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VERSIUNEA ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Introducere la cel de-al doilea Buletin Informativ Extern comun UNC - BCE
Mă simt onorată să contribui la promovarea Programului de Cooperare Elvețiano-Român, prin care
Confederația Elvețiană oferă României o asistență financiară de 181 milioane franci elvețieni. Este
esențial ca publicul să cunoască eforturile noastre comune cu partenerii elvețieni pentru implementarea
în România a unor proiecte de calitate, care să contribuie la dezvoltarea acestei țări.
Al doilea buletin informativ al Programului este lansat într-o perioadă esențială pentru derularea
acestuia, în condițiile în care luna decembrie 2014 marchează sfârșitul perioadei de angajare, iar scopul
nostru comun este angajarea 100% a fondurilor elvețiene.
Până în prezent, au fost angajate peste 70% din fonduri și avem deja rezultate vizibile în proiectele
orientate pe sprijinirea mediului de afaceri, promovarea energiei durabile, educație, cercetare și
promovarea societății civile.
La începutul anului 2014, a fost lansat Programul româno-elvețian pentru IMM-uri, care vizează
furnizarea de credite de investiții. Acesta este unul dintre cele mai importante proiecte, cu o contribuție
elvețiană de 20 de milioane de franci elvețieni. Am aprobat, de asemenea, un proiect important pentru
Metrorex, transportul subteran din București, care este în curs de implementare. Vom aproba în cursul
acestui an proiecte de investiții care vizează dezvoltarea infrastructurii în Brașov, Cluj, Suceava și Arad
pentru a sprijini obiectivul energiei durabile.
Toate aceste proiecte contribuie la dezvoltarea economică durabilă a României. Punerea efectivă în
aplicare a Programului de Cooperare Elvețiano-Român consolidează, de asemenea, parteneriatul dintre
cele două țări.
Îmi exprim convingerea că vom putem conta în continuare pe sprijinul partenerilor noștri elvețieni și îmi
exprim încrederea în succesul acestui program.
Ioana Maria PETRESCU
Ministrul Finanțelor Publice
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Semnarea acordului de proiect „Combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului”
Elveția acordă suma de 2.150.500 de
franci
elvețieni
pentru
creșterea
capacității de analiză a informațiilor
financiare a Oficiului Național de
Prevenire și Combatere a Spălării
Banilor (ONPCSB) – Unitatea de
Informații Financiare a României (FIU).
Acordul de proiect a fost semnat la 22
aprilie 2014 de către Ambasadorul
Elveției, Jean-Hubert Lebet, și doamna
Ioana Petrescu, Ministrul Finanțelor
Publice, în prezența reprezentanților
Biroului Contribuției Elvețiene în
România și ai Unității Naționale de
Coordonare din cadrul Programului de
Cooperare
Elvețiano
–
Român.
Evenimentul a avut loc la sediul
Ministerului Finanțelor Publice din
București. Prin acest proiect, Elveția
vizează
consolidarea sistemului
instituțional de combatere a Spălării banilor/ finanțării terorismului în România prin creșterea eficienței
abilităților de raportare și analiză a informațiilor financiare în cadrul sistemului național de prevenire și
combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, prin intermediul programelor de software și a
tehnologiei IT avansate destinate analizării informațiilor financiare, precum și prin îmbunătățirea
capacității profesionale a principalilor actori implicați.
Proiectul va fi implementat de ONPCSB, în calitate de Agenție Executivă (AE). Bugetul total al
proiectului este de 2.530.000 de franci elvețieni, inclusiv cofinanțarea de 15% din totalul costurilor
eligibile ale proiectului, în valoare de 379.500 franci elvețieni, asigurată de statul român. Proiectul va fi
derulat pe o perioadă de doi ani începând cu data semnării Acordului de proiect (AP) și reprezintă un
răspuns la Strategia Națională de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și la politicile
relevante având un impact asupra acestor domenii specifice. Beneficiarul direct este ONPCSB, în
calitate de instituție responsabilă de implementarea proiectului, precum și entitățile raportoare,
autoritățile responsabile cu aplicarea legii și organele de supraveghere. Beneficiarul indirect este
reprezentat de publicul larg din România.

