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Program Phare w Rumunii

Na szczycie pañstw wysoko uprzemys³owionych (tzw. G-7) 14–15 lipca 1989 r.
w Pary¿u podjêto decyzjê o utworzeniu funduszu, który mia³ wspieraæ Polskê i Wêgry
w restrukturyzacji gospodarki1. Do koordynowania tej formy pomocy zosta³a wyznaczona Komisja WE na podstawie rozporz¹dzenia z 18 grudnia 1989 r.2 Na nieformalnym spotkaniu w Dublinie 20 stycznia 1990 r. ministrowie spraw zagranicznych
Wspólnoty podjêli decyzjê o w³¹czeniu do programu równie¿ innych krajów. Poniewa¿
pomoc udzielana Polsce i Wêgrom w postaci programu PHARE (Poland – Hungarian
Assistance for Restructuring of their Economy) by³a wyrazem uznania Zachodu dla reform ekonomicznych i politycznych, pañstwa ubiegaj¹ce siê o tê formê wsparcia zobligowano do przestrzegania rz¹dów prawa, poszanowania praw cz³owieka, ustanowienia
systemu wielopartyjnego, przeprowadzenia wolnych wyborów oraz do liberalizacji
gospodarki. 2 maja 1990 r. Komisja WE podjê³a siê równie¿ skoordynowania planu
pomocy krajów OCED (G-24) dla Bu³garii, Czechos³owacji, Niemieckiej Republiki
Demokratycznej, Rumunii i Jugos³awii. Sytuacja wewnêtrzna w Rumunii (a tak¿e w Jugos³awii) wywo³a³a dyskusje wœród pañstw G-24, co do s³usznoœci objêcia jej programem Phare3 i wstrzyma³a dzia³ania Wspólnoty4.
Wydarzenia polityczne w Rumunii, w czerwcu 1990 r. sk³oni³y Radê do przyjêcia
dwóch restrykcyjnych posuniêæ: nie wyznaczono daty podpisania umowy kooperacyjnej oraz nie w³¹czono Rumunii do grona krajów otrzymuj¹cych pomoc z Grupy-24.
Decyzjê tê podtrzymano tak¿e podczas spotkania ministerialnego G-24, 6 lipca 1990 r.5
Ustalenia te nie dotyczy³y jednak pomocy humanitarnej i Komisja przyzna³a Rumunii
143 217 ECU na medyczne i spo³eczne studium sieroctwa6. Nie by³a to pierwsza tego
typu decyzja, jako ¿e Rumunia ju¿ wczeœniej korzysta³a z pomocy Wspólnoty7.
1

Zobacz: J. Delors, Mémoires, Paris 2004, s. 273–275.
Council Regulation (EEC) No 3906/89 of 18 December 1989 on economic aid to the Republic
of Hungary and the Polish People’s Republic, OJ L 375, 23.12.1989, s. 0011–0012.
3
Na pocz¹tku swojego istnienia program Phare by³ pisany jako PHARE, poniewa¿ oznacza³o to
pomoc finansow¹ w odniesieniu do konkretnych pañstw. Po przyst¹pieniu do programu innych krajów, zmieniono skrót na nazwê w³asn¹.
4
Przeciwko by³y przede wszystkim Wielka Brytania i Holandia, za – Francja i W³ochy.
5
Proposal for a Council regulation (EEC) amending regulation (EEC) No 3906/89 in order to
extend economic aid to other countries of Central and Eastern Europe, OJ C 191, 31.07.1990, s. 0017.
6
A. Podraza, Stosunki polityczne i gospodarcze Wspólnoty Europejskiej z pañstwami Europy
Œrodkowej Wschodniej, Lublin 1996, s. 311.
7
Council Regulation (EEC) No 282/90 of 23 January 1990 on emergency action for the supply of
certain agricultural products to Romania, OJ L 031, 02.02.1990, s. 0001–0002; Council Regulation
(EEC) No 456/90 of 22 February 1990 on a second emergency action for the supply of certain agricultural products to Romania, OJ L 048, 24.02.1990, s. 0001–0002.
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Wstêpna decyzja o objêciu Rumunii pomoc¹ z funduszu Phare zapad³a we wrzeœniu
1990 r.8 Decyzjê tê potwierdzono 30 stycznia 1991 r. na spotkaniu w Brukseli pañstw
G-24. Podczas wizyty w Bukareszcie Wiceprzewodnicz¹cego Wspólnoty Europejskiej, F. Andriessena, 12 marca 1991 r. zosta³ podpisany uk³ad ramowy w sprawie programu pomocowego Phare dla Rumunii. Uk³ad przewidywa³ przyznanie Rumunii
bezzwrotnej pomocy w wysokoœci 120 mln dolarów rocznie, przez dwa lata9.
Program Phare by³ od pocz¹tku i pozosta³ do czasu przyst¹pienia Rumunii do UE
najwa¿niejszym Ÿród³em bezzwrotnej pomocy finansowej.
W latach 1990–1996 Rumunia otrzyma³a z funduszu Phare 726 mln ECU10, co da³o
jej drugie – po Polsce – miejsce wœród beneficjentów. Wysokoœæ rocznych kwot, z których korzysta³a Rumunia zale¿a³a od zdolnoœci absorpcyjnych kraju oraz niektórych
decyzji politycznych „darczyñcy”.
Z punktu widzenia stopnia wykorzystania pomocy Phare, w latach 1991–1995 Rumunia mia³a jeden z najwy¿szych wskaŸników – 54%11. Czêœciowo mo¿na to t³umaczyæ faktem, i¿ w pierwszym etapie blisko 1/5 przyznanej pomocy by³a pomoc¹
humanitarn¹ oraz tzw. „nag³ymi importami” dla ratowania kluczowych dla spo³eczeñstwa sektorów. Drugi etap koncentrowa³ siê na przyznaniu pomocy technicznej dla
stworzenia podstawy prawnej i instytucjonalnej odpowiadaj¹cej gospodarce rynkowej
i pañstwu prawa. Trzeci etap, od 1993 r. charakteryzowa³ wzrost znaczenia instrumentów finansowych dla inwestycji, zw³aszcza infrastrukturalnych. Przygotowane
projekty mia³y du¿e znaczenie dla wzrostu gospodarczego.
W pierwszych latach program bezzwrotnej pomocy w sposób znacz¹cy wspar³ proces reform w Rumunii. Prawie dwie trzecie funduszy Phare zosta³o przeznaczone na
rozwój gospodarki i sektora prywatnego, zw³aszcza prywatyzacji i restrukturyzacji
przedsiêbiorstw, promowanie inwestycji, sektor finansowo-bankowy, rolnictwo, turystykê oraz rozwój ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jedna czwarta funduszy zosta³a
spo¿ytkowana na kszta³cenie kadr i problematykê spo³eczn¹. Pozosta³¹ czêœæ – ok.
15% wykorzystano przede wszystkim na zapewnienie pomocy technicznej w wielu
sektorach – ochrony granic, administracji publicznej i polityce fiskalnej, statystyce,
œrodowisku, transporcie, telekomunikacji i energetyce.
Od roku 1995 czêœciowo zmieni³ siê charakter programu Phare. Na szczycie Rady
Europejskiej w Essen (9–10.12.1994 r.) szefowie pañstw Unii Europejskiej uznali Phare za podstawowy instrument wspieraj¹cy pañstwa kandyduj¹ce w implementacji
za³o¿eñ tzw. strategii przedakcesyjnej12. Zak³ada³a ona m.in. zapewnienie pomocy

