
CONFERINÞA BURSA "ABSORBÞIA FINANÞÃRILOR EUROPENE -
ªANSÃ DE MODERNIZARE PENTRU ROMÂNIA"

Oficialii: "Cofinanþarea - principala
problemã în accesarea
fondurilor europene"

C
ofinanþarea a reprezen-
tat principala problemã
în accesarea fondurilor
europene în exerciþiul

2007-2013, potr ivit ministrul
Agriculturii, Achim Irimescu, care a
subliniat cã este esenþial pentru
þara noastrã sã se concentreze pe
rezolvarea acestei probleme.

Prezent la cea de-a VIII-a ediþie a

Conferinþei Bursa "Absorbþia Fi-
nanþãrilor Europene - ªansã de
modernizare pentru România", mi-
nistrul de resort a precizat: "Trebu-
ie sã ne concentrãm pe ceea ce era
de fãcut, în privinþa absorbþiei de
fonduri europene, încã din exerci-
þiul 2007-2013. Þara noastrã a de-
zangajat aproape un miliard de
euro, la care se adaugã multe sute

de milioane de euro - corecþii ºi pe-
nalizãri. Deºi am avut o ratã de ab-
sorbþie bunã, nu pot sã mã declar
mulþumit de felul în care au evo-
luat lucrurile. Avem de fãcut tot ce
putem pentru ca lucrurile sã evolu-
e z e m ai bi ne pe par t e a d e
absorbþie. Mi-am propus simplifi-
carea cât mai mult a procedurilor
de accesare".

Ministrul Agriculturii a menþionat
cã Agenþia pentru Finanþarea Inves-
tiþiilor Rurale (AFIR) a fãcut o mare
greºealã prin faptul cã a fost "prea
clementã" cu beneficiarii de fon-
duri, iar anul trecut au fost anulate
proiecte de 800 de milioane de
euro, în condiþiile în care aceºtia
nu au avut bani de cofinanþare.

Achim Irimescu a mai declarat cã,
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potrivit reglementãrilor europene,
începând cu 2020 nu se vor mai
putea face plãþ i d i recte fãrã
cadastru.

"În prezent, din cele 15 milioane
de hectare de terenuri agricole,
doar trei milioane în extravilan sunt
cadastrate, deci situaþia este dezas-
truoasã", a subliniat ministrul.

Achim Irimescu, MADR:
"Legea privind achiziþiile de
terenuri agricole nu va
putea fi adoptatã pânã în
septembrie"

Legea privind achiziþiile de tere-
nuri agricole nu va putea fi adopta-
tã pânã în septembrie, însã va fi
timp sã fie dezbãtutã "pe îndelete"
pânã la reluarea activitãþii în Parla-
ment, potrivit lui Achim Irimescu.
Domnia sa a spus: "Legea este
aproape finalizatã în minister, iar
sãptãmâna viitoare o sã-i invitãm
pe producãtori, pentru cã este
cel mai bine sã ne consul-
tãm cu ei, sã vedem ce
sugestii ºi cerinþe au, ºi
în final sã o scriem în
aºa fel încât sã evitãm
orice problemã. Cred
cã într-un dialog cu
fermierii ºi cu Comisia
E u r ope anã v om f i î n
mãsurã sã adoptãm o lege
care sã permitã ceea ce ne dorim
cu toþii".

Oficialul spune cã România poate
introduce în lege anumite limitãri
în privinþa achiziþiei de terenuri nu-
mai dacã are niºte obiective clare
de atins, iar în acest sens legea din
Franþa poate fi luatã ca model.

"Cred cã România are niºte obiec-
tive clare de atins, dacã ne gândim
cã este nevoie sã comasãm terenu-
rile, pentru cã avem o situaþie ex-
trem de delicatã, circa 3,8 milioane
ferme, ºi discutãm de 14 milioane
de hectare de terenuri agricole în
România, din care 9,3 milioane
hectare arabile", a explicat ºeful
MADR.