Lansarea Programului Româno – Elvețian pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii
La 16 ianuarie 2014 au fost semnate Acordul de proiect și Acordul de implementare pentru Programul
Româno-Elvețian pentru IMM-uri. Programul va permite unui număr de aproximativ 284 de IMM-uri, din
patru sectoare prioritare ale economiei din România, să solicite un credit de investiții în valoare de
maxim 100.000 de franci elvețieni în vederea implementării planurilor de afaceri. Evenimentul a avut loc
la Palatul C.E.C. din București.
Programul face parte din Programul de Cooperare Elvețiano - Român (PCER) și reprezintă o reacție la
criza creditelor pe termen lung pe piața financiară din România; proiectul va îmbunătății accesul la
finanțarea pe termen lung al IMM-urilor eligibile din România, din sectoarele legate de producție,
asistență și servicii medicale, turism și tehnologie ecologică cu scopul de a reduce disparitățile
economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse.
Programul va asista IMM-urile în îndeplinirea condițiilor de finanțare solicitate de bănci și va contribui la
creșterea competitivității dintre societățile participante. În cele din urmă, programul, planificat a fi derulat
pe o perioadă de 60 de luni, va crea și va susține un număr semnificativ de locuri de muncă în
sectoarele de viitor ale economiei românești. Bugetul total este de 28,5 milioane de franci elvețieni.
Guvernul României, prin intermediul Ministerului Economiei, a solicitat Elveției să contribuie la program
cu 20 de milioane de franci elvețieni (70%). CEC Bank, care în aprilie 2013 a fost selectată prin cerere
de candidaturi, contribuie cu 8,50 milioane de franci elvețieni (30%). Programul se adresează
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societăților care dețin autorizație de funcționare de cel puțin un an, nu au datorii la bugetul de stat și
îndeplinesc regulile și condițiile de creditare impuse de instituția participantă CEC Bank S.A. La cererea
beneficiarului, orice credit acordat în cadrul Programului poate fi însoțit de o garanție de maxim 80% din
împrumut. Garanția respectivă va fi emisă de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri.
„Presupunem și avem încredere că acest program va constitui un excelent exemplu al cooperării dintre
sectorul public și cel privat în vederea sprijinirii dezvoltării economice într-o manieră transparentă și pe
baza considerentelor economice.” – fragment din declarația Ambasadorului Elveției cu ocazia semnării
Acordului de proiect pentru Programul Româno – Elvețian pentru IMM-uri.

Reuniunea anuală a Contribuției Elvețiene
Delegația elvețiană și cea română s-au
întâlnit la Sibiu, în perioada 7 - 9 aprilie
2014, în cadrul Reuniunii Anuale a
PCER.
Întâlnirea a avut loc cu participarea
reprezentanților Agenției Elvețiene
pentru Dezvoltare și Cooperare și ai
Secretariatului de Stat pentru Afaceri
Economice. Delegația română a fost
formată din membri ai Unității
Naționale de Coordonare responsabilă
de Programul de Cooperare Elvețiano
– Român.
Reuniunea Anuală din 2014 joacă un rol crucial, întrucât anul curent reprezintă ultimul an al perioadei
de angajare a fondurilor și sunt necesare eforturi suplimentare din partea tuturor actorilor implicați
pentru a asigura angajarea cu succes a fondurilor până la 7 decembrie 2014.
Partea elvețiană a apreciat implicarea Unității Naționale de Coordonare în implementarea PCER.