8
Council Regulation (EEC) No 2698/90 of 17 September 1990 amending Regulation (EEC)
No 3906/89 in order to extend economic aid to other countries of Central and Eastern Europe, OJ L 25,
21.09.1990, s. 0001–0002.
9
C. Arvatu, România ºi Uniunea Europeanã. Cronologie istoricã, Bucureºti 2004, s. 35.
10
Statystyczny obraz Wspólnot – Pomoc PHARE przyznana krajom beneficjentom w latach
1990–1996, „Wspólnoty Europejskie” 1997, nr 2, s. 3.
11
G. Prisãcaru, România spre Uniunea Europeanã, Bucureºti 2001, s. 35.
12
Resolution on the strategy of the European Union to prepare for the accession of the countries
of central and eastern Europe, with a view to the European Council in Essen (9–10 December 1994),
OJ C 363, 19.12.1994, s. 0016.
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w dostosowaniu przepisów i regulaminów do ustawodawstwa unijnego, a tak¿e dalsze
wspieranie reform i restrukturyzacjê. Pomoc techniczna z funduszu Phare stanowi³a
g³ówn¹ formê wsparcia dla nowopowsta³ych projektów rozwoju infrastruktury.
W latach 1996–1999 programy w ramach Phare (417 mln euro) poœwiêcone by³y
przede wszystkim pomocy w zwi¹zku z integracj¹ z Uni¹ Europejsk¹. Specjalny nacisk
po³o¿ono na inwestycje (70%). Znacz¹ce fundusze przeznaczono na rozwój instytucjonalny (30%)13.
W roku 1996 pomoc przyznana Rumunii w ramach projektu Phare wynios³a
118,4 mln ECU14. Fundusze zosta³y wykorzystane przede wszystkim w rolnictwie,
szkolnictwie, badaniach naukowych, restrukturyzacji i prywatyzacji. Prowadzony by³
równie¿ program wspó³pracy transgranicznej z Wêgrami, który obejmowa³ dzia³ania
w zakresie rozwoju gospodarczego, transportu i ochrony œrodowiska.
Pomoc finansowa otrzymywana ze strony Unii Europejskiej narzuci³a koniecznoœæ
stworzenia ram prawnych i instytucjonalnych, niezbêdnych do w³aœciwego zarz¹dzania przyznanymi funduszami. Pocz¹wszy od 1997 r. cele programu, wielkoœæ œrodków
finansowych w podziale na g³ówne komponenty, kryteria i sposoby realizacji oraz instytucje odpowiedzialne za wdra¿anie, czas trwania, wk³ad kraju beneficjenta i inne
warunki, zale¿nie od specyfiki programu okreœla³y podpisywane corocznie Memoranda Finansowe Phare. Pierwszy taki dokument Rumunia zawar³a z Komisj¹ Europejsk¹
19 grudnia 1997 r. w Bukareszcie15. Memoranda przewidywa³y trzyletni okres implementacji projektów: w pierwszych dwóch latach fundusze musia³y zostaæ zakontraktowane, trzeci rok przeznaczony by³ na wyp³aty.
22 grudnia 1997 r. rz¹d Rumunii powo³a³ do istnienia Biuro P³atnoœci i Kontraktowania Phare (Oficiul de Plãþi ºi Contractare Phare, OPCP)16, dzia³aj¹ce w ramach
Ministerstwa Finansów. Szczegó³owe zasady jego funkcjonowania okreœli³o memorandum zawarte przez Rumuniê z KE 16 lipca 1998 r.17 Uzupe³nieniem do tego dokumentu
by³o memorandum dotycz¹ce utworzenia Funduszu Narodowego18, które okreœli³o
„drogê” funduszy i komunikowania siê instytucji w Brukseli z w³adzami odpowiedzialnymi za ich wdra¿anie oraz rozporz¹dzenie rz¹du z moc¹ ustawy nr 63/199919

13

Investiþiile ºi responsabilizarea administraþiei publice, Institutul pentru Politici Publice, Bucureºti 2002, s. 15.
14
Agenda 2000 – Commission Opinion on Romania’s Application for Membership of the European Union, DOC/97/18, Brusseles, 15.07.1997, s. 10.
15
Memorandum de finanþare a Programului Operaþional de Þarã PHARE 1997 dintre Guvernul
României ºi Comisia Comunitãþii Europene din 19.12.1997, M.Of., Partea I, nr. 145/9.04.1998.
16
Hotãrârea nr. 865 din 22.12.1997 pentru înfiinþarea Oficiului de Plãþi ºi Contractare PHARE,
M.Of., Partea I, nr. 373/22.12.1997.
17
Memorandum de înþelegere între Guvernul României ºi Comisia Europeanã privind înfiinþarea Oficiului de Plãþi ºi Contractare PHARE (O.P.C.P.) din 16.07.1998, M.Of., Partea I,
nr. 631/24.12.1999.
18
Memorandum de înþelegere între Guvernul României ºî Comisia Europeanã privind înfiinþarea
Fondului Naþional, M.Of., Partea I, nr. 631/24.12.1999.
19
Ordonanþã de urgenþã nr. 63 din 14.05.1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de cãtre Comunitatea Europeanã, precum ºi a fondurilor de cofinanþare aferente acestora, M.Of., Partea I, nr. 215/17.05.1999.
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(zmodyfikowane w styczniu 2002 r.20) o zarz¹dzaniu bezzwrotnymi funduszami
unijnymi21.
Program Phare 1997 (76,61 mln ECU22) koncentrowa³ siê g³ównie na wsparciu
tworzenia ram prawnych i struktur administracyjnych, realizowaniu projektów, które
promuj¹ demokracjê i rozwój spo³eczeñstwa, inwestycje w infrastrukturze, w tym
wspó³pracê transgraniczn¹.
W 1998 roku zosta³y przyjête nowe wytyczne dla programu Phare. Mia³y one
na celu zmianê kierunku udzielanej pomocy, s³u¿¹cej przygotowaniu pañstw kandyduj¹cych w kluczowych dziedzinach objêtych „Partnerstwem dla Cz³onkostwa”.
Dzia³ania Phare mia³y siê koncentrowaæ na realizacji tych zadañ poprzez wspieranie
rozwoju instytucjonalnego i rozwoju inwestycji w pañstwach kandyduj¹cych. Pierwszym celem reorientacji Phare by³o udzielanie pomocy administracjom pañstw kandyduj¹cych w nabywaniu przez nie zdolnoœci do wprowadzenia prawodawstwa Wspólnot
Europejskich. Mia³a to byæ pomoc dla krajowej i regionalnej administracji, jak równie¿
organów ustawodawczych, nadzorczych i innych, w dostosowaniu ich legislacji do wymogów „acquis”, jak te¿ w wypracowaniu zdolnoœci do jego wdro¿enia. Drugim celem
Phare by³o udzielanie pomocy pañstwom kandyduj¹cym w dostosowaniu przemys³u
i g³ównych czêœci infrastruktury do standardów wspólnotowych, poprzez uruchomienie niezbêdnych inwestycji (zw³aszcza w obszarach, w których istnia³y standardy
wspólnotowe, np. w dziedzinie ochrony œrodowiska, transportu, zak³adów przemys³owych, jakoœci produktów, warunków pracy itp.).
W wyniku reformy programu, Phare przyj¹³ równie¿ koncepcjê wspierania rozwoju
regionalnego poprzez inwestycje w tzw. spójnoœæ spo³eczn¹ i gospodarcz¹ (Coeziune
Economicã ºi Socialã, CES). By³ to jeden z wa¿niejszych podprogramów Phare,
maj¹cy na celu wsparcie rumuñskiego rz¹du w implementacji wieloletniej polityki zintegrowanej na rzecz rozwoju regionalnego poprzez inwestycje w najwa¿niejszych sektorach. G³ównym celem by³ wzrost potencja³u gospodarczego i spo³ecznego, zgodnie
z za³o¿eniami Narodowego Planu Rozwoju (Planul Naþional de Dezvoltare, PND).
Œrodki na finansowanie projektów zapewnia³a Unia Europejska oraz rz¹d Rumunii (co
najmniej 33% wartoœci Phare). By³y one wykorzystywane w takich obszarach jak: infrastruktura lokalna i regionalna, rozwój zasobów ludzkich, rozwój systemów szkolenia
i nauczania w szko³ach zawodowych, rozwój sektora produkcyjnego poprzez wsparcie
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, ochrona œrodowiska na szczeblu regionalnym.
Rumunii w ramach Phare 1998 przyznano 158 mln euro: fundusz krajowy Phare
– 117 mln, Program Nadrabiania Zaleg³oœci (Pre-ins Facility) – 16 mln euro, Program
Du¿ych Projektów Infrastrukturalnych (Large Scale Infrastructure Facility, LSIF)
– 25 mln euro. Pieni¹dze zosta³y przeznaczone g³ównie na wzmocnienie demokracji
20
Ordonanþã nr. 6 din 24.01.2002 pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de
cãtre Comunitatea Europeanã, precum ºi a fondurilor de cofinanþare aferente acestora, M.Of.
nr. 70/31.01.2002.
21
Znalaz³a siê w nim równie¿ informacja o zobowi¹zaniach we wspó³finansowaniu, podjêtych
przez Rumuniê.
22
Memorandum de finanþare a Programului Operaþional de Þarã PHARE 1997 dintre Guvernul
României ºi Comisia Comunitãþii Europene din 19.12.1997, M.Of., Partea I, nr. 145/9.04.1998.
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i ochronê praw cz³owieka, reformê administracji publicznej, wzmocnienie ochrony
granic, rolnictwo oraz ochronê œrodowiska23.
Tabela 1
Œrodki finansowe przeznaczone na Phare CES w latach 2000–2004
Rok

