
CORESPONDENÞÃ DIN BRUXELLES / PNRR AVEM, FINANÞARE ESTE, LUCRÃRILE MAI AªTEAPTÃ

Proiecteledeinfrastructurã
mare-întârziate,
"ValulRenovãrii"-ceamai
accesatãcomponentã

P
roiectele de infras-
tructurã mare prinse
de þara noastrã în
Planul Naþional de
Redresare ºi Rezi-
lienþã (PNRR) nu se

aflã încã în executare, cu toate cã
au trecut mai bine de opt luni de
când Comisia Europeanã ne-a
aprobat documentul respectiv ºi
ºase luni de când am primit cei
aproape 3 miliarde euro ce repre-
zintã prefinanþarea acordatã în
cadrul acestui mecanism. Deºi
atât membrii guvernului Cîþu, cât
ºi cei ai guvernului Ciucã au susþi-

nut cã în PNRR au fost introduse
proiecte mature, pentru care do-
cumentaþiile tehnice au fost deja
realizate ºi care practic trebuie sã
intre doar în execuþie, pânã acum
lucrãrile nu au demarat pe niciun
segment de autostradã, pe nicio
cale feratã, la nicio creºã ºi niciun
spital ºi chiar la niciunul dintre
proiectele din energie din cele
prevãzute în documentul agreat
cu Comisia Europeanã.

Aceastã întârziere în demararea
procedurilor de achiziþie pentru
proiectarea ºi executarea lucrãri-
lor pentru marile proiecte de in-

frastructurã reprezintã un semnal
de alarmã atât timp cât termenul
maxim de finalizare a lucrãrilor pe
PNRR este 31 decembrie 2026.
Mai ales cã existã riscul ca proiec-
tele neîncepute sã nu mai poatã fi
finanþate, dacã PNRR va fi amen-
dat în contextul actual generat de
rãzboiul din Ucraina, context în
care Comisia Europeanã ºi statele
membre doresc mai multe
proiecte în energie regenerabilã
ºi în domeniul securitãþi i
alimentare.

"Comisia Europeanã a creat un
cadru pentru a facilita investiþii în

sectorul energetic ºi în securita-
tea alimentarã, ca urmare a inva-
ziei Federaþiei Ruse în Ucraina,
tocmai pentru cã am vãzut cã
Uniunea Europeanã depinde de
importul de produse agro-ali-
mentare ºi de gaze naturale din
Rusia, importuri ce vor veni mai
greu în urmãtoarea perioadã. Ori-
ce investiþie fãcutã în interconec-
tarea, de exemplu dintre Penin-
sula Ibericã ºi Franþa, dintre Bul-
garia ºi Grecia, ne ajutã sã avem
gaze din surse alternative, inclu-
siv în România", ne-a declarat de-
putatul european Siegfried
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Mureºan (PPE/PNL), coraportor al
Parlamentului European pentru
Mecanismul de Redresare ºi
Rezilienþã.

Domnul Mureºan a precizat cã
Uniunea Europeanã va investi în
terminale de gaz lichefiat "astfel
încât sã putem aduce gaze natu-
rale de peste tot din lume, pe
care sã le descãrcãm în terminale-
le respective" ºi va investi în inter-
conectori pentru a duce gazul de
la acele terminale la statele mem-
bre care sunt puternic dependen-
te energetic de Federaþia Rusã. În
acest sens, Croaþia va mãri capa-
citatea terminalului de gaz liche-
fiat de pe insula Krk de la 2,9 mi-
liarde metri cubi pe an la 6,1 mi-
liarde metri cubi pe an, printr-o
ajustare tehnicã a terminalului ce
se va face în urmãtoarele
sãptãmâni.