Lansarea Programului de servicii de sănătate și sociale comunitare integrate
În cadrul Fondului Tematic „Fondul de reformă legat de problemele de sănătate”, conferința de lansare
a programului „Servicii de sănătate și sociale comunitare integrate” a avut loc la București între 21 și 22
februarie 2014. Acest proiect este implementat în baza acordului-cadru încheiat între Elveția și
România privind implementarea Programului de Cooperare Elvețiano - Român vizând reducerea
disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse. Proiectul se adresează
comunităților rurale și orașelor mici și vizează dezvoltarea de modele de asistență medicală comunitară
integrate, funcționale și administrate la nivel local pentru creșterea accesului la asistență medicală, în
special pentru populația defavorizată social, printr-o colaborare strânsă între serviciile de sănătate și
cele sociale. Grantul total este de 5 milioane de franci elvețieni.
Primari, medici și lucrători sociali reprezentând 18 comune selectate în programul de formare,
din județele Botoșani, Sălaj și Tulcea, au împărtășit împreună cu lectorii invitați, experiențele lor
naționale și internaționale în furnizarea de servicii medicale și sociale comunitare. De asemenea,
participanții s-au întâlnit cu furnizorul de formare - Asociația Română de Sănătate Publică și
Management Sanitar – care îi va ajuta să dezvolte modele de integrare a serviciilor medicale și sociale.
A doua zi a evenimentului a fost dedicată primei sesiuni de formare, în cadrul căreia, au fost organizate
focus grupuri. Participanții la aceste focus grupuri și-au prezentat comunitățile. De asemenea,
formatorul a identificat necesitățile de formare și a prezentat programul cursului de formare pentru lunile
viitoare.
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Centrul pentru limbă rromani: inaugurarea formării pentru conștientizarea diferențelor
culturale
Centrul pentru limbă rromani – Formarea pentru conștientizarea diferențelor culturale a fost inaugurată
la 12 martie 2014 de către Inspectorul Șef al Poliției Române, Petre Toba, și ambasadorul Elveției în
România, Jean-Hubert Lebet, la Centrul de Formare a Polițiștilor, Slatina.
Centrul face parte din proiectul
de „Promovare a conceptului de
poliție de proximitate în zonele
rurale” implementat de Poliția
Română în colaborare cu experți
ai Academiei de Poliție Savatan
(Elveția). Centrul pentru limbă
rromă
Formare
pentru
conștientizarea
diferențelor
culturale, o instituție de acest
gen unică în Europa, cuprinde o
sală de cursuri de limbă,
renovată și complet echipată, și
materiale specifice necesare
pentru învățarea limbii rrome.
De asemenea, o serie de foste cămine militare ale Centrului de Formare a Polițiștilor au fost
transformate în spații de cazare (pentru 20-25 de persoane). Proiectul „Promovarea conceptului de
poliție de proximitate în zonele rurale” vizează creșterea capacității Poliției Române de a preveni și
combate criminalitatea în zonele rurale prin intermediul unor astfel de acțiuni, înlocuind perspectiva
exclusivă de abordare coercitivă cu una axată pe prevenire, soluționarea problemelor și furnizarea de
servicii. Acest obiectiv poate fi realizat promovând conceptul de poliție de proximitate prin dezvoltarea
capacității, inovație, transfer de expertiză, încurajarea cooperării cu comunitățile locale și îmbunătățirea
administrării acțiunilor de menținere a ordinii publice la nivel local. Proiectul vizează comunitățile
defavorizate din punct de vedere socio-economic din mediul rural, în special comunitățile rrome și alte
comunități rurale din 97 de comune expuse la sărăcie extremă, criminalitate și comportament antisocial.
200 de ofițeri de poliție din mediul rural vor fi instruiți pe teme specifice privind menținerea ordinii
publice, precum și limba și cultura rromă.
Formarea, care constă în module privind limba și cultura rromă, medierea, soluționarea conflictelor,
drepturile omului și problemele legate de gen, în special în relația cu comunitățile/grupurile minoritare,
va îmbunătăți competențele ofițerilor de poliție constând într-o mai bună înțelegere și comunicare cu
comunitățile rrome și va consolida, în același timp, relația cu comunitatea rromă prin acordarea atenției
corespunzătoare limbii și culturii acestei minorități de către ofițerii de poliție de la nivel local.