Ca³a kwota przyznana
na Phare CES (euro)

Wk³ad rz¹du Rumunii
(euro)

2000

100,000 mln

25,00 mln

2001

110,200 mln

27,55 mln

2002

155,419 mln

48,18 mln

2003

171,230 mln

31,20 mln

2004

212,800 mln

52,80 mln

ród³o: Programul Phare 2002 – Coeziune Economicã ºi Socialã, Ministerul Integrãrii Europene, Bucureºti 2003.

W ramach krajowego funduszu Phare 1998 zrealizowano podprogram polityki regionalnej i spójnoœci. Mia³ on pomóc Rumunii wzmocniæ struktury instytucjonalne,
stworzone do wprowadzania polityk rozwoju regionalnego. Na podstawie Memorandum Finansowego na rok 1998, projekty inwestycyjne zosta³y podzielone na dwie czêœci: na rzecz restrukturyzacji przemys³owej i rozwój zasobów ludzkich (15,5 mln euro
plus 3,875 mln euro ze strony rz¹du Rumunii) oraz na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (2,5 mln euro plus 625 tys. euro dofinansowania ze strony rz¹du)24.
W 1999 r. Phare pozostawa³ g³ównym instrumentem pomocowym w strategii
przedakcesyjnej Rumunii. W ramach funduszu krajowego otrzyma³a 166,9 mln euro.
Priorytetami by³y: restrukturyzacja przemys³u i prywatyzacja (100 mln euro), wzmocnienie demokracji, prawa, przestrzeganie praw cz³owieka w³¹cznie z rozwojem
ochrony praw dziecka oraz poprawê s¹downictwa (28 mln euro), umocnienie zdolnoœci stawiania czo³a konkurencyjnoœci, wraz z popraw¹ jakoœci infrastruktury i prywatyzacj¹ (10,5 mln euro), pomoc w sprostaniu wymogom wynikaj¹cych z implementacji
acquis, procesu przedakcesyjnego, wzmocnienie kontroli nad praniem pieniêdzy, poprawa bezpieczeñstwa transportu oraz higieny i bezpieczeñstwa w pracy (15,7 mln euro),
spójnoœæ gospodarcza i spo³eczna (1 mln euro) oraz udzia³ w Programach Wspólnotowych i programie Tempus (11,7 mln euro).
Jednoczeœnie Rumunia uzyska³a dodatkowe fundusze (w ramach Catch-up Facility25) na projekty zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska oraz na restrukturyzacjê pañstwowych linii lotniczych TAROM i walkê z korupcj¹. Kolejne 10 mln euro poch³onê³a
wspó³praca transgraniczna (5 mln z Bu³gari¹ i 5 mln z Wêgrami).
Ponadto Rumunia uczestniczy³a w programach wielopañstwowych i horyzontalnych: TAEIX (Technical Assistance Information Exchange Office, Biuro Wymiany In-

23

O. M. Petrescu, Programul de finanþare PHARE, Bucureºti 2004, s. 57.
Dezvoltare regionala, Program Phare-CES, Phare 1998, www.mie.ro.
25
Specjalna pomoc finansowa przyznana przez UE w niektórych obszarach Bu³garii, Litwie,
£otwie, Rumunii i S³owacji na projekty maj¹ce przyspieszyæ ich gotowoœæ do akcesji.
24
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formacji o Pomocy Technicznej), Ma³e i Œrednie Przedsiêbiorstwa, Program Du¿ych
Projektów Infrastrukturalnych26.
30 grudnia 1999 r. w Bukareszcie zosta³o podpisane memorandum27 w sprawie Programu Restrukturyzacji Przedsiêbiorstw i Przekwalifikowania Zawodowego (Enterprise
Restructuring and Employment Conversion Programme, Program pentru restructurarea întreprinderilor ºi reconversie profesionalã, RICOP). RICOP by³ najwiêkszym
z programów Phare w Europie po³udniowo-wschodniej (100 mln euro z funduszu Phare i 49,5 mln euro wk³ad rumuñski28). Jego celem by³o z³agodzenie spo³ecznych skutków reformy gospodarczej. Œrodki finansowe zosta³y wykorzystane przy likwidacji
69 nierentownych przedsiêbiorstw pañstwowych, poprzez tworzenie miejsc pracy
w nowych sektorach gospodarki. Program obj¹³ swoim zasiêgiem siedemnaœcie województw, tworz¹cych piêæ obszarów29. Aby móc korzystaæ z pomocy UE, w³adze pañstwowe i lokalne musia³y wspó³finansowaæ realizacjê 636 projektów. Ogólnie na tê
czêœæ programu przeznaczono 154,7 mln euro, z czego 86,3 mln euro stanowi³y bezzwrotne fundusze UE, a 34,2 mln euro pochodzi³y z bud¿etu pañstwa. 34,2 mln euro
przeznaczy³y na ten cel organizacje lokalne, pañstwowe i prywatne30.
Najwiêksz¹ czêœæ programu RICOP stanowi³ podprogram „Finansowanie ma³ych
i œrednich przedsiêbiorstw”, w ramach którego zrealizowano ponad po³owê wszystkich
projektów i stworzono 8400 nowych miejsc pracy. Na wyp³atê rekompensat dla ok.
48 tys. osób spoœród 54 tys. zwolnionych na skutek restrukturyzacji przedsiêbiorstw
objêtych programem, przekazano 46,6 mln euro (prawie tysi¹c euro na osobê). 12,5 tys.
osób wziê³o udzia³ w bezp³atnych kursach doskonalenia zawodowego, lub pozwalaj¹cych zdobyæ nowy zawód31.
Zgodnie z podpisanym memorandum (30.12.1999 r.), program RICOP mia³ zostaæ
zakoñczony 31 grudnia 2001 r. (podpisywanie kontraktów; do 31 grudnia 2002 r. mia³y
byæ wyp³acane pieni¹dze). W wyniku negocjacji prowadzonych w pierwszej po³owie
2001 r. pomiêdzy przedstawicielami w³adz rumuñskich i KE, 26 listopada 2001 r. zosta³o podpisane addendum32 do memorandum z 1999 r. Zak³ada³o ono wyd³u¿enie programu o dwanaœcie miesiêcy. Ponadto, zgodnie z kolejnym addendum33 zawartym
18 listopada 2003 r., o szeœæ miesiêcy (do 30.06.2004 r.) zosta³ przed³u¿ony okres

