Fondurile europene, blestem sau binecuvântare?
Cazurile Sănătății, Educației și Transporturilor
Marți, 7 martie 2017, orele 11:00-14:00
Reprezentanţa Comisiei Europene în România, sala Titulescu, Strada Vasile Lascăr 31, Bucureşti

Societatea Academică din România vă invită la o dezbatere cu trei cazuri cheie și un raport dedicat
privind situația absorbției fondurilor europene din România și succesul folosirii lor pentru a
redresa trei sectoare importante: sănătatea, educația și infrastructura. Printre întrebările pe care
le pune raportul:





Programul de guvernare 2017-2020: ne îndreptăm către un salt gigantic în sănătate sau
către o lungă perioadă de stagnare?
Pierduți în absorbția fondurilor europene: cum stă România la nivelul impactului
programelor operaționale și cum putem să învățăm din greșelile perioadei 2007-2013?
Evaluarea impactului resurselor alocate în educație și cercetare în România
Master Planul General de Transport al României: soluția sau problema?

Autorii Clara Volintiru, Sorin Paveliu, Daniela Alexe și Mihai Bărcănescu vor dezbate cu experți,
decidenți și cu dumneavoastră într-o discuție concentrată, moderată de Alina Mungiu-Pippidi, care
sunt soluțiile optimale și ce doresc să facă atât guvernul, cât și opoziția.
La discuții vor participa: Aura Răducu, fost Ministru al Fondurilor Europene, Gabriel Liviu Ispas,
Secretar de stat, Ministerul Educației Naționale, Dan Dumitrescu, Secretar de stat, Ministerul
Sănătății, Ilie Dan Barna, deputat USR, Cătălin Drulă, deputat USR, Ludovic Orban, PNL, Laszlo
Attila, senator, Președintele Comisiei pentru sănătate publică.
Evenimentul va debuta cu o prezentare reunită a tuturor autorilor după care va fi imediat deschis
discuțiilor și se va încheia cu un prânz (tip bufet).
Evenimentul se va desfășura în limba română cu traducere simultană în limba engleză.

Vă rugăm să aveți amabilitatea de a ne confirma participarea până vineri, 3 martie, la adresa de
email: office@sar.org.ro, telefon 0734 780577, persoană de contact Doina Lazăr.

AGENDĂ
10:30 – 11:00
11:00 – 11:10

Înregistrarea participanților/Welcome coffee
Introducere
Profesor Alina Mungiu-Pippidi, Director, European Research Centre for Anti-corruption
and State-Building (ERCAS), Hertie School of Governance, Germania

11:10 – 12:00
11:10 – 11:20

Concluziile Raportului Anual de Analiză și Prognoză pe anul 2017
Prognoza economică pe 2017
Prezentator: Clara Volintiru
La ce cheltuieli ar trebui să renunțe guvernul pentru a respecta plafonul de deficit? Ce
surse de finanțare ar trebui să caute guvernul pentru a-și acoperi toate obiectivele?
Care ar fi măsurile pentru eficientizarea absorbției fondurilor europene? În ce măsură
procesul de finanțare din fonduri europene în ultima decadă a avut un efecte pozitive
sau negative asupra economiei?

11:20-11:30

Pierduți în absorbția fondurilor europene: nivelul impactului programelor
operaționale și cum putem rata să învățăm din greșelile perioadei 2007-2013
Prezentator: Valentina Dimulescu
Cheltuim cu folos banii europeni? Recuperarea decalajului de dezvoltare a fost un
succes? Care sunt în continuare punctele slabe ale modului de a elabora politici publice
indiferent de sursa de finanțare în România?

11:30 – 11:40

Alocarea și utilizarea fondurilor europene în învățământul superior:
dezvoltarea resurselor umane și a activităților de cercetare
Prezentator: Daniela Alexe
Cum au fost distribuite fondurile europene și cele de la bugetul de stat către
universitățile de stat între 2007-2013 în domeniul resurselor umane și în cercetare?
Care este impactul proiectelor structurale în sistemul de învățământ superior românesc
în raport cu obiectivele asumate de acestea?

11:40 – 11:50

Master Planul General de Transport al României: soluția sau problema?
Prezentator: Mihai Bărcănescu
Cum se explică tăierea a 40% din infrastructura feroviară preconizata în MPGT? Vom
pierde fonduri europene din această cauză? Respectăm legislația europeană în
domeniul transporturilor? Care va fi impactul schimbărilor la CFR Infrastructură?

11:50– 12:00

Programul de Guvernare 2017-2020: oportunitatea măsurilor propuse şi
costurile lor de oportunitate în domeniul sănătății
Prezentator: Dr. Sorin Paveliu
Sunt sustenabile și rentabile investițiile în infrastructura sanitară și majorările salariale
preconizate în Programul de Guvernare? Ce pași au fost luați de către autorități în urma
scandalului infecțiilor intraspitalicești? Propuneri de politici și opțiuni în sectorul
sănătății.

12:00 – 14:00

Masă rotundă pe tema „Fondurile europene, blestem sau binecuvântare?
Cazurile Sănătății, Educației și Transporturilor”
Moderator: Alina Mungiu-Pippidi

14:00 – 15:00

Prânz