"România a solicitat Comisiei
Europene accesarea tuturor fon-
durilor europene ce i se cuvin din
PNRR, atât fondurile nerambursa-

bile, cât ºi creditele. Alte state
membre nu au accesat încã com-
plet componenta de credite, dar
vãd în momentul de faþã cã posi-
bilitãþile lor de a se împrumuta pe
pieþele financiare se înrãutãþesc ºi
vãd cã pot primi prin credite din
PNRR bani în condiþii mai avanta-
joase decât ar obþine pe pieþele
internaþionale. În momentul de
faþã existã cam 200 miliarde euro,
bani neaccesaþi de statele mem-
bre din componenta de credite
din facilitatea de redresare ºi rezi-
lienþã. ªtim cã vor accesa aceºti
bani, iar raportul nostru solicitã ca
aceste fonduri sã meargã cu pre-
cãdere în investiþii în infrastructu-
ra energeticã, în interconectori ºi
în reducerea dependenþei ener-
getice faþã de Federaþia Rusã ºi în
investiþii în noi surse de energie,
deoarece aceste proiecte sunt în
beneficiul întregii Uniuni
Europene, indiferent de statul
membru în care sunt realizate", a
afirmat Siegfried Mureºan.

Finanþarea europeanã
a proiectelor din
energia nuclearã, în
stand-by pânã la
decizia Parlamentului
privind actul delegat
pe taxonomie

Finanþarea din fondurile euro-
pene a proiectelor din domeniul
energiei nucleare se aflã în
stand-by pânã la mijlocul lunii iu-
lie când Parlamentul European se
va pronunþa cu privire la actul de-
legat privind taxonomia propus
de Comisia Europeanã, docu-
ment care propune finanþarea, in-
clusiv din surse private, a investi-
þiilor în energia nuclearã ºi în ga-
zele naturale, pe baza mixului
energetic decis de fiecare stat
membru.

"Interesul României este ca in-
vestiþiile pe gaz, cu tehnologii

noi, ºi investiþiile pe energia nu-
clearã sã fie posibile. Comisia Eu-
ropeanã a propus în acest sens o
bazã legislativã, un act delegat.
De aceea, acest act al Comisiei
Europene este în interesul Ro-
mâniei, dar unele state membre
au opinii diferite. Unele state sunt
împotriva investiþiilor în energia
nuclearã, altele sunt împotriva in-
vestiþiilor în gazele naturale. Pen-
tru ca acest act delegat sã intre în
vigoare, trebuie sã nu fie blocat
de o majoritate absolutã (n.red.-
de ?) de Parlamentul European",
ne-a spus Siegfried Mureºan.

Deputatul european a precizat
cã votul privind actul delegat va
avea loc la ºedinþa Parlamentului
European din luna iulie ºi sperã sã
avem parte de un vot pozitiv,
chiar dacã recent comisiile parla-
mentare pentru afaceri economi-
ce ºi de mediu au respins actul
delegat propus de Comisia
Europeanã.

"Eu am votat în comisia de afa-
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ceri economice în favoarea actu-
lui delegat ºi sunt încrezãtor cã la
votul din luna iulie actul delegat
va trece de Parlament ºi cã depu-
taþii care încearcã respingerea sa
nu vor avea majoritatea absolutã.
Evoluþia din Ucraina ne confirmã
cã investiþiile din energia nuclea-
rã sunt o sursã pentru reducerea
dependenþei de gazul rusesc. E
clar cã statele care doresc sã inve-
steascã în energia nuclearã, tre-
buie sã o facã. Nu avem nimic
împotriva statelor membre care
nu doresc sã investeascã în ener-
gia nuclearã, nu le obligãm sã in-
vesteascã în energia nuclearã, dar
nici deputaþii acestora nu pot sã

voteze pentru a îngreuna
investiþiile în energia nuclearã din
România sau din alte state", a
spus Siegfried Mureºan.

El a precizat, în calitate de vice-
preºedinte al PPE, cã poziþia po-
pularilor europeni este clarã pri-
vind susþinerea actului delegat
propus de Comisia Europeanã,
dar cã existã o minoritate în inte-
riorul PPE care nu este de acord
cu actul respectiv.

