
          

Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. a raspuns cu interes 

invitatiei de participare la conferinta ’’Fondurile europene’’, editia a -XI- a 

organizata de grupul de presa Bursa in parteneriat cu Camera de comert si 

Industrie a Romaniei in data de 24 octombrie 2019. 

 
      Reprezentatii companiei, Iordache Doinita Mariana, specialist pe partea de 

documentatii studii (proiecte europene) si Laura Dobre, specialist relatii publice 



sub indrumarea doamnei director general adjunct Chicos Gabriela au luat parte la 

eveniment alaturi de speakeri invitati: 

 
Mihaela TOADER -Secretar de Stat, Ministerul Fondurilor Europene, Paula 

PIRVANESCU-Secretar de stat, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si 

Antreprenoriat, Simona CURPAN-Sef Departament Promovare Regionala si 

Investitii, ADRBI, Florian MARIN-Expert fonduri europene, Andra VERES-Sef Serviciu 

Garantare, Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi 

Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN), Radu ONOFREI- Preşedintele Asociatiei Consultantilor 

din Romania pentru Accesarea Fondurilor Europene (ACRAFE) Stere FARMACHE-

Preşedintele Directoratului Fondului Roman de Contragarantare S.A. (FRC), Rodica 

LUPU-Fondator INGENIUS HUB, Ramona IVAN-Director, Directia Relatii Externe si 

Finantari Structurale, CEC Bank, conferinta al carei moderator a fost Valentin 

Ionescu, fost ministru al privatizarii; 

    Temele de interes au fost despre gradul de absortie a fondurilor europene in 
exercitiul bugetar 2014-2020; directii de finantare, beneficiari si proiecte finalizate 
de POIM si POR; 
Principalele directii de finantare in perioada 2021-2027: inovare, energie, mediu, 
economie sociala si competitivitate; 



Investitiile europene in capitalul uman, o solutie pentru stoparea exodului fortei de 
munca; 
Modificarea legislatiei privind achizitiile publice, o necesitate pentru finantarea 
europeana a proiectelor pe infrastructura; 
Disponibilitatea sistemului bancar pentru cofinantarea proiectelor europene; 
Fonduri europene accesibile prin intermediul consultantilor sau accesibilizarea 
fondurilor europene, o conditie a cresterii gradului de absorbtie; 
Obstacole intampinate de beneficiari in derularea fondurilor europene. 
       Participarea Companiei Municipale Strazi, Poduri și Pasaje București S.A. la 

conferinta ’’Fondurile europene’’ este datorata deschiderii si interesului crescut 

pentru accesarea si absortia de fonduri europene pentru o crestere a capacitătii de 

oferire a serviciilor pentru dezvoltarea durabila a Municipiului Bucuresti. Ca 

parteneri activi in Planul de Mentinere a Calitatii Aerului in Municipiul Bucuresti 

2018-2011, ne-am propus pe viitor demararea unor proiecte prin finantare 

europeana pe una din principalele directive de finantare : mediu. 

 



 

   Conform doamnei Mihaela Badea (Secretar de Stat, Ministerul Fondurilor 

Europene) bugetul alocat pentru 2021-2027 va fi cu 8% mai mare faţă de alocarea 

din acest moment pe politica de coeziune, aproximativ 32 miliarde de euro. Pentru 

obiectivul de politica “O Europa mai curata” care prevede investiţii de mediu, apa 

uzata, deseuri, eficienta energetica, alocarea este de aproape 5,5 miliarde de euro. 

Oficialul Ministerului Fondurilor Europene a mentionat ca in prezent, Romania se 

pozitioneaza, referitor la rata de absorbatie a fondurilor europene, aproape de 

media Uniunii Europene, cu aproximativ 33%. 

Doamna Toader si-a exprimat multumirea privind rata de contractare, de aproape 

100%, cu exactitate de 96% pentru actualul exercitiu financiar. 

Deoarece s-au semnalat probleme, in ritmul de implementare pentru exercitiu 

financiar 2014-2020, Ministerul Fondurilor Europene a promis masuri noi pentru 

evitarea blocajelor in procesul de implementare in viitorul exercitiu financiar.  

     Reprezentantul Ministerului Fondurilor Europene a conturat un viitor exercitiu 

financiar nou, cu sume mari dar care vine insotit de o reforma structurala pe toate 

sectoarele, orientandu-se spre procese inovative. 

      Compania Municipala Strazi, Poduri și Pasaje București S.A. isi propune sa aplice 

si sa acceseze  programe de finantare europene pentru dezvoltarea, extinderea si 

eficientizarea serviciilor publice cat mai performante din punct de vedere tehnic 

cat si pentru una din principalele directive de finantare: mediu. 

Din perspectiva unui partener activ si implicat in Planul de Mentinere a Calitatii 

Aerului, Compania Municipala Strazi, Poduri și Pasaje București S.A.  planuieste sa 

atraga fonduri europene nerambursabile pentru proiecte de gestionarea deșeurilor 

si calitatea aerului. 

 

 
 