Gabriel Friptu, Ministerul
Dezvoltãrii: "În noul
program vom discuta de
elemente calitative"

Abordarea în cadrul noul pro-
gram bugetar va fi diferitã faþã de
cea din perioada 2007-2013, ne-a
spus Gabriel Friptu, Director Gene-
ral, Direcþia Generalã Programe Eu-
ropene, Ministerul Dezvoltãrii Re-
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Achim
Irimescu:

"Începând cu 2020
nu se vor mai putea

face plãþi directe
fãrã cadastru".
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gionale ºi Administraþiei Publice.
Domnia sa ne-a declarat: "În ge-

neral, lumea discutã de gradul de
absorbþie. Probabil cã în noul pro-
gram vom discuta de elemente ca-
litative, pentru cã ne intereseazã
mai mult impactul decât sã absor-
bim toþi banii. Circa toate progra-
mele sunt construite pe orientarea
cãtre rezultat, cãtre impact. Veþi
observa o concentrare mai mare a
fondurilor pe anumite subiecte de
interes ºi veþi gãsi o abordare inte-
g r at ã , c ar e , d i n pãc at e , î n
2007-2013, a lipsit, cu cele douã
componente - o abordare integra-
tã între programe (de exemplu
între POR ºi capitalul uman) ºi o
abordare integratã la nivelul
pr oi e c t e lor pr opu se d e
beneficiari".

În 2007-2013 toatã lumea s-a ui-
tat la capacitatea administrativã a
sistemului de management ºi con-
trol, apreciazã domnul Friptu,
menþionând: "Lumea uitã cã cel
care cheltuie este beneficiarul". În
acest context, în perioada urmãto-

are vom observa o orientare mai
clarã cãtre sprijinul pentru benefi-
ciar, pentru ca acesta din urmã
sã-ºi asigure acea capacitate admi-
nistrativã "din care derivã probabil
marile semne de întrebare sau
semne negative din 2007-2013:
ac hi z i þ i i pu bl i c e , c a l i t at e a
d oc u m e nt aþ i i lor º i ac þ i u ne a
pr oac t i v ã î n pe r i oad a d e
implementare".

Bugetul 2014-2020 se întinde, de
fapt, din 2015 - anul în care au fost
realocaþi banii din 2014 - pânã în
2023 - când se va închide alocarea
fondurilor, ne-a explicat domnul
Friptu.

Referitor la stadiul depunerii pro-
iectetlor pe noul buget european,
domnia sa ne-a precizat: "Au înce-
put sã fie lansate ghiduri. Pânã
acum, POR are circa 31% din buget
deja lansat pentru depunere de
proiecte. Sunt solicitãri, pentru cã
aceastã perioadã de pregãtire a
ghidurilor ne-a oferit ºi ocazia unei
legãturi mai strânse cu economia
realã. Consultãrile au fost destul de

ample - numai pe zona de mi-
croîntreprinderi am primit peste
1000 de comentarii ºi solicitãri de
clarificãri -, iar forma ghidului ac-
tual este mult mai clarã ºi mai
s i m plu d e u r m ãr i t pe nt r u
beneficiar, comparativ cu forma
iniþialã.

Pânã la finalul anului, POR îºi pro-
pune sã lanseze cel puþin 60% din

buget, astfel încât sã începem sã
semnãm ºi contracte de finanþare".

Gabriel Friptu a mai menþionat,
ieri, cã existã o schemã de finanþa-
re adresatã incubatoarelor de afa-
ceri, pânã la finalul anului în curs
urmând sã fie lansat ghidul de
sprijin.

În perioada 2007-2013 au fost de-
puse foarte multe proiecte, proble-
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România riscã sã piardã anual în jur de 80 de milioane
de euro pe subvenþii europene din cauza Brexit-ului,

considerã Achim Irimescu.
"Un prim calcul indicã faptul cã Marea Britanie

contribuie anual cu 13 miliarde de euro la bugetul
european, care în acest an este format din credite de

angajament ºi credite de platã. Creditele de
angajament sunt 144 miliarde de euro la bugetul

european ºi putem face un calcul ce înseamnã
retragerea a 13 miliarde de euro. Am verificat cu

colegii de la Bruxelles ºi ar afecta cu circa 2-3 procente
bugetul european pentru România", a precizat

ministrul Agriculturii.



ma nefiind cã beneficiarul român
nu ºtie sã facã proiecte, ci cât de
bine reuºesc autoritãþile sã lucreze
cu beneficiarii ca sã ºi cheltuie ba-
nii, ne-a mai spus domnul Friptu,
precizând cã este foarte greu sã fie
fãcutã o prioritizare a nevoilor pe
POR, pentru cã aceste nevoi sunt
m u lt m ai m ar i d e c ât poat e
programul sã finanþeze.