"Vor exista puþini deputaþi PPE,
în principiu din state mici, minori-
tate care nu va susþine acest act.
La socialiºti sunt mai mulþi împo-
trivã, la verzi sunt aproape toþi
împotrivã. (...) Riscul ca actul dele-

gat sã cadã în Parlament este mai
mare decât sã cadã în Consiliu,
care va evalua ulterior acest act.
De aceea votul din Parlament
este foarte important, dar eu cred
cã actul delegat va fi aprobat", a
concluzionat Siegfried Mureºan.

Investiþii în capacitãþi
de producþie ºi
depozitare în sectorul
agro-alimentar

Oficialii de la Bruxelles ºi guver-
nele statelor membre UE propun
în actualul context geopolitic din
Europa de Est amendarea

PNRR-urilor în sensul mãririi alo-
cãrii financiare în domeniul secu-
ritãþii alimentare în detrimentul
altor componente din acest me-
canism european temporar.

"Este necesar sã creºtem capaci-
tatea de producþie de produse
agro-alimentare în Uniunea Euro-
peanã. Orice investiþii doresc sã
facã statele membre din PNRR-ul
lor în acest domeniu vor fi privite
favorabil de Comisia Europeanã.
Trebuie sã ne asigurãm cã avem
suficiente produse agro-alimen-
tare în UE, dar ºi în statele din ve-
cinãtatea imediatã. De exemplu,
60% din consumul de grâu din Li-
ban vine din Ucraina. Pare o che-
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"Fondul Local" ºi "Valul Renovãrii", cele mai accesate
componente din PNRR

Dacã proiectele de infrastructurã mare din PNRR încã nu au fost
demarate, situaþia pare un pic mai bunã în ceea ce priveºte proiec-
tele depuse pe componentele "Fondul Local" ºi "Valul Renovãrii",
unde lucrãrile vor începe în scurt timp, deoarece Ministerul Dezvol-
tãrii, Lucrãrilor Publice ºi Administraþiei (MDLPA) a întocmit din
timp toatã documentaþia necesarã implementãrii acestora.
În cursul acestei luni au fost semnate deja primele 6 contracte de fi-
nanþare din componenta Fondul local, încheiate între autoritãþile
publice locale ºi MDLPA, în valoare totalã de aproximativ 7,2 milio-
ane lei. Proiectele vizeazã reformarea ºi digitalizarea instrumente-
lor de planificare teritorialã ºi urbanã la nivelul autoritãþilor publice
locale.
"De la achiziþia de mijloace de transport nepoluante, la construirea
de locuinþe eficiente energetic pentru tineri specialiºti în sãnãtate ºi
educaþie, reabilitarea clãdirilor publice, finanþarea documentaþii-
lor de amenajare a teritoriului, pânã la construirea de piste de bici-
clete sau staþii de încãrcare electrice, toate pot fi accesate prin plat-
forma digitalã pusã la dispoziþie de cãtre minister", a declarat, re-
cent, ministrul dezvoltãrii, Cseke Attila.
De altfel, de la jumãtatea lunii mai 2022, când a fost deschisã plat-
forma digitalã pentru prima rundã din Componenta 10 - Fondul lo-
cal, au fost depuse 3261 de cereri de finanþare însumând mai mult de
1,6 miliarde de lei, aproape 60% din fondurile alocate acestei com-
ponente. Termenul de finalizare a apelului de proiecte este 30 iunie.
La începutul acestei luni, mai precis în 7 iunie, Ministerul Dezvoltãrii
a semnat ºi primele 7 contracte finanþate prin Componenta 5 - Va-
lul renovãrii, în valoare de peste 92 milioane de lei, care vizeazã re-
novarea integratã a clãdirilor.
Un alt apel de proiecte care va fi deschis în 30 iunie este cel pentru
construcþia de creºe, construcþie finanþatã prin PNRR.
"Vom construi creºe noi, moderne ºi prietenoase cu mediul