Fondul pentru parteneriate: lansarea cererii de propuneri de proiecte
A doua rundă de cereri de propuneri de proiecte pentru Fondul Tematic pentru Parteneriate – Schema
de grant pentru parteneriate a fost publicată la 24 martie 2014.
Obiectivul general al Schemei de grant pentru parteneriate este de a promova și/sau de a consolida
parteneriatele instituționale dintre partenerii români și elvețieni, cu scopul de a contribui la soluționarea
provocărilor specifice dezvoltării, beneficiind de valoarea adăugată elvețiană și de a consolida
capacitățile și structurile partenerilor instituționali români.
Alocarea financiară prevăzută pentru a doua rundă de cereri de propuneri de proiecte este de
3.183.641,76 de franci elvețieni (1.000.000 CHF pentru granturi mici și 2.183.641,76 CHF pentru
granturi mari).
Termenul limită pentru depunerea cererilor este 26 iunie 2014, ora 17:00 (ora României).
Mai multe detalii și documentele necesare sunt disponibile la următoarele adrese: http://www.fdsc.ro/ și
http://www.repf.ro/.
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Raportul anual pe 2013 privind contribuția elvețiană la extindere
Raportul anual privind contribuția elvețiană la extindere a fost emis recent. Acest
raport ilustrează rezultatele concrete ale contribuției aduse prin intermediul
proiectelor, subliniind rezultatele și efectele vizibile precum și parteneriatele și
relațiile pe termen lung care au fost dezvoltate.
Un eveniment important specificat, de asemenea, în raport este Conferința anuală
privind cooperarea elvețiană cu Europa de Est. Raportul anual privind contribuția
elvețiană la extindere este acum disponibil la adresa:
http://www.erweiterungsbeitrag.admin.ch/en/Home/Publications.
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ENGLISH VERSION

Introduction to the second NCU - SCO joint External Newsletter
I feel honored to help promote the Swiss-Romanian Cooperation Programme by which the Swiss
Confederation provides a financial assistance of CHF 181 million to Romania. It is essential for the
public to acknowledge the joint efforts, made along with our Swiss partners, for the implementation in
Romania of quality projects that contribute to the development of this country.
The second newsletter of the Programme is launched in a period crucial for its administration, since
December 2014 marks the end of the commitment phase and our common goal is to commit 100%
Swiss funds.
So far, over 70% of the funds have already been committed and we already have visible results in the
Programme implementation, such in the projects oriented on business support, promoting sustainable
energy management, education, research and promotion of civil society .
In early 2014, the Romanian-Swiss programme for SMEs, providing investment loans, was launched. It
is one of the most important projects, with a Swiss contribution of 20 million CHF. We also approved an
important project for Bucharest's underground transport, Metrorex, which is under implementation.
During this year, we will approve investment projects aimed at developing the infrastructure in Brașov,
Cluj, Suceava, Arad and at supporting the objective of sustainable energy.
All these projects contribute to the sustainable economic development of Romania. The effective
implementation of the Swiss-Romanian Cooperation Programme strengthens the partnership between
the two countries as well.
Since December 2014 marks the end of the commitment period, I would emphasize that both the
Romanian and the Swiss sides need to focus on their common goal, to have a commitment of 100% of
the Swiss funds.
I express my conviction that we can further count on our Swiss partners support and I express my
confidence in the success of this Programme.
Ioana Maria PETRESCU
Minister of Public Finance
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Signing of Project Agreement “Anti-Money Laundering and Combating Financing of
Terrorism”
Switzerland provides CHF 2’150’500 to improve the financial intelligence analysis capacity of the
National Office for Prevention and Control of Money Laundering (NOPCML) – the Romanian Financial
Intelligent Unit (FIU).
The Project Agreement was signed on 22nd April 2014 by the Ambassador of Switzerland, Jean-Hubert
Lebet, and Ms Ioana Petrescu, Minister for Public Finance, in the presence of the representatives of the
Swiss Contribution Office Romania and the National Coordination Unit of the Swiss-Romanian
Cooperation Programme. The event took place at Ministry of Public Finance in Bucharest. Through this
project, Switzerland aims at strengthening the Romanian AML/CFT institutional system by enhancing
efficiency of the reporting and of analysis capabilities of financial intelligence data of the national system
of prevention and combating money laundering and terrorist financing, through software and high IT
technology, dedicated to the analysis of the financial information and by strengthening the professional
capacity of main involved actors.
The project will be implemented by NOPCML as Executive Agency (EA). The total budget of the Project
is CHF 2’530’000, including the co-financing from Romanian sources of 15% of the total eligible costs of
the Project, amounting to CHF 379’500. The project will last two years from the date the Project
Agreement (PA) has been signed and responds to the existing Romanian National Strategy on
Combating Money Laundering and Terrorism Financing and also of the relevant policies with impact in
these specific domains. The direct beneficiary is NOPCML as the institution responsible for the
implementation of the project, as well as reporting entities, law enforcement authorities and supervision
bodies. The indirect beneficiary is the general public in Romania.

