
Interviu cu Joep de Roo, Director 
General al companiei Eurodite 

 
 
 
Am stat de vorbă cu Joep de Roo despre 
experienţa dobândită în urma numeroaselor 
cooperări cu autorităţi locale şi firme private 
din România. 
 
 
 
Cum aţi descrie în câteva cuvinte compania 
Eurodite şi activităţile pe care le aveţi în 

desfăşurare? 
 
Eurodite este o companie româno-olandeză ce desfăşoară proiecte în România şi care 
este activă pe piaţa românească din anul 2007, ajutând oraşele şi regiunile să devină mai 
atractive, mai competitive şi organizate într-o reţea eficientă. Compania Eurodite este 
activă în toată Europa, concentrându-se în mod special în România şi Olanda, ţări în care 
avem sucursale. Sediul principal este în Bucureşti, în inima centrului vechi.  
 
Aţi putea, de asemenea, să descrieţi în mod specific activităţile desfăşurate în 
România? 

Principalele domenii de activitate sunt dezvoltarea urbană şi regională, programele şi 
proiectele europene. În România, Eurodite a participat la numeroase proiecte ai căror 
clienţi variază de la nivel naţional, regional, autorităţi locale, universităţi, ONG-uri, până la 
companii internaţionale implicate în dezvoltarea Europei de Sud-Est şi a Olandei. 
Două dintre cele mai importante şi recente proiecte în care Eurodite este implicat sunt 
DISC (“Iniţiativa Olandeză pentru Oraşe Durabile”) şi ”Restaurarea zonelor inundabile de-a 
lungul Dunării”. 
 
Ce fel de informaţii aveţi despre Programul URBACT II? Aţi fost implicat în proiecte? 
 
Am multe informaţii legate de Programul URBACT II. Am încercat să devenim lider de 
proiect la ultimul apel pentru propuneri, din luna martie, când am pregătit un proiect pentru 
Bucureşti. Acesta din păcate nu a fost acceptat, în ciuda faptului că era un proiect foarte 
bun, la care colaborasem foarte mult cu Arhitectul-Şef al Primăriei Municipiului Bucureşti, 
Gheorghe Pătraşcu, şi urma să avem un parteneriat cu Atena, Bologna, Lyon şi Lisabona. 
Proiectul a avut o abordare tradiţionalistă a regenerării urbane. Dintre ţările participante, 
un singur proiect a fost acceptat, cel al Budapestei, având ca parteneri oraşele 
Gelsenkirchen, Iaşi, Komotini şi Malaga, prin proiectul ”RE-Block”, despre revitalizarea 
cartierelor rezidenţiale.  
 
V-am prezentat lista celor 19 proiecte aprobate de Programul URBACT II. Vă rugăm 
să ne spuneţi mai multe despre oraşele pentru care aţi avut proiecte în desfăşurare; 
unele dintre ele fiind implicate în proiecte URBACT. 
 
Da, am văzut că oraşul Iaşi este implicat, de asemenea şi Craiova, Mizil, Zalău, Satu-
Mare, Timişoara, Suceava, dar nu avem lideri de proiect. 



Pentru Iaşi am pregătit o strategie integrată de dezvoltare pentru perioada 2007 – 2013 
concentrată pe aspectele socio-economice ale oraşului. După o analiză amănunţită a 
situaţiei actuale a oraşului, am elaborat o strategie împreună cu un plan de implementare 
şi un portofoliu de proiecte pentru fonduri europene. Această strategie a fost aprobată de 
către Consiliul Municipal Iaşi în luna noiembrie a anului 2007. 
 
