt, pozi#ia dumneavoastr" personal"?
Personal, cred mai degrab" într-o o politic" a produselor de calitate,
tradi!ionale, naturale, într-o alimenta!ie divers", care respect"
biodiversitatea în natur".

Am aflat cum va ar#ta rochia de mireas#
a lui Teo!
Ei au p#zit-o pe Luciu la nunt#
Laura Teodoru: «Marica este b#rbatul
vie"ii mele!»

Nu cred c" viitorul agriculturii europene st" în produse ieftine cu
orice pre!, inclusiv cu pre!ul neîncrederii consumatorului. Nu cred c"
organismele modificate genetic reprezint" solu!ia salvatoare pentru
agricultura european" sau pentru agricultura din România. Acesta e
punctul meu de vedere personal, si spun asta nu pentru a intra în
confruntare cu cei care cred altfel, ci pentru ca eu a#a cred.
Am promovat întotdeauna men!inerea #i punerea în valoare a
diversit"!ii agricole #i alimentare, produsele de calitate #i produsele
locale. Acestea pot fi solu!ii pentru dezvoltarea unei produc!ii cu
înalt" valoare ad"ugat", cu beneficii directe pentru agricultori dar #i
pentru consumatorilor.
Personal, cred c" agricultura din Uniunea European" ar trebui s"
mizeze nu atât pe performan!a eventual" a culturilor OMG, cât pe
diversitatea #i calitatea produselor autohtone. $i cred c" în aceast"
direc!ie ar trebui s" se orienteze #i cercetarea agricol" european".
Sigur, este dreptul fiec"rui agricultor s" aleag" ce vrea s" cultive,
inclusiv OMG, #i î#i asum" apoi alegerea. Dar aceast" alegere nu
trebuie s" fie în detrimentul alegerii altor agricultori de a cultiva f"r"
OMG.

Toate Comentariile

VEZI TOT

OPINII

Ve!ti bune din Justi#ie

Pe de alt" parte, este un fapt: multe state membre din UE importa
soia modificat" genetic pentru alimenta!ia animalelor, dat" fiind
capacitatea limitat" de producere a furajelor proteice în Uniunea
European". Chiar #i în aceste condi!ii, am sus!inut întotdeauna c"
dac" guvernele statelor membre decid sa accepte importul sau
cultura unor astfel de OMG, intrarea acestora în circuitul alimentar
trebuie dublat" de o strict" trasabilitate a produselor ce con!in OMG,
pentru a da consumatorului posibilitatea s" aleag".
Îns", pân" la urm", aceasta este o problem" care va fi tran#at" de
consumatori. În m"sura în care consumatorii vor #ti ce vor, în
m"sura în care autorit"!ile na!ionale vor eticheta produsele care

Liviu Avram
Completul a casat sentin!a de
achitare #i a re!inut dosarul
pentru rejudecare.

„Adev"ratul MRU“. O
neîn#elegere
Mircea Vasilescu
Înainte de votarea mo!iunii de
cenzur", premierul Mihai
R"zvan Ungureanu va !ine un
discurs în Parlament. Va trebui
urm"rit cu toat" aten!ia, c"ci va
spune lucruri importante.

Tembelisme politice

con!in OMG #i vor aplica regulile privind trasabilitatea, viitorul OMG
în Europa va fi decis în fa!a etajerelor cu alimente.

Grigore Cartianu
Faptele #i vorbele lor ne
omoar".

Eu, în calitate de consumator, prefer întotdeauna calitatea #i
diversitatea. Pentru mine, ca si consumator, produsele OMG nu
r"spund acestor criterii.

Maurul de ambe sexe
Radu Calin Cristea
Mare preoteas" a cultului
portocaliu, Rodica Culcer (RC)
urc" milit"ria în pod #i se las" în
vria facult"!ilor sale
suprara!ionale, într-o postare pe
blog din 24 martie: „&ce se
întâmpl" de o s"pt"mân" cu
acest partid (PDL, n.n.) este de
natur" s" dea frisoane celor
care au crezut c" poate
reprezenta o alternativ" la
actuala Opozi!ie – care nu este
ea îns"#i o alternativ" dezirabil"
la actuala Putere“.