26

1999 Regular Report from the Commission on Romania’s Progress Towards Accession, Brussels, 13.10.1999, s. 7.
27
Memorandum de finanþare din 30.12.1999 dintre Guverul României ºi Comisia Europeanã referitor la Programul RO 9904 penrtu restructurarea întreprinderilor ºi reconversie profesionalã
(RICOP), M.Of., Partea I, nr. 248/5.06.2000.
28
Ibidem.
29
Bacãu, Jassy, Neamt i Vaslui (Obszar 1 RICOP); Ga³acz, Buzãu i Brãila (Obszar 2 RICOP);
Argeº, Dâmboviþa i Teleorman (Obszar 3 RICOP); Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea i Hunedoara (Obszar 4
RICOP); Braszów i Covasna (Obszar 5 RICOP).
30
C. Pana, Programul RICOP, 8.12.2004, www.atac-online.ro.
31
Ibidem.
32
Addendum din 26.11.2001 la Memoradumul de finanþare RO9904, M.Of, Partea I,
nr. 289/29.04.2002.
33
Addendum din 18.11.2003 la Memoradumul de finanþare RO9904 – Restaurarea întreprinderilor ºi reconversie profesionalã (RICOP), M.OF, Partea I, nr. 88/31.01.2004.
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wyp³aty œrodków w ramach RO9904.03 „Aktywne œrodki zatrudniania pracowników”
i RO9904.05 „Œrodki na zmniejszenie niekorzystnych dla spo³eczeñstwa skutków restrukturyzacji przemys³owej”. Wyp³acanie œrodków dla RO9904.06 „Pomoc techniczna” przed³u¿ono o jedenaœcie miesiêcy. 30 listopada 2004 r. oficjalnie zakoñczono
program RICOP.
W ramach Programu Phare 2000 Rumunia otrzyma³a 255,62 mln euro34. Fundusze
zosta³y podzielone zgodnie z czterema g³ównymi priorytetami: wzmocnienie demokracji i zasad prawa (13 mln euro – m.in. rozwój spo³eczeñstwa obywatelskiego, zmiany
w systemie prawnym), rozwój rynku wewnêtrznego (41 mln euro – m.in. zliberalizowanie sektora energetycznego), wype³nienie zobowi¹zañ wynikaj¹cych z acquis communautaire (73 mln euro – twinning, pomoc techniczna w rolnictwie, finansach
publicznych, statystyce,) spójnoœæ gospodarcza i spo³eczna (88 mln euro – m.in. inwestycje w programach rozwoju regionalnego)35.
13 mln euro zosta³o przeznaczonych na programy wspó³pracy przygranicznej
z Bu³gari¹ (8 mln euro) i Wêgrami (5 mln euro) oraz 22 mln euro na udzia³ Rumunii
w programach wspólnotowych36. Rumunia nadal korzysta³a z pomocy TAIEX37,
uczestniczy³a w programie, Ma³e i Œrednie Przedsiêbiorstwa, Save II38, Leonardo da
Vinci, Sokrates, w czterech programach dot. zdrowia publicznego (zwalczanie raka,
zapobieganie AIDS, uzale¿nienia od narkotyków, promowanie zdrowia) oraz w nowych programach Kultura 2000 i Life III39.
W zwi¹zku ze wzrostem bezzwrotnej pomocy, w celu przygotowania akcesji Rumunii do Unii Europejskiej, w 2000 r. po³o¿ono akcent na lepsze wykorzystanie funduszy. S³u¿yæ temu mia³ Program Przygotowania Projektów (Project Preparation
Facility, Facilitatea de Pregãtire a Proiectelor, PPF), przeznaczony w szczególnoœci
dla instytucji, mog¹cych korzystaæ z pieniêdzy Phare. Œrodki – po raz pierwszy z Phare 2001 r. – mog³y byæ wykorzystywane na finansowanie kursów i krótkoterminowej
pomocy technicznej niezbêdnej do opracowania dokumentacji oraz zakresu kompetencji.
W 2001 r. kwota przyznana Rumunii w ramach ca³ego programu Phare wzros³a do
286,69 mln euro. 248,89 mln euro przeznaczono na Krajowy Program Phare, w tym
21,44 mln euro na programy wspólnotowe. 24,8 mln euro wynios³a dodatkowa pomoc
przeznaczona na inwestycje, 13 mln euro poch³onê³a wspó³praca w obszarach przygra-

34

Info 2001, Ministerul Integrãrii Europene, Bucureºti (brak daty wydania), s. 30.
2000 Regular Report from the Commission on Romania’s Progress Towards Accession, Brussels, 8.11.2000, s. 9.
36
Ibidem, s. 9.
37
Technical Assistance Information Exchange Office – pl. Biuro Wymiany Informacji o Pomocy
Technicznej, ma na celu udzielanie informacji i ekspertyz dotycz¹cych ca³ego acquis. TAIEX dostarcza ekspertów do szkoleñ tematycznych oraz w zakresie przek³adu, organizuj¹c warsztaty i seminaria
poœwiêcone wprowadzaniu acquis.
38
Program wspólnotowy maj¹cy na celu promowanie i rozwój racjonalnego wykorzystania
energii.
39
„LIFE third Countries": wsparcie techniczne dla krajów znajduj¹cych siê poza Uni¹ daj¹ce
mo¿liwoœæ ingerencji w ochronê œrodowiska tych pañstw, a tak¿e wspó³pracê z instytucjami rz¹dowymi i pozarz¹dowymi w celu dyskutowania wspólnej polityki ochrony œrodowiska.
35
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nicznych z Bu³gari¹40 (8 mln euro) i Wêgrami41 (5 mln euro)42. Podpisanie dokumentów w sprawie finansowania projektów43 mia³o miejsce 4 grudnia 2001 r., w siedzibie
Ministerstwa Integracji Europejskiej w Bukareszcie.
Zgodnie z nowym schematem nadzoru i oceny, utworzono Mieszany Komitet Nadzoru (Joint Monitoring Committee, JMC). Tworzyli go przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Integracji Europejskiej i Ministerstwa Finansów Publicznych
– Departament Funduszu Krajowego oraz osiem Sektorowych Podkomitetów Nadzoru
(Sectorial Monitoring Sub-Committees, SMSC)44. Na szczeblu regionalnym projekty
nadzorowa³y agencje rozwoju regionalnego, a 5% projektów dodatkowo monitorowa³o
Ministerstwo Rozwoju i Prognostyki45.
W ramach Phare 2001 zrealizowano osiemnaœcie projektów twinningowych, w tym
szeœæ tzw. Twinning-Light, o ³¹cznym bud¿ecie 12,3 mln euro46.
W 2002 r. z bud¿etu Phare Rumunia otrzyma³a 278,5 mln euro, z czego 265,5 mln euro
na program narodowy47 i 13 mln euro na programy w ramach wspó³pracy transgranicznej z Wêgrami – 5 mln euro48 i Bu³gari¹ – 8 mln euro49. Dodatkowe 0,5 mln euro otrzyma³a na Program horyzontalny bezpieczeñstwo nuklearne50.
40

