
CRISTIAN PÂRVAN, AOAR:

“Gradul de absorbþie a fondurilor
europene de 80%, þintã greu de atins”

G
radul de absorbþie a
fondurilor europene
de 80% pentru perioada
de programare

2007-2013, asumat de autoritãþile
noastre, rãmâne o þintã greu de
atins, ne-a declarat Cristian Pârvan,
secretarul general al Asociaþiei Oa-
menilor de Afaceri din România.

Administraþ i i le locale, în
primul rând, nu au fost
responsabilizate sã fi-
nalizeze proiectele
pe care le-au pro-
movat, fie ele de
mediu, apã, canal,
deºeuri sau dru-
muri, ne-a preci-
zat domnia sa, su-
bl in i ind cã toate
programele operaþio-
nale au un mare risc de
dezangajare (în funcþie ºi de
reuºita deblocãrii, din nou, a unora
dintre ele, precum POS CCE – dedi-
cat competitivitãþii sau POS DRU –
dedicat resurselor umane.

Reprezentantul AOAR ne-a expli-
cat: “ În cazul în care nu se reuºeºte
aºa-zisa “fazare” aplicabilã, posibilã
pentru POS Mediu ºi POS Trans-
port, probabil cã acolo se va înre-
gistra cel mai mare volum de de-
zangajare. În general, riscul este le-
gat de proiectele neterminate sau
în unele cazuri, chiar nedemarate
efectiv sau reziliate. Nu existã date
oficiale pentru o analizã în aceastã
direcþie”.

Ministrul Fondurilor Europene,
Marius Nica, a declarat, la finele lu-
nii iunie, în cadrul Conferinþei or-
ganizate de Ziarul BURSA ºi dedi-
catã Fondurilor Europene: “Schim-
bãrile aduse cadrului de imple-
mentare a fondurilor europene în
2014-2020 urmãresc, în principal,
simplificarea procedurilor de fi-
nanþare. Astfel, a fost îmbunãtãþit
contractul de finanþare ºi acordul
de parteneriat în vederea asigurãrii
de drepturi ºi responsabilitãþi în
egalã mãsurã pentru fiecare mem-
bru al parteneriatului. Apoi, tran-

smiterea cererii de finanþare se va
realiza exclusiv în format electro-
nic, prin intermediul unui sistem
electronic îmbunãtãþit faþã de cel
utilizat pentru POSDRU 2007-2013.
De asemenea, am optat pentru uti-
lizarea opþiunilor de costuri simpli-
ficate în vederea reducerii birocra-
þiei ºi a riscului de eroare în justifi-

carea cheltuielilor efectuate”.
Domnia sa a reamintit

cã, la finalul lunii iu-
n i e , u r m a sã f i e

transmisã Comisiei
Europene ºi lista
proiectelor afe-
rente perioadei
2007 – 2013 care

urmeazã sã fie fa-
zate ºi a afirmat cã

efortul acestor luni
trebuie sã fie unul susþi-

nut atât din partea autoritãþi-
lor, cât ºi din partea beneficiarilor,
astfel încât rata absorbþiei la finalul
lui 2015 sã fie una cuprinsã în in-
tervalul 65 – 80%.

“Lucrãm intens atât în privinþa fa-
zãrii proiectelor, cât ºi la ridicarea
întreruperilor temporare aplicate
de cãtre Comisie la începutul
acestui an ca urmare a unor verifi-
cãri normale perioadei de final
2007 - 2013 ºi vom putea observa
rezultate pozitive în decembrie
2015”, a precizat Marius Nica, subli-
niind cã nu existã niciun pretext sã
nu avem un grad de absorbþie de
100% în 2020.

Proiectele publice trebuie

convenite transpartinic

În opinia domnului Pârvan, prin-
cipala lecþie învãþatã de autoritãþi
din implementarea programelor
europene în perioada 2007-2013
este ca proiectele publice sã fie
mai bine pregãtite ºi convenite
transpartinic, ciclul de programare
fiind mai mare decât un ciclu de
guvernare. “Nu mai discutãm de
schimbarea frecventã a miniºtrilor
din ultimii ani”, a amintit secretarul
genral al AOAR, care considerã cã

funcþionarii publici trebuie sã fie
profesionalizaþi, plãtiþi ºi bonificaþi
în funcþie de decontãrile efective
realizate de Comisia Europeanã.

“Cred cã autoritãþile au constatat
cã este nevoie de simplificare ºi
stabilitate în regulile de contracta-
re/derulare a proiectelor , cu

respectarea termenelor de decon-
tare pe întregul lanþ”, ne-a mai de-
clarat Cristian Pârvan, care susþine
cã sunt de salutat plãþile “tampon”
fãcute de Ministerul Fondurilor Eu-
ropene în ultimii doi ani, prin
împrumuturi din trezorerie. O altã
mãsurã bunã menþionatã de dom-
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“ În cazul în
care nu se reuºeºte

aºa zisa “fazare”
aplicabilã, posibilã pentru

POS Mediu ºi POS Transport,
probabil cã acolo

se va înregistra cel mai
mare volum de
dezangajare”.



nia sa este propunerea autoritãþi-
lor de a a se face în viitor plãþi di-
rect prin bãnci pentru proiectele fi-
nanþate din fondurile europene.