Launch of the Romanian-Swiss Programme for SMEs
On 16th January 2014 were
signed the Project Agreement
and Implementation Agreement
for
the
Romanian-Swiss
Programme for SMEs. The
Programme will enable around
284 SMEs in four priority
sectors of the Romanian
economy to apply for an
investment credit of maximum
CHF 100,000 in order to
implement their business plans.
The event took place at CEC
Palace in Bucharest.
The programme is part of the
Swiss-Romanian Cooperation
Programme
(SRCP)
and
responds to the existing longterm credit gap on the Romanian financial market: it will increase the access to long-term finance for
promising Romanian SMEs in the sectors of manufacturing, health care and medical services, tourism
as well as clean-tech, in order to reduce economic and social disparities within the enlarged EU.
The Programme will help the SMEs to become bankable and enhance growth and competitiveness of
participating companies. Ultimately, the Programme, which is scheduled to last 60 months, will create
and sustain a significant number of workplaces in future oriented sectors of the Romanian economy.
The total budget is CHF 28.5 Million. The Government of Romania through the Ministry of Economy has
requested Switzerland to contribute CHF 20 million to the Program (70 %). CEC Bank, which has been
selected in an open call in April 2013, has a contribution representing CHF 8.50 Mio (30%). The
Programme is addressed to companies which have an operating license since at least one year, no
arrears owed to Romanian authorities and fulfil the lending rules and procedures of the participating
CEC Bank S.A. Any credit under the Program may be accompanied, at the request of the beneficiary,
www.swiss-contribution.ro
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by a partial guarantee of up to 80% of the outstanding loan. The guarantee will be issued by the
Romanian National Credit Guarantees Fund for SMEs.
"We expect and trust that this Programme will be an excellent example for the cooperation between the
public and the private sector in supporting economic development in a transparent manner and based
on commercial considerations." - from the statement by the Ambassador of Switzerland on the
occasion of the signature of the Project Agreement for the Romanian-Swiss Programme for SMEs.

Annual Meeting of the Swiss Contribution
The Swiss and Romanian delegations met in Sibiu within the period 7– 9 of April 2014 for the Annual
Meeting of the SRCP.
The meeting was held with participation from Berne of the representatives of the Swiss Agency for
Development and Cooperation and of the Swiss State Secretariat for Economic Affairs. The Romanian
delegation comprised members of the National Coordination Unit in charge of the Swiss-Romanian
Cooperation Programme.
The 2014 Annual Meeting plays a crucial role, as this year is the last commitment year and special
efforts need to be undertaken by all involved stakeholders in order to assure a successful commitment
of the funds until 7th of December 2014.
The Swiss party appreciated the work of the National Coordination Unit for the implementation of the
SRCP.