Szerzej na temat projektów realizowanych wspólnie przez Rumuniê i Bu³gariê w ramach programu
Phare w latach 2001–2003 zobacz: Programele Phare de cooperare transfrontalierã România-Bulgaria
2001–2003 (Phare CBC RO-BG 2001–2003), Communicate ºi informaþii de presã, 11.11.2004, www.gov.ro.
41
Szerzej na temat projektów realizowanych wspólnie przez Rumuniê i Wêgry w ramach programu
Phare w latach 2001–2003 zobacz: Programele Phare de cooperare transfrontalierã România-Ungaria
2001–2003 (Phare CBC RO-HU 2001–2003), Communicate ºi informaþii de presã, 11.11.2004, www.gov.ro.
42
Info 2001, op. cit. s. 33.
43
Memorandum de finanþare dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã referitor la Programul naþional Phare 2001 (RO 0104-RO 0109) din 4.12.2001, M.Of., Partea I, nr. 634/28.08.2002;
Memorandum de finanþare dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã referitor la Facilitatea
suplimentarã pentru investiþii 2001 (partea a douã) – RO 010 din 4.12.2001, M.Of., Partea I,
nr. 618/21.08.2002; Memorandum de finanþare dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã referitor la Programul Phare 2001 de cooperare transfrontalierã dintre România ºi Bulgaria – RO 010
din 4.12.2001, M.Of., Partea I, nr. 616/21.08.2002; Memorandum de finanþare dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã referitor la Programul Phare 2001 de cooperare transfrontalierã dintre România ºi Ungaria – RO 010 din 4.12.2001, M.Of., Partea I, nr. 620/22.08.2002.
44
1. Spójnoœæ gospodarcza i spo³eczna; 2. Wzmocnienie administracji – funkcja publiczna i finanse publiczne; 3. Us³ugi finansowe i rynek wewnêtrzny; 4. Œrodowisko; 5. Transport; 6. Sprawiedliwoœæ, sprawy wewnêtrzne, kontrola granic; 7. Sektor spo³eczny, zdrowie, edukacja, kultura
i mniejszoœci narodowe; 8. Rolnictwo i rozwój wsi.
45
Investiþiile ºi responsabilizarea administraþiei publice, studiu realizat în cadrul proiectului
Harta actorilor ºi problemelor aderãrii României la Uniunea Europeanã, Institutul pentru Politici
Publice, Bucureºti 2002, s. 18.
46
Szczegó³y patrz: Info 2001, op. cit., s. 54–55.
47
Info 2002, Ministerul Integrãrii Europene, Bucureºti (brak daty wydania), s. 35.
48
Memorandum de finanþare dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã referitor la Programul Phare 2002 de cooperare transfrontalierã dintre România ºi Ungaria din 11.12.2002, M.Of.,
Partea I, nr. 595/21.08.2003.
49
Memorandum de finanþare dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã referitor la Programul Phare 2002 de cooperare transfrontalierã dintre România ºi Bulgaria din 11.12.2002, M.Of.,
Partea I, nr. 598/22.08.2003.
50
Memorandum de finanþare dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã referitor la Programul orizontal pentru asistenþã comunitarã în domeniul securitãþii nucleare pentru anul 2002 pentru România din 23.01.2003, M.Of., Partea I, nr. 612/29.08.2003.
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25 lipca 2002 r. Komitet Zarz¹dzania Phare (Comitetul de Gestiune Phare) zaaprobowa³ finansowanie nastêpuj¹cych podprogramów:
– „Kryteria polityczne” (19 mln euro) – szczególny nacisk po³o¿ono na ochronê praw
dziecka (projekt 2002/000-586.01.01 „Najpierw dzieci”, 13 mln euro) i mniejszoœci
narodowych (2002/000-586.01.02 „Pomoc na rzecz narodowej strategii poprawy sytuacji Romów”, 6 mln euro)51;
– „Kryteria ekonomiczne” (2,5 mln euro) – projekt 2002/000-586.02.01 wdro¿enie
planu restrukturyzacji Kasy Oszczêdnoœci (Casa de Economii ºi Consemnaþiuni,
CEC);
– „Wzmocnienie zdolnoœci administracyjnych” (33,55 mln euro) – 5 projektów z zakresu: przygotowania do akcesji, rozwoju administracji lokalnej i finansów (w tym
projekt 2002/000-586.03.03 – „Kontynuacja wzmocnienia instytucjonalnego Rumuñskiej Najwy¿szej Izby Kontroli (Curtea de Conturi a României) 2,10 mln euro);
– „Wype³nienie zobowi¹zañ zwi¹zanych z przyjêciem dorobku wspólnotowego”
(83,737 mln euro) – projektów z dziedziny rynku wewnêtrznego (nadzór nad ubezpieczeniami), konkurencji, unii celnej, ochrony konsumentów, rynku pracy, rolnictwa, energii, transportu, zdrowia, œrodowiska oraz sprawiedliwoœci i spraw
wewnêtrznych;
– „Spójnoœæ Spo³eczna i Gospodarcza” (106,564 mln euro) – stworzenie ram instytucjonalnych dla wspierania polityki rozwoju regionalnego, reformy szkolnictwa zawodowego oraz przygotowania projektów (20 mln euro) oraz inwestycje w dziedzinie
szkolnictwa i przysposobienia zawodowego, infrastruktury regionalnej i lokalnej
oraz pomocy technicznej przy wybieraniu, monitorowaniu i ocenie projektów;
– „Programy wspólnotowe” (20,149 mln euro): udzia³ w programach wspólnotowych
(2002/000-586.06.01) 17,149 mln euro oraz wsparcie dla uczestników Erasmusa
i Comeniusa (2002/000-586.06.02) 3 mln euro52.
Lepsze zarz¹dzanie przez rumuñsk¹ administracjê pieniêdzmi przyznanymi w ramach bezzwrotnej pomocy, by³o jednym z warunków przyznania wiêkszych œrodków
w ramach programu Phare. Zgodnie z Memorandum Finansowym Phare 2002, Ministerstwo Integracji Europejskiej przygotowa³o i przes³a³o w marcu 2003 r. Raport dotycz¹cy postêpów dokonanych w implementacji Strategicznego Planu Dzia³ania na
rzecz poprawy systemów administracyjnych i zarz¹dzania wdra¿ania programów finansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej.
Strategiczny Plan Dzia³ania na rzecz poprawy systemów administracyjnych i zarz¹dzania wdra¿ania programów finansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej zosta³ opracowany w celu poprawy – na szczeblu administracji centralnej
– struktur instytucjonalnych, zarz¹dzaj¹cych funduszami wspólnotowymi przyznanymi w ramach programów Phare 2000 i 2001. W zwi¹zku z przygotowaniami do przyjêcia nowego systemu zarz¹dzania funduszami – EDIS (Extender Decentralisation
Implementation, Sistem Extins de Implementare Descentralizatã, Rozszerzony Zdecen51