Fac aceste preciz"ri pentru claritate #i pentru c" mi-a!i cerut o opinie
personal". În ceea ce prive#te pozi!ia mea institu!ional" de Comisar
european pentru agricultur", a#a cum a!i spus #i dumneavoastr"
portofoliul meu nu acoper" chestiunile OMG - acestea intr" în
responsabilitatea colegului meu John Dalli, Comisar pentru s"n"tate
#i protec!ia consumatorilor.
O.N.: A#i întreprins, recent, o vizita în SUA. A#i discutat acolo
chestiunea OMG? Cu cine !i în ce termeni?
Da, chiar dac" dosarul OMG este în portofoliul comisarului Dalli, am
abordat #i acest subiect cu autorit"!ile americane, din perspectiva
interesului pentru agricultur". Statele Unite fac presiuni mari pentru
ca Uniunea European" s" adopte aceea#i deschidere fa!" de OMG
care exist" acolo #i în alte p"r!i din lume.

PDL, un dezastru inevitabil. Ce
urmeaz"?
Ion M. Ionita
Când i-a pupat în bot pe to'i
trasei(tii, PDL la ce s-a gândit?

Dincolo de chestiunile legate de norme privind importul sau
cultivarea OMG, care dup" cum spuneam, !in de comisarul Dalli, am
explicat c" în Uniunea European", cet"!enii, consumatorii, privesc
cu reticen!" produsele pe baz" de OMG #i c" UE are o politic"
agroalimentar" orientat" mult spre exigen!e privind calitatea #i
tradi!iile culinare.
Am spus c" politica privind OMG pe care o adopta UE nu trebuie s"
afecteze încrederea pe care consumatorii europeni #i din lume o au
în produsele agroalimentare europene.
„UE trebuie s" joace un rol activ în Africa de Nord, inclsiv în
dezvoltarea rural""
O.N.: Într-un articol publicat de Adev"rul, Înaltul Reprezentant,
dna Catherine Ashton a men#ionat c" printre modalit"#ile de
ajutorare a Africii de Nord figureaz" si sus#inerea de c"tre
Uniunea Europeana a produc"torilor agricoli din regiune, care
ar urma sa-si vând" produsele pe pia#a european". Crede#i ca
un asemenea proiect este viabil?
D.C.: UE are deja sau negociaz" acorduri comerciale cu !"ri din
nordul Africii, inclusiv în domeniul agricol. Dincolo de schimburile
comerciale, cred îns" c" este important ca aceste !"ri s"-#i dezvolte
capacitatea de produc!ie pentru a-#i asigura propriile nevoi, autosuficien!a.

20:04 VIDEO Alba Iulia în 1997: ma!ini Dacia pe

str"zi, câteva vile în zonele reziden#iale
17:07 Un poli#ist intrat pe contrasens !i-a bu!it

ma!ina în remorca unui tractor, la Bolde!ti
16:22 FOTO Ma%in" de Poli&ie, implicat" într-un

accident rutier în Ploie%ti. Patru r"ni&i UPDATE
16:10 Cioban omorât sub ro#ile unei ma!ini de

teren

Înainte de a exporta produse alimentare, aceste !"ri au nevoie s"
produc" pentru a se hr"ni. O mare parte a agriculturii lor este
bazat" pe ferme de dimensiuni mici #i mijlocii.
Problemele de s"r"cie din aceste !"ri sunt situate de multe ori în
mediul rural, în agricultur". Instrumentul de sprijin pe care îl propune
UE pentru agricultura din aceast" regiune merge în aceast" direc!ie.
O.N.: Au motive produc"torii europeni sa se simt" amenin#a#i
de concuren#a produselor care ar proveni, în viitor, din Nordul
Africii? Ar presupune acest ajutor o reducere a finan#"rii pentru
fermierii europeni?