Community Integrated Health and Social services Programme launched
In the framework of the Thematic Fund “Reform
Fund linked to Health issues” the Launching
Conference of the “Community Integrated Health
and Social Services" programme took place in
Bucharest, 21st- 22nd February 2014. This project
is implemented within the Framework Agreement
between Switzerland and Romania regarding the
implementation
of
the
Swiss-Romanian
Cooperation Programme to reduce economic and
social disparities within the enlarged European
Union.
The project is addressing the rural
communities and small towns. Its goal is to
develop integrated, functional and locally administrated community medical assistance models, for
increasing access to health care, especially for socially disadvantaged population, through close
collaboration between health and social services. The total grant is CHF 5 Million.
Mayors, physicians and social workers from the 18 communes selected for the training programme,
from counties of Botosani, Salaj and Tulcea, have shared together with the invited lecturers some of
their national and international experiences in the field of community health and social services. At the
same time they met the training provider – the Romanian Association of Public Health and Health
Management, which will help them to develop models of integration of the medical and social services.
The second day of the event was dedicated to the first training session where, focus groups were
organized. The participants to the focus groups presented their communities. Also, the trainer identified
the training needs and presented the planning of the training for the coming months.

Center for Roma Language: Cultural Awareness Training inaugurated
The Roma Center for language - Cultural awareness training within the Police training Centre in Slatina,
was inaugurated on March 12th, 2014 by the Chief Inspector of the Romanian Police, Petre Toba, and
the Ambassador of Switzerland to Romania, Jean-Hubert Lebet.
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The Centre is part of a project for Promoting community policing within rural areas implemented by the
Romanian Police in cooperation with experts from Savatan Police Academy (Switzerland). The Center
for Roma Language - Cultural Awareness Training, a unique facility of this kind in Europe, consists of a
fully equipped and renovated language class room and specific materials for learning of Roma
language. Furthermore, several former military dormitories of the Police Training Center were converted
to accommodation spaces (for 20-25 people). The project “Promoting community policing within rural
areas” aims at strengthening the Romanian Police capacity to prevent and counter criminality in rural
areas through community policing, shifting from the exclusive perspective of coercive approach to one
which focuses on prevention, problem-solving and service delivery. It will be achieved by promoting the
community policing concept through capacity building, innovation, expertise transfer, fostering
cooperation with local communities, and improving local governance on policing. The project focuses on
socioeconomically disadvantaged communities in rural areas, in particular the Roma communities and
other rural communities which are prone to extreme poverty and exposed to criminality and antisocial
behaviour, from 97 communes. 200 rural police officers will be trained in specific community policing
topics, as well as in Roma language and culture.
The training, which consist in modules on Roma culture and language, mediation, conflict resolution,
human rights and gender issues, especially in relation with minority communities/groups, will improve
the police officers competences in better understanding and communicating with Roma communities
and, in the same time, will consolidate the relation with the Roma community on the basis that its
language and culture is given proper consideration by the local police officer.

Partnership Fund: Launch of the Call for Project Proposals
The second call for project proposals under the Thematic Fund Partnership - Block Grant for
Partnerships was published on March 24th, 2014.
The general objective of the Partenership Block Grant is to promote and/or enhance institutional
partnerships between Romanian and Swiss partners in order to contribute to the solution of specific
development challenges while benefiting from Swiss added value and to strengthen the capacities and
structures of the Romanian institutional partners.
The financial allocation provided for this second Call for Proposals is of CHF 3,183,641.76 (CHF
1,000,000 for small grants and CHF 2,183,641.76 for large grants).
This call will be open until June 26th, 2014, 17:00 (Romania time).
Please find more details and the call documents, by following the links: http://www.fdsc.ro/ and
http://www.repf.ro/ .

Annual Report 2013 on the Swiss Enlargement Contribution
The Annual Report on the Swiss Enlargement Contribution has been recently issued. It illustrates the
concrete results of the contribution through projects, highlighting the visible results and effects, and the
partnerships and long-term links developed. A significant event also reflected by the Report is the
Annual Conference on Swiss Cooperation with Eastern Europe.
The Annual Report on the Swiss Enlargement Contribution is now available on the following website:
http://www.erweiterungsbeitrag.admin.ch/en/Home/Publications.

www.swiss-contribution.ro

www.swiss-contribution.admin.ch
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