Memorandum de finanþare dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã referitor la Programul naþional Phare 2002 (2002/000-586.01 – 2002/000-586.06) din 11.12.2002, 1. Obiective ºi
descriere, Anexa nr. 2 Dispoziþii Speciale (anexa C), M.Of., Partea I, nr. 604/26.08.2003.
52
Ibidem.
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tralizowany System Wdra¿ania), z uwagi na zbli¿aj¹cy siê termin akcesji Rumunii do
Unii Europejskiej, wprowadzono nowy sposób klasyfikowania projektów i rozdzielania œrodków.
W zale¿noœci od wa¿noœci i pilnoœci rozwi¹zania problemu, którego dotyczy³y,
dzia³aniom zosta³ nadany stopieñ priorytetowoœci:
– Dzia³ania uznawane za bardzo wa¿ne sk³ada³y siê na „program dzia³añ natychmiastowych”. Czas przewidziany na ich implementacjê up³ywa³ z koñcem roku 2002;
– Dzia³ania œrednioterminowe by³y zorientowane na implementacjê EDIS i reformy
systemu administracji publicznej, w sposób szczególny, w dziedzinie programowania i monitorowania funduszy UE. Dzia³ania te by³y realizowane w latach 2003–2004.
W Raporcie przeanalizowano stan wype³nienia zadañ przewidzianych w Strategicznym Planie Dzia³ania na rzecz poprawy systemów administracyjnych i zarz¹dzania wdra¿ania programów finansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej
oraz ustalono zaktualizowany kalendarz œrodków, które musia³y zostaæ podjête w najbli¿szym czasie, tak aby zwiêkszyæ wydajnoœæ zarz¹dzania funduszami Phare.
Phare 2003 opiewa³ na sumê 285,945 mln euro – 265,5 mln to program narodowy53,
11 mln mia³o wspomóc programy wspó³pracy transgranicznej z Wêgrami i Bu³gari¹,
6,56 mln na Inicjatywê dla Granicy Zewnêtrznej (Iniþiativa pentru Frontiera Externã,
ang. The External Border Initiative – EBI)54 oraz 2,885 mln euro na Program horyzontalny bezpieczeñstwo nuklearne55. W ramach narodowego Programu Phare 2003 zosta³y sfinansowane nastêpuj¹ce podprogramy i projekty:
– „Kryteria polityczne” (34,9 mln euro) – 5 projektów z dziedziny: ochrony praw
dziecka (kontynuacja projektu „Najpierw dzieci” (Phare 2003/005-551.01.01;
11,5 mln euro), dostêpu do szkolnictwa, walki z dyskryminacj¹, ochrony osób niepe³nosprawnych oraz spo³eczeñstwa obywatelskiego;
– „Kryteria ekonomiczne” (11,4 mln euro) – wdro¿enie systemu ewidencji nieruchomoœci (systemu katastralnego) – 5,6 mln euro, wzmocnienie Narodowego Banku
Rumunii w dziedzinach zwi¹zanych z dorobkiem prawnym UE – 4 mln euro, umocnienie zdolnoœci analitycznych i przewidywañ makroekonomicznych Narodowej
Komisji Prognostyki (Comisia Naþionalã de Prognozã) – 1,8 mln euro;
– „Wzmocnienie zdolnoœci administracyjnych” (27,395 mln euro) – 4 projekty z zakresu: reformy administracji publicznej, wzmocnienie zdolnoœci administracyjnej
Parlamentu Rumunii, wsparcie Ministerstwa Finansów Publicznych we wdra¿aniu
strategii informacyjnej, rozwój zdolnoœci zarz¹dzania i monitorowania unijnych funduszy przedakcesyjnych;
– „Wype³nienie zobowi¹zañ zwi¹zanych z przyjêciem dorobku wspólnotowego”
(56,4 mln euro) – 18 projektów z dziedziny: rolnictwa, energii, transportu, statystyki,
53
Memorandum de finanþare dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã referitor la Programul naþional Phare 2003 pentru România din 2.12.2003, M.Of., Partea I, nr. 551 (bis)/21.06.2004.
54
Memorandum de finanþare dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã referitor la Programul „Iniþiativa Graniþe Externe 2003 pentru România” (numãrul 2003/005-778), semnat la Bucureºti la 19 decembrie 2003, M.Of., Partea I,nr.1282/30.12.2004.
55
Memorandum de finanþare dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã referitor la Programul 2003 pentru sprijin comunitar în domeniul securitãþii nucleare pentru România (numãrul
2003/5812.06), semnat la Bucureºti la 16 ianuarie 2004, M.OF., Partea I, nr. 1273/30.12.2004.
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polityki socjalnej, zdrowia i ochrony œrodowiska, unii celnej, telekomunikacji, walki
z korupcj¹ i zorganizowan¹ przestêpczoœci¹;
– „Spójnoœæ Spo³eczna i Gospodarcza” (112,05 mln euro) – „Stworzenie ram instytucjonalnych dla spójnoœci spo³ecznej i gospodarczej – Pomoc techniczna” (Phare
2003/005-551.05.01; 13,1 mln euro), „Stworzenie ram instytucjonalnych dla spójnoœci
spo³ecznej i gospodarczej – Twinning” (Phare 2003/005-551.05.02; 6,4 mln euro),
„Inwestycje w dziedzinie Spójnoœci Spo³ecznej i Gospodarczej” (Phare 2003/005-551.05.03; 92,505 mln euro);
– „Programy wspólnotowe” (23,4 mln euro): udzia³ w programach wspólnotowych
oraz wsparcie dla uczestników programu Sokrates II56.
W ramach wspó³pracy transgranicznej z Wêgrami 3 mln euro zosta³y przeznaczone
na wspólne projekty maj¹ce na celu ochronê œrodowiska, rozwój wspó³pracy gospodarczej oraz spo³ecznej57. 8 mln euro przeznaczonych na wspólne projekty z Bu³gari¹ wykorzystano na poprawê stanu infrastruktury drogowej, ochronê œrodowiska i wspó³pracê
gospodarcz¹58.
Pocz¹wszy od 2004 r. wprowadzona zosta³a zasada programowania wieloletniego.
Pozwoli³o to na wdra¿anie d³u¿szych strategii i potraktowanie ostatnich lat przed akcesj¹
jako spójnej ca³oœci. Poniewa¿ œrodki z funduszu Phare, choæ znacz¹ce, nie by³y wystarczaj¹ce do pokrycia wszystkich dzia³añ niezbêdnych w procesie integracji, konieczne
by³o wskazanie obszarów priorytetowych, do których w g³ównej mierze zosta³a skierowana pomoc unijna. Na podstawie harmonogramu dzia³añ oraz zobowi¹zañ podjêtych
w trakcie negocjacji, rz¹d Rumunii we wspó³pracy z Komisj¹ uzna³ za priorytetowe sektory: rolnictwo, reforma s¹downictwa, kontrola granic, reforma administracji publicznej,
mniejszoœci, finanse publiczne, ochrona œrodowiska oraz spójnoœæ ekonomiczna i spo³eczna. Dla ka¿dego zosta³a opracowana strategia i program wieloletni 2004–2006,
z planem finansowania konkretnych propozycji, zatwierdzanych corocznie przez Komisjê Europejsk¹. Wraz ze zmian¹ zasady, Unia Europejska zatwierdzi³a tak¿e znacz¹cy
wzrost funduszy dla Rumunii – œrodki przyznane w ramach Phare 2004 wynios³y do
405,3 mln euro. Memorandum w tej sprawie zosta³o podpisane 21 grudnia 2004 r.59 Tak¿e 21 grudnia 2004 r. podpisano memorandum Programu Phare horyzontalnego w sprawie bezpieczeñstwa nuklearnego, poprzez które przyznano Rumunii 1,959 mln euro60.
56