14:55 Campanie inedit" la Castelul Pele%.

„Înfrunt" ziua de 1 Mai cu stil!“
14:19 ALBA Raed Arafat inaugureaz" serviciile

SMURD din Sebe! !i Cîmpeni
13:04 Unul dintre cele mai mari cazuri de

corup#ie din Maramure! se judec" de azi la
Zal"u. Vezi de ce
12:55 Moarte suspect" la Cucuteni: Un ie!ean a

fost g"sit mort, iar so#ia lui a ajuns la spital
snopit" în b"taie UPDATE

Toate articolele

D.C.: Ajutorul propus de Comisia Europeana are în vedere
dezvoltarea capacit"!ii locale de produc!ie, #i nu neap"rat exportul.
Acest eventual program de sus!inere va face parte din politica de
vecin"tate a UE si nu din politica agricol" comun", deci nu exist" o
leg"tur" între bugetul acestui program #i cel al PAC. Dincolo de
asta, este #i în interesul agricultorilor din UE ca în aceste !"ri s"
existe o politic" agricol" bazat" pe dezvoltarea produc!iei necesare,
în primul rând, pentru nevoi proprii.
De asemenea, cred c" este important ca UE sa joace un rol activ în
regiune, inclusiv în sprijinul dezvolt"rii economice #i sociale din
mediul rural, ca un vector al înt"ririi construc!iei democratice.
Despre o aderare În trepte la Spa#iul Schengen: „Nu e un
compromis, ci mai degrab" o etap""
O.N.: In actualul stadiu al dosarului Schengen, implicarea
Comisiei este una redus", atribu#iile principale revenind
Parlamentului European dar mai ales Consiliului. De aceea, v"
voi întreba în calitatea dvs. de om politic din structurile
europene. S" presupunem c" Parlamentul va da aviz favorabil
admiterii României !i Bulgariei, în baza rapoartelor tehnice ceea ce este foarte probabil. Iar Consiliul va respinge aderarea,

în urma unor obiec#ii de natur" politic", ridicate de anumite
state membre. Cum interpreta#i, ca om politic, aceast" situa#ie.

VEZI TOATE BLOGURILE

Ce-i scoate pe francezi la vot –
!i pe români nu. (Credin#ele,...

D.C..: Avizul Parlamentului European este unul consultativ. În acest
subiect decizia final" apar!ine statelor membre, deci Consiliului
Uniunii Europene.

Petre Munteanu

Consiliul trebuie s" ia o decizie în unanimitate pentru ca noi state
membre s" poat" adera la spa!iul Schengen. De aceea, este
important ca, pe de o parte, România s" r"mân" ferm" pe pozi!ie s" îndeplineasc" criteriile stabilite înainte de începerea procesului
de preg"tire pentru aderare #i s" fie în m"sur" s" conving" #i s"
dea asigur"ri în aceast" direc!ie. Pe de alt" parte, este important ca
România s" continue eforturile diplomatice #i tehnice pentru a
convinge statele membre care înc" se opun, c" este în m"sur" s"-#i
asume responsabilit"!ile de stat membru Schengen. Spa!iul
Schengen are regulile lui, aplicabile statelor care au obliga!ia - nu
doar dreptul - s" i se al"ture. Nu v"d de ce România ar accepta s"
fie tratat" altfel.