Avem, de asemenea, multe proiecte privind dezvoltarea urbană şi Sistemul Urban Brăila - 
Galaţi este doar unul dintre ele. În prezent ne concentrăm pe oraşele durabile. În luna 
octombrie vom organiza o misiune în Olanda, DISC fiind un program de parteneriat public-
privat între companii olandeze, româneşti şi maghiare, instituţii de cercetare şi Ministerul 
Olandez al Economiei. Împreună cu partenerii români şi maghiari din Bucureşti, Cluj-
Napoca, Constanţa, Timişoara, Budapesta şi Miskolc, DISC formulează iniţiative în 
domeniul dezvoltării urbane integrate, care au ca scop creşterea gradului de atractivitate a 
oraşelor şi durabilitatea afacerilor. Programul DISC este subvenţionat de Guvernul 
Olandei,  se derulează pe o perioadă de trei ani şi a fost iniţiat de Eurodite în anul 2008. 
Obiectivul îl reprezintă investiţiile în dezvoltarea oraşelor pe termen lung şi relaţiile 
durabile cu grupurile-ţintă. Eurodite a asigurat consultanţa la cererea de subvenţie pentru 
programul “2g@thereprogramme”, care a fost aprobată în 2009. În prezent, Eurodite 
gestionează finanţarea şi comunicarea programului DISC, fiind implicat în câteva module 
ale programului, în majoritatea cazurilor legate de finanţarea UE şi managementul 
proiectelor de dezvoltare urbană. 
 

 
 
Referitor la Sistemul Urban Brăila şi Galaţi: vedeţi vreo legătură între proiectul 
dumneavoastră şi strategia Europa 2020? 
 
Dacă vă referiţi la zona Brăila şi Galaţi, una dintre recomandările pe care le-am făcut acolo 
a fost legată de managementul locaţiilor şi al utilizării terenurilor. Oraşul Galaţi are o 
problemă legată de inundaţii, aflându-se la intersecţia a trei râuri mari, astfel că a trebuit 
să se impună măsuri specifice pentru zona respectivă. Pe de altă parte, referitor la 
excluziunea socială, este o zonă care cunoaşte un declin demografic, deci scade numărul 
locuitorilor. Oamenii pleacă din zona urbană în zonele rurale, alţii pleacă spre marile 
oraşe; după părerea mea, populaţia Bucureştiului creşte numeric. Oamenii au mai puţini 
copii decât aveau în urmă cu 30 de ani, şi mulţi emigrează în alte ţări. Rata şomajului s-ar 
putea să fie în jur de 10% sau chiar mai mică. 



În România am avut neclarităţi cu privire la aceste date, care nu sunt foarte precise, şi 
există o lipsă reală în acest sens. Noi am avut un buget foarte mic, am utilizat numai 
documentele care ne-au fost puse la dispoziţie. Când elaborezi o strategie globală ai 
nevoie de multe detalii, iar baza de date a fost insuficientă. 
 
În Olanda aveţi o strategie foarte bună de management al proiectelor: există un 
buget anual pentru infrastructură, cu alte cuvinte aveţi proiectul, agenda şi data 
limită. 
 
Pentru a duce un proiect la bun sfârşit este nevoie de un manager de proiect calificat. 
Zone precum Brăila şi Galaţi ar trebui să aibă o strategie foarte bună şi o selecţie de 
proiecte care să adauge într-adevăr valoare la dezvoltarea zonei. Din fericire, Comisia 
Europeană doreşte şi ea acest lucru. In prezent, se poartă discuţii cu privire la 
instrumentele structurale. Problema pe care am constatat-o în România până acum este 
că vreţi să faceţi prea mult; există multe strategii şi doriţi să faceţi totul: creştere 
economică, dezvoltare socială etc. În final, va trebui să selectaţi mai puţine proiecte şi să 
vă concentraţi mai degrabă asupra lor, decât să existe prea multe proiecte pe care nu le 
puteţi implementa. 
 
Cum aţi lucrat cu experţii din România? 
  
Am lucrat foarte bine cu experţii din România, am avut colaborări fructuoase. Principala 
problemă la proiectele noastre a fost legată de fondurile externe şi de lipsa resurselor; 
dacă nu sunt finanţate corespunzător, acestea nu sunt disponibile şi, de aceea, trebuie 
avută în vedere partea financiară.  
 