Memorandum de finanþare dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã referitor la Programul naþional Phare 2003 pentru România din 2.12.2003, 1. Obiective ºi descriere, Dispoziþii Speciale (Anexa C), M.Of., Partea I, nr. 551 (bis)/21.06.2004.
57
Memorandum de finanþare dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã referitor la Programul de cooperare transfrontalierã între Ungaria ºi România pentru anul 2003 (numãrul
2003/005-702), semnat la Bucureºti la 2 decembrie 2003, M.Of., Partea I, nr. 1275/30.12.2004.
58
Memorandum de finanþare dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã referitor la Programul de cooperare transfrontalierã între Bulgaria ºi România pentru anul 2003 (numãrul
2003/005-701), semnat la Bucureºti la 2 decembrie 2003, M.Of., Partea I, nr. 1275/30.12.2004.
59
Memorandum de finanþare dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã referitor la Programul naþional Phare 2004 pentru România, semnat la Bucureºti la 21 decembrie 2004, M.Of., Partea I, nr. 940 (bis)/21.10.2005.
60
Memorandum de finanþare dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã referitor la Programul 2004 pentru sprijin comunitar în domeniul securitãþii nucleare pentru România, M.Of., Partea I, nr. 1162 (bis)/21.12.2005.
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Ustalono, i¿ ok. 80% pieniêdzy z funduszu narodowego Phare 2004 bêdzie przeznaczonych na programy wieloletnie, co zapewni realizacjê dzia³añ przewidzianych w strategiach sektorów priorytetowych, a pozosta³e 20% zostanie wykorzystane na projekty
roczne, z innych dziedzin.
Podzia³ funduszy z Programu Narodowego Phare 2004 by³ nastêpuj¹cy:
– „Kryteria polityczne” (50 mln euro) – 7 projektów z dziedziny: reformy administracji publicznej i s¹downictwa, ochrony praw mniejszoœci (programy wieloletnie),
spo³eczeñstwa obywatelskiego, umocnienie walki z korupcj¹, poprawy warunków
w zak³adach karnych i wiêzieniach oraz poprawy dzia³alnoœci policji61;
– „Kryteria ekonomiczne” (4,45 mln euro) – kontynuacja projektu wdro¿enie systemu
ewidencji nieruchomoœci (systemu katastralnego);
– „Wype³nienie zobowi¹zañ zwi¹zanych z przyjêciem dorobku wspólnotowego”
(155,43 mln euro) – 15 projektów w tym 4 wieloletnie: kontrola graniczna, sektor
finansów publicznych, rolnictwo, ochrona œrodowiska oraz roczne: poprawa systemu
ubezpieczeñ spo³ecznych pracowników migruj¹cych, wdro¿enie systemu INTRASTAT,
dostosowanie przepisów z dziedziny ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa zatrudnienia
w ma³ych i œrednich przedsiêbiorstwach, poprawa wydajnoœci rumuñskiego systemu
transfuzji krwi, wzmocnienie sektora energetycznego, zapobieganie narkomanii,
walka z przestêpczoœci¹ zorganizowan¹, poprawa dzia³alnoœci instytucji odpowiedzialnych za polityk¹ migracyjn¹ i azylow¹, implementacja przepisów dot. bezpieczeñstwa
dróg i pomoc w restrukturyzacji linii kolejowych, wzmocnienie sektora audiowizualnego;
– „Spójnoœæ Spo³eczna i Gospodarcza” (160,1 mln euro) – poprawa infrastruktury,
ochrona œrodowiska, wsparcie ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, poprawa dostêpu
do edukacji (Phare 2004/016-772.04.01), rozwój zasobów ludzkich i w³¹czenie
spo³eczne (Phare 2004/016-772.04.02) oraz poprawa zarz¹dzania funduszami strukturalnymi (Phare 2004/016-772.04.03);
– „U³atwienie dzia³añ specjalnych” (11,22 mln euro) – wsparcie struktur zaanga¿owanych w rozdzielanie funduszy unijnych, pomoc dla Rumunii na udzia³ w inicjatywach wspólnotowych;
– „Programy i agencje wspólnotowe oraz wsparcie dla beneficjentów koñcowych”
(24,1 mln euro): udzia³ w programach wspólnotowych oraz wsparcie dla uczestników programu Sokrates II, Erasmus, Comenius 2,2C, Arion62.
W przeciwieñstwie do lat poprzednich zosta³ opracowany tylko jeden dokument,
z piêcioma programami, dotycz¹cymi wspó³pracy granicznej. Zgodnie z za³o¿eniami
memorandum podpisanego 8 kwietnia 2005 r., Rumunia mog³a otrzymaæ maksymalnie
8 mln euro na projekty realizowane wspólnie z Bu³gari¹ i 5 mln euro na programy opracowane z Wêgrami. Ponadto przeznaczono 5 mln euro na wspó³pracê z Republik¹ Mo³dowy,
6 mln euro na wspólne dzia³ania z Ukrain¹ oraz 4 mln euro z Serbi¹ i Czarnogór¹63.

61
Memorandum de finanþare dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã referitor la Programul naþional Phare 2004 pentru România, semnat la Bucureºti la 21 decembrie 2004, 1. Obiective
ºi prioritãþi, Dispoziþii Speciale (Anexa C), M.Of., Partea I, nr. 940 (bis)/21.10.2005.
62
Ibidem.
63
Memorandum de finanþare din 8.04.2005 referitor la Programele Phare de Cooperare
Transfrontalierã 2004 ale României, M.Of., Partea I, nr. 1159/21.12.2005.
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27 lipca 2006 r. zosta³o podpisane porozumienie w sprawie funduszu Phare 2005.
Podobnie jak to mia³o miejsce w roku 2004, zosta³ wprowadzony podzia³ na programy
wieloletnie dla oœmiu sektorów priorytetowych oraz roczne. Równie¿ wzorem roku
2004, na programy wieloletnie zosta³o przeznaczonych ok. 80% œrodków, z czego 40%
na spójnoœæ ekonomiczn¹ i spo³eczn¹64.
W ramach programu narodowego Phare 2005 Rumunia pocz¹tkowo otrzyma³a
372,29 mln euro65. Jednak z uwagi na katastrofalne powodzie, które mia³y miejsce
w 2005 r. Komisja postanowi³a przeznaczyæ dodatkowo 24,6 mln euro na odbudowê
zniszczonej przez wodê infrastruktury oraz zapobieganie podobnym wypadkom
w przysz³oœci66.
Podzia³ œrodków programu narodowego Phare 2005 przedstawia³ siê nastêpuj¹co:
– „Kryteria polityczne” (44,59 mln euro) – 4 projekty dot.: reformy administracji publicznej, ochrony praw mniejszoœci i reformy wymiaru sprawiedliwoœci (programy
wieloletnie) oraz spo³eczeñstwa obywatelskiego;
– „Wype³nienie zobowi¹zañ zwi¹zanych z przyjêciem dorobku wspólnotowego”
(136,69 mln euro) – 10 projektów w tym 4 wieloletnie: sektor finansów publicznych,
rolnictwo, ochrona œrodowiska, kontrola graniczna oraz poprawa ochrony praw autorskich, poprawa dzia³ania Komisji Nadzoru Ubezpieczeñ i Pañstwowej Komisji
Wartoœci Ruchomych, statystyka, wzmocnienie sektora energetycznego, poprawa
bezpieczeñstwa i jakoœci us³ug transportowych;
– „Spójnoœæ Spo³eczna i Gospodarcza” (175 mln euro) – poprawa infrastruktury,
ochrona œrodowiska, wsparcie ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, poprawa dostêpu
do edukacji, rozwój zasobów ludzkich i w³¹czenie spo³eczne oraz poprawa zarz¹dzania funduszami strukturalnymi;
– „Dzia³ania specjalne” (16,01 mln euro) – pomoc dla instytucji odpowiedzialnych za
zarz¹dzanie funduszami unijnymi oraz wsparcie strategii oceniaj¹cej67.
Osobne porozumienie zosta³o podpisane w sprawie podprogramu 6 – „Programy
i agencje wspólnotowe oraz wsparcie dla beneficjentów koñcowych”, na który Komisja Europejska przeznaczy³a 24,61 mln euro, z czego 21,11 mln euro na udzia³ w programach wspólnotowych, a 3,5 mln euro na wsparcie beneficjentów koñcowych68.
Podzia³ 34 mln euro przekazanych Rumunii na projekty zwi¹zane ze wspó³prac¹
graniczn¹ w ramach programu Phare 2005, by³ nastêpuj¹cy: wspó³praca z Bu³gari¹
– 8 mln, z Wêgrami – 5 mln, program s¹siedztwa z Mo³dawi¹ 7 mln, z Serbi¹ 5 mln oraz
64