Vadim !i Duban: Od"
Tovar"!ei!
Grigore Cartianu

Alternativa la Propunerea de
Impozitare a Averilor
Lucian Isar

O.N.: Crede#i ca statele candidate ar face mai bine sa accepte
un anumit compromis, pentru a nu risca un veto in Consiliu? O
aderare par#ial", de exemplu ?
Adevarul

D.C.: Cred c" o atitudine în acest sens este de fapt o parte a unui
ansamblu de m"suri care sa aib" ca finalitate aderarea deplin" la
spa!iul Schengen. Nu cred c" poate fi vorba de un compromis, ci
mai degrab" de o etap". Aici, cei care vor avea toate elementele, în
cadrul discu!iilor din Consiliu, vor putea decide în cuno#tin!" de
cauz".
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MAI MULTE

TARGOVISTE
Vila la 10km de Targoviste,teren
660 mp, suprafata utila
200mp;living,bucatarie,baie,3
dormitoare, ...
» Anunt complet

SECTOR 2

Like

208

7

0

Comenteaz"

9

text

Andronache, strada Peris, casa
P+1, 5 camere constructie 1970,
renovata, suprafata utila 135mp, ...
» Anunt complet

Tipareste

AZUGA

Alte %tiri din Adevarul Europa

casa de locuit ,zona satul
nou,apropiere partie,casa cu teren
300 mp,acces usor,sc 88 ...
» Anunt complet

UPDATE România intr" la atac pe viitorul
bugetul al UE: Orban are 12 alia!i pentru un
buget mare din fonduri structurale
Cod ro#u pe fonduri UE
Cei mai scumpi
muncitori din UE sunt
belgienii: aproape 40
de euro pe or". Un
român cost" de zece
ori mai pu!in: 4,2 euro
pe or"

TARGOVISTE
Casa constructie 2008 la 10 km de
Targoviste,zona linistita de deal,
utilitati:apa,curent,canalizar ...
» Anunt complet

Testul UE la disciplin" bugetar"
Alert" pe fonduri UE! Anchete OLAF pe
agricultur": #ase cazuri în vizorul exper!ilor anti
fraud" ai UE

Ceas Feminin Bossart Model Automatic
Vintage BW-0704-SI
853,00 RON

Adaug" Comentariu
NUME

COMENTARIUL TAU (0/800)

EMAIL

SLANIC
Visitati www.Livadea.com pentru
multe detalii si trimite e-mail. ...
» Anunt complet

TRIMITE

Profe#ia care a ascuns viitorul, desenat" pe pere#ii
unei biserici din România. "Este ca un Cod al lui
Da Vinci"
citeste articolul

Tot ce !tiam despre Univers poate fi gre!it. NASA
a publicat fotografia care demonstreaz" asta
citeste articolul

9 comentarii
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aurel 2011-05-03 00:58:23
Romania ma invatat sa nu platesc un banut la stat, ca daca il platesc
ajunge in buzunarul unui milionar...............
6
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click.ro

Am aflat cum va
ar"ta rochia de
mireas" a lui
Teo!
A mai r"ms o lun"
pân" când Teo
Trandafir va fi
doamna Iosef
Constantin, iar
modelul rochiei de
mireas" a fost
stabilit
citestezilele
articolul

Ei au p"zit-o pe
Luciu la nunt"
Sunt exper!i în
mânuirea armelor
de orice fel, buni
practican!i ai
artelor mar!iale #i
au zeci de ani în
paza demnitarilor.
Nu e de mirare
astfel c" au fost
ale#i
s" asigure
citeste
articolul

Laura Teodoru:
«Marica este
b"rbatul vie#ii
mele!»
În inima
fotbalistului
Ciprian Marica
este tot o #aten",
dar nu este vorba
despre Ilinca
Vandici. La nici o
lun"
de la
marea
citeste
articolul

