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LANSAREA WEBSITE-ULUI www.fonduricomunitare.ro

Transparency International Romania - Asociaţia Română pentru Transparenţă şi Autoritatea de Audit lansează astăzi, 19 
mai, site-ul www.fonduricomunitare.ro dedicat tuturor celor interesaţi de modul în care România înţelege să fructifice 
drepturile de ordin financiar pe care i le conferă calitatea de stat membru.

Site-ul reprezintă platforma centrală de comunicare pentru membrii reţelei naţionale de ONG-uri, care monitorizează 
derularea contractelor cu fonduri europene, alături de Autoritatea de Audit. Acesta se adresează tuturor persoanelor 
interesate de modul de contractare, cheltuire şi gestionare a fondurilor comunitare.

Prin intermediul www.fonduricomunitare.ro puteţi afla informaţii despre:

• fondurile structurale post-aderare pentru coeziune economică şi socială, 
• reglementările europene privind contractarea şi cheltuirea fondurilor structurale, 
• cadrul legislativ naţional, 

• documente de planificare multianuală privind utilizarea fondurilor post-aderare. 
• tehnici de monitorizare a contractelor cu fonduri europene 
• modele de bune practici din alte state membre 
• autorităţile competente din România şi datele de contact 
• ONG-urile care formează reţeaua naţională de monitorizare şi modul în care alte organizaţii pot deveni membre. 

În cadrul secţiunii forum, reprezentanţii instituţiilor publice şi ai societăţii civile care utilizează sau monitorizează utilizarea 
fondurilor structurale se vor putea consulta cu experţii naţionali şi străini pe teme legate de gestiunea fondurilor comunitare 
şi vor putea împărtăşi experienţele proprii în acest domeniu.

www.fonduricomunitare.ro este realizat în cadrul proiectului Crearea unei reţele naţionale de ONG-uri cu scopul 
monitorizării integrităţii utilizării fondurilor structurale post-aderare în România, derulat de Transparency International 
Romania, alături de Autoritatea de Audit şi de organizaţiile societăţii civile, membre ale reţelei naţionale de monitorizare. 
Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană prin Programul PHARE 2005 - Consolidarea Democraţiei în România. 

Pentru mai multe informaţii vizitaţi site-ul sau contactaţi-ne la numărul de telefon (021)317.71.70, sau la adresa de e-mail 
office@transparency.org.ro. Persoană de contact: Victor Alistar.
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