Despre perioada 2007-2013, re-
prezentantul AOAR susþine cã a
fost una de “ învãþare”, cu schimbãri
frecvente de guverne, de funcþio-
nari ºi a unei legislaþii în perma-
nentã schimbare (îndeosebi cea
privind achiziþiile publice). La
acestea se adaugã ºi schimbãrile
frecvente fãcute de autoritãþile de
management pe parcursul derulã-
rii proiectelor.

Domnul Pârvan a menþionat:
“Companiile mari, dacã au reuºit sã
asimileze ºi sã suporte toate cerin-
þele birocratice ºi proiectul urmãrit
suferea amânãri de 1-2 ani, au utili-
zat aceastã oportunitate de finan-
þare. Ministerul Fondurilor Europe-
ne a rezolvat ºi problema delicatã a
nivelului indicatorilor de perfor-
manþã asumaþi la contractare dupã
1-2 ani trecuþi între depunerea
proiectului, pânã la semnarea con-
tractului. În general, companiile
mari au rezolvat ºi problema cofi-
nanþãrii. Însã au fost numeroase
probleme în cazul proiectelor de-
rulate de IMM-uri”.

Trebuie lansate urgent

apelurile de proiecte

Pentru accelerarea absorbþiei
fondurilor europene puse la dispo-
ziþia þãrii noastre în perioada

2014-2020, trebuie lansate urgent
apelurile de proiecte, în principal
pe programele destinate competi-
tivitãþii, transporturilor ºi mediului,
ne-a spus Cristian Pârvan.

De asemnea, trebuie puse în
aplicare toate simplificãrile ex-
puse de domnul Eugen Teodoro-
vici, fost ministru al Fondurilor
Europene ºi actual ministru de
Finanþe, ºi preluate de domnul
Marius Nica, actualul ministru al
Fondurilor Europene, prin legifera-
rea lor, considerã domnul Pârvan.
Oamenii de afaceri aºteaptã cu in-
teres ºi simplificarea ºi aproba-
rea legalã a noilor proceduri
vizând achiziþiile publice, încã
din 2015.

Întrebat dacã este sau nu nevoie
de un larg consens politic pentru
implementarea Master Planului

General de Transport, document
fãrã de care nu putem absorbi
fondurile puse la dispoziþia þãrii
noastre în perioada 2014-2020
pentru marile proiecte de investi-
þii, secretarul general al AOAR ne-a
rãspuns cã da, întrucât avem nevo-
ie sã trecem de sincopele generate
de programul electoral 2016.

Pentru perioada urmãtoare, oa-
menii de afaceri se aºteaptã ca
bãncile sã aibã mai multã disponi-
bilitate sã finanþeze proiectele
contractate din fondurile europe-
ne ºi susþin cã BNR poate, prin nor-
me pe care le aprobã, sã prevadã
un nivel redus de provizioane
pentru acest tip de credite.

La finele lunii iunie, Marius Nica
a declarat cã toate programele
operaþionale aferente exerciþiului
bugetar 2014-2020 urmeazã sã

fie aprobate pânã la finalul lunii
iulie. Domnia sa susþine cã nu exi-
stã state care au cheltuit deja
bani din programul 2014-2020:
“Sunt state care au primit acele
avansuri în urma aprobãrii pro-
gramelor, avansuri pe care le-a
primit ºi România la Ministerul Fi-
nanþelor, dupã aprobarea progra-
melor, ºi pe care le va primi ºi
dupã aprobarea Programului
Operaþional Infrastructurã Mare
ºi a celui Regional. Practic, por-
nim cu acelaºi start cu toate sta-
tele Uniunii Europene”.

Ministrul a precizat cã primele
proiecte pentru absorbþia de fon-
duri europene vor putea fi depuse
pentru Programul Operaþional Ca-
pi t a l U m an ºi pe nt r u c e l d e
Competitivitate.

Ministerul Fondurilor Europene
lucra, la finele lunii iunie, împreunã
cu Institutul Naþional de Statisticã,
la stabilirea unor standarde de
cost, care ar urma sã fie finalizate
pânã la sfârºitul anului în curs,
astfel încât beneficiarii care se
încadreazã în aceste standarde sã
nu mai fie obligaþi sã aducã docu-
mente justificative pentru achiziþii-
le realizate în cadrul proiectelor cu
fonduri europene.
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"Ministerul Fondurilor
Europene a rezolvat ºi
problema delicatã a

nivelului indicatorilor de
performanþã asumaþi la
contractare dupã 1-2 ani

trecuþi între depunerea
proiectului, pânã la

semnarea contractului".

Pentru perioada
urmãtoare, oamenii de
afaceri se aºteaptã ca

bãncile sã aibã mai
multã disponibilitate sã

finanþeze proiectele
contractate din fondurile

europene.

Finanþare