Ion Maturica 2011-05-03 03:17:08
Dar Dacian Ciolos a dat 7 interviuri pe minut ieri, se pare ca toate pentru
Adevarul Europa, clar toate in Exclusivitate. Intrebare: daca au fost mai
multe intrebari una dupa cealalta se numara fiecare intrebare ca interviu?
Inca o intrebare in exclusivitate: daca Dacian Ciolos a fost acolo la
deschiderea Adevarul Europa o sa fie la fel de prezent si la inchidere?
Raspunde »
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Ion Maturica 2011-05-03 03:25:44
Dar Dacian Ciolos a dat 7 interviuri pe minut ieri, se pare ca toate pentru
Adevarul Europa, clar toate in Exclusivitate. Intrebare: daca au fost mai
multe intrebari una dupa cealalta se numara fiecare intrebare ca interviu?
Inca o intrebare in exclusivitate: daca Dacian Ciolos a fost acolo la
deschiderea Adevarul Europa o sa fie la fel de prezent si la inchidere?
Raspunde »
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Carcotas 2011-05-03 12:16:22
Interesanta pozitia domnului Comisar Ciolos in legatura cu absorbtia
fondurilor europene... Daca n-ar fi fost direct responsabil, in perioada
cand era ministrul Agriculturii, de a adopta toate masurile necesare pentru
acreditare AM-ului, formarea/angajarea expertilor samd, ar fi fost foarte
credibil... Cum la nimic din toate astea nu pare c-a fost 'campion', ma mir
cum de-a capatat un astfel de portofoliu. Ah, stim, dintr-un joc politic si-o
coincidenta cosmica...
Raspunde »
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Dacian Ciolos 2011-05-04 10:56:44
Aveti dreptate domnule "carcotas3, daca n-as fi facut toate
astea cand eram ministru poate n-as avea autoritatea sa spun

ce spun acum. Si o fac, pentru ca la ministerul agriculturii LEAM FACUT. in 2008 cand eram ministru am obtinut aprobarea
programului de dezvoltare rurala, am acreditat agentia si am
demarat primirea de proiecte. In interviu, eu vorbesc de
fondurile structurale, care nu tin de ministerul agriculturii, pentru
ca acolo sunt problemele mai mari. Iar in calitate de comisar
european din partea Romaniei ma intereseaza ca Romania sa
foloseasca toti acesti bani.
1
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Dacian Ciolos 2011-05-04 11:00:54
Si mai e ceva, domnule "Carcotas", referitor la ideea de
ministru "campion". Sa stiti ca nu e suficient ca un ministru sa
fie "campion", in orice, daca SISTEMUL nu evolueaza. Si
sistemul e asa cum e pentru ca noi toti, intretinem o anumita
mentalitate. Romania nu va fi schimbata in bine de un om
"providential" daca noi toti nu iesim din letargie.
1

Raspunde »

3

dana 2011-05-04 09:55:18
Cele semnalate sunt adevarate. Sunt unul dintre beneficiarii atitudinii "
constructive" promovata de angajatii APDRP. Daca sunteti interesati va
pot pune la dispozitie documente si alte probe ale profesionalismului
acestor functionari si a atitudinii promovate fata de banii europeni,
beneficiarii, proiecte. Dl Ciolos este, din pacate, singurul care atrage
atentia asupra problemelor ce apar in implementarea si finantarea de
proiecte in mediul rural. parerea mea este ca numai cu interventii din
afara sistemul are sanse sa devina mai mobil.
2

Raspunde »

1

baroso 2011-05-06 15:44:30
Draga Dacian, vad ca ai timp de stat pe forumurile ziarelor, de raspuns la
mesaje de la cititori. Si treaba la birou cine ti-o face daca tu ai timp sa stai
de vorba cu toti in parte? Foarte ciudat, si eu care credeam ca ai un
portofoliu greu si nu-ti mai vezi capul de treaba. Cred ca iti voi taia salariul
ca pari cam lejer. Seful tau, jose.
Raspunde »
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potato 2011-05-06 16:16:02
Toti cei 11 cititori adevarul like this
Raspunde »
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Am aflat cum va ar"ta rochia de mireas" a lui
Teo!

'tii s" spui «te iubesc?»

Fitness pentru lene!i

A mai r"ms o lun" pân" când Teo Trandafir va fi doamna
Iosef Constantin, iar modelul rochiei de mireas" a fost
stabilit zilele acestea împreun" cu Liza Panait.
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