Ilie Dan Barna, Ministerul
Fondurilor Europene:
"Simplificarea procedurilor
a devenit o himerã"

Mecanismul absorbþiei fondurilor
europene a devenit din ce în ce
mai stufos de la un interval de fi-
nanþare la altul, context în care
simplificarea procedurilor prin care
pot fi atrase aceste fonduri a deve-
nit "o himerã, un slogan frumos", a
declarat Ilie Dan Barna, secretar de
stat în Ministerul Fondurilor Euro-
pene (MFE).

"Fiecare nou interval
de finanþare a venit
d i nspr e C om i s i a
Europeanã cu pro-
ceduri birocratice
mult mai comple-
xe ºi mai consis-
tente", a punctat
secretarul de stat,
adãugând cã, în ultime-
le ºapte luni, în þara noastrã
au intrat 1,9 miliarde de euro din
ceea ce înseamnã rambursãri pe
intervalul 2007-2013. Pânã la fina-
lul anului, vor mai veni alte 450 de
milioane de euro din programul de
resurse umane. Pentru cele ºapte
programe operaþionale din exerci-
þiul 2007-2013 au fost transmise
Comisiei Europene spre rambursa-
re, pânã la 22 iunie anul acesta, de-
claraþii de cheltuieli în valoare de
13,6 miliarde de euro, ceea ce înse-
amnã o absorbþie curentã de
71,34%.

Domnul Barna a mai subliniat cã
miza absorbþiei fondurilor europene,
aºa cum a fost dezbãtutã în aceastã
perioadã este irelevantã, deoarece
majoritatea statelor membre ale
Uniunii Europene nu au reuºit o per-
formanþã diferitã de cea a României.
În opinia domniei sale, miza funda-
mentalã pentru þara noastrã este, în
acest moment, îmbunãtãþirea meca-
nismului desemnãrii ºi lansarea de noi
ghiduri de finanþare, care au devenit,
alãturi de închiderea intervalului de fi-
nanþare 2007-2013, prioritãþi la nivelul

conducerii MFE.

Claudia Ionescu, ADRBI:
"Gradul de absorbþie pentru
Regiunea Bucureºti-Ilfov
este de 73%"

Gradul de absorbþie a fondurilor
europene pentru Regiunea Bucu-
reºti-Ilfov este, pânã în prezent, de
73%, a declarat Claudia Ionescu,
ºef al Departamentului Promovare
Regionalã ºi Investiþii din cadrul
Agenþiei de Dezvoltare Regionalã
Bucureºti-Ilfov (ADRBI).

Doamna Ionescu a explicat cã
Programul Operaþional Regional
Regio sprijinã ºi promoveazã dez-
voltarea localã durabilã, atât din
punct de vedere economic, cât ºi
social, în regiunile þãrii noastre,
prin îmbunãtãþirea condiþiilor de
infrastructurã ºi a mediului de afa-
ceri, care susþin creºterea econo-
micã în vederea reducerii dispari-

tãþilor de dezvoltare econo-
micã ºi socialã dintre

regiunile mai dezvol-
tate ºi cele mai pu-
þin dezvoltate.

Axele prioritare Re-
gio pentru perioada
2007-2013 au fost re-

prezentate de dezvol-
tarea proiectelor inte-

grate, precum ºi de dezvol-
tarea infrastructurii fizice, sociale,

de afaceri ºi de turism. Potrivit doam-
nei Ionescu, în perioada 2007-2015,
au fost trimise peste 18.000 de solici-
tãri de informaþii privind fondurile eu-
ropene pe site-ul Agenþiei, iar numã-
rul seminariilor, întâlnirilor ºi conferin-
þelor de prezentare a programului a
depãºit 12.000. Pe cele cinci axe prio-
ritare, valoarea totalã plãtitã de
AMPOR, pânã la 1 iunie 2016, este de
1,17 miliarde de lei.

Principalele dificultãþi în implemen-
tarea proiectelor au fost legate de or-
ganizarea licitaþiilor publice, de obþi-
nerea creditelor pentru finanþarea
activitãþilor, precum ºi de lipsa de
experienþã a consultanþilor sau a
echipelor de management, a arãtat
doamna Ionescu.

ªefa Departamentului Promovare
Regionalã ºi Investiþii din cadrul ADRBI
a concluzionat: "Cooperarea institu-
þionalã între toþi actorii implicaþi în
dezvoltarea regionalã ºi localã va con-
duce la creºterea gradului de absor-
bþie pentru perioada 2014-2020".
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Claudiu
Ionescu: "Pe cele

cinci axe prioritare,
valoarea totalã plãtitã de

AMPOR, pânã la 1 iunie
2016, este de 1,17

miliarde de lei."