Raport asupra progreselor înregistrate în pregãtirea pentru aderarea laUniunea Europeanã în
perioada septembrie 2004- iunie 2005, Guvernul României, Bucureºti 2005.
65
Ordin nr. 282 din 30.05.2007 pentru publicarea Acordului de finanþare dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã referitor la Programul Naþional Phare 2005, M.Of., Partea I
nr. 458/6.07.2007.
66
Acord de finanþare din 18.05.2006 între Guvernul României ºi Comisia Europeanã referitor la
Programul de sprijin comunitar Phare 2005 privind mãsurile de reabilitare a pagubelor produse de
inundaþii ºi de prevenire a efectelor unor astfel de evenimente, M.Of., Partea I nr. 686
(bis)/10.08.2006.
67
Ordin nr. 282 din 30.05.2007…, op. cit., Anexã.
68
Acord de finanþare din 28.04.2006 între Guvernul României ºi Comisia Europeanã referitor la
Programul naþional Phare 2005 – Subprogramul 6 – Programe ºi agenþii comunitare ºi sprijin pentru
beneficiarii finali, M.Of., Partea I nr. 686 (bis)/10.08.2006.
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9 mln z Ukrain¹69. Memorandum w tej sprawie zosta³o podpisane w Bukareszcie,
16 sierpnia 2006 r.
W ostatnim roku przed akcesj¹ pomoc finansowa przyznana Rumunii w ramach
Programu Phare 2006 wynios³a: 408,63 mln euro – program narodowy70 oraz 7,68 mln
euro – wsparcie w dziedzinie bezpieczeñstwa nuklearnego71.
Œrodki z programu narodowego zosta³y podzielone w nastêpuj¹cy sposób:
– „Kryteria polityczne” (57,9 mln euro) – wieloletnie projekt dotycz¹cy rozwoju demokracji, praw cz³owieka i ochrony mniejszoœci narodowych (15,5 mln euro), reformy administracji publicznej (14 mln euro) i reformy wymiaru sprawiedliwoœci
(20 mln euro) oraz projekty z zakresu: spo³eczeñstwa obywatelskiego (6 mln euro)
i walki z korupcj¹ (2,4 mln euro)72;
– „Kryteria ekonomiczne” (8,02 mln euro) – rozwój systemu katastralnego (4,32 mln),
wsparcie horyzontalne dla przemys³u przyznane rumuñskim przedsiêbiorstwom
w celu spe³nienia wymagañ rynku europejskiego (3,7 mln euro);
– „Wype³nienie zobowi¹zañ zwi¹zanych z przyjêciem dorobku wspólnotowego”
(140,33 mln) – projekty wieloletnie: sektor finansów publicznych (18,9 mln euro),
rolnictwo (26,4 mln euro), ochrona œrodowiska (24,18 mln euro) oraz kontrola graniczna (36,56 mln euro). Ponadto projekty z dziedziny: poprawy konkurencyjnoœci
(1,5 mln euro), poprawa ochrony praw autorskich (1,5 mln euro), poprawy dzia³ania
Komisji Nadzoru Ubezpieczeñ (1 mln euro) i Pañstwowej Komisji Wartoœci Ruchomych (1,5 mln euro), przyjêcie nowych wymagañ w statystyce (1,84 mln euro), poprawa bezpieczeñstwa i jakoœci us³ug transportowych (8,02 mln euro), ochrona
zdrowia (9,38 mln euro), poprawa wspó³pracy pomiêdzy instytucjami do walki
z narkotykami (1,15 mln euro), wzrost operacyjnoœci Rumuñskiej ¯andarmerii
(1 mln euro), poprawa polityki azylowej i migracyjnej (1 mln euro), przyjêcie intelligence led policing w zakresie przestêpczoœci zorganizowanej (2,4 mln euro), rozwój
systemu instytucyjnego do zapobiegania i zwalczania zjawiska prania pieniêdzy
(1 mln euro), poprawa dzia³ania Krajowego Urzêdu ds. Uregulowañ w £¹cznoœci
(Autoritatea Naþionale de Reglamentare în Comunicaþii, ANRC) (1,5 mln euro), stworzenie centralnego systemu zarz¹dzania ruchomymi dobrami kultury (1,5 mln euro);
– „Spójnoœæ Spo³eczna i Gospodarcza” (187,01 mln euro) – poprawa infrastruktury,
ochrona œrodowiska, wsparcie ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw oraz poprawa dostêpu do edukacji (142,85 mln euro), rozwój zasobów ludzkich i w³¹czenie spo³eczne (25,77 mln euro) oraz rozwój zdolnoœci zarz¹dzania funduszami strukturalnymi
(18,39 mln euro);
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34 de milioane de Euro pentru proiecte de cooperare tranfrontalierã în România, Comunicate
ºi informaþii de presã, 16.08.2006, www.gov.ro.
70
Ordin nr. 567 din 26.02.2008 pentru publicarea Acordului de finanþare dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã referitor la Programul Phare Naþional 2006 pentru România, M.Of.,
Partea I, nr. 306/18.04.2008.
71
Ordin nr. 1725 din 30.05.2008 pentru publicarea Acordului de finanþare dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã referitor la Programul 2006 de sprijin comunitar în domeniul securitãþii nucleare pentru România, M.Of., Partea I, nr. 494/2.07.2008.
72
Ordin nr. 567 din 26.02.2008…, op. cit., Anexã.
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– „Dzia³ania specjalne” (15,37 mln euro) – pomoc w zarz¹dzaniu funduszami unijny-

mi73.
14 grudnia 2006 r. Komisja Europejska podjê³a decyzjê o przejœciu do Rozszerzonego Zdecentralizowanego Systemu Wdra¿ania (EDIS) w zarz¹dzaniu funduszami
Phare. Rumunia by³a pierwszym krajem, który przej¹³ kontrolê nad wyborem, licytacjami i kontraktowaniem projektów przed przyst¹pieniem do Unii Europejskiej74.
73

Ibidem.
Szerzej zobacz: Comisia Europeanã a aprobat gestionarea descentralizatã a programului
PHARE în România, Comunicate ºi informaþii de presã, 15.12.2006, www.gov.ro.
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