înconjurãtor. Este nevoie de creºe noi, în special în oraºele mari ºi
zonele limitrofe ale acestora, dar nu numai, pentru cã, în prezent,
doar 3% dintre cei mici au locuri asigurate la creºele existente. Din
acest motiv, Guvernul, prin Ministrul Dezvoltãrii, finanþeazã con-
strucþia creºelor noi cu fonduri din PNRR", a menþionat Cseke Attila.
În funcþie de mãrimea lor, noile creºe vor asigura locuri pentru
40-110 copii ºi vor avea sãli de joacã, dormitoare, salã pentru festi-
vitãþi, bucãtãrie ºi spãlãtorie proprie, cabinet medical, spaþii admi-
nistrative ºi spaþiu de joacã amplu, în aer liber. Creºele nZEB
(near-Zero Energy Building) vor fi dotate cu panouri solare ºi foto-
voltaice, pentru asigurarea necesarului de energie ºi apã caldã din
surse regenerabile, iar anvelopa clãdirii va fi foarte bine izolatã ter-
mic, cu uºi ºi geamuri izolante. Clãdirile vor fi, de asemenea, dotate
cu pompe de cãldurã cu puþuri forate în mare adâncime, care asi-
gurã un agent termic de 10? Celsius, indiferent de anotimp. Vara
pot fi folosite pentru rãcirea spaþiului, iar iarna ajutã la încãlzire,
fiind nevoie de un aport de energie redus pentru a încãlzi creºele
pornind de la 10? Celsius. În acelaºi timp, aceste creºe vor reduce
impactul fenomenului de efect de serã, iar clãdirile vor avea siste-
me inteligente, digitale de management al acestor resurse, ºi, în
acest fel, cheltuielile vor fi mici, ceea ce reprezintã un aspect impor-
tant în contextul creºterii preþurilor la energie, a adãugat ministrul
dezvoltãrii.
Ministerul asigurã finanþarea în proporþie de 100% pentru con-
strucþia creºelor, iar autoritãþile locale vor asigura doar terenul ne-
cesar ºi branºarea la utilitãþi.
Dintre creºele pentru care autoritãþile locale au cerut deja finanþa-
re, ºi a fost aprobatã finanþarea ºi construcþia acestora, ministerul
va asigura fondurile necesare, din PNRR, pentru 64 de creºe,
urmând ca, din totalul de peste 200 de milioane de euro, disponibili
prin PNRR, sã fie construite în total 110-120 de creºe noi.



stiune departe de România, dar
ºtim cu toþii ce fac oamenii din
Orientul Mijlociu ºi din Africa
atunci când nu au suficientã hra-
nã. Am vãzut valul migraþionist în
anii 2015 ºi 2016. De aceea, tre-
buie sã creºtem cât mai mult pro-
ducþia de produse agro-alimenta-
re în UE pentru a ne asigura cã
avem suficiente stocuri la nivelul
Uniunii ºi pentru a ne asigura cã
statele din imediata vecinãtate
vor avea ºi ele astfel de stocuri,
pentru a nu genera alte presiuni
asupra UE", a precizat Siegfried
Mureºan.

Coraportorul Parlamentului Eu-
ropean pe Mecanismul de Redre-
sare ºi Rezilienþã a arãtat cã þara
noastrã va primi aproape 20 mi-
liarde euro fonduri europene
pentru agriculturã, din bugetul
tradiþional al Uniunii Europene în
perioada 2021-2027, subvenþie
directã pentru fermieri ºi fonduri
pentru dezvoltare ruralã.

"Investiþiile în construcþia de ca-

pacitãþi de procesare sunt abso-
lut esenþiale pentru a creºte valo-
area adãugatã a producþiei din
þara noastrã, pentru a nu exporta
carcase de animale, ci pentru a
exporta produse procesate cu va-
loare adãugatã mare. Este vorba
atât despre mezeluri ºi brânzetu-
ri, cât ºi despre fructe ºi legume.
Majoritatea acestor investiþii sunt
eligibile pe fondurile europene,
dar dacã ceva este eligibil ºi pe
PNRR, poate fi introdus acolo, dar
cele mai multe proiecte sunt eli-
gibile pe cadrul financiar multia-
nual 2021-2027. Noi putem
creºte producþia în domenii în
care alte state europene, în spe-
cial cele nordice, nu o pot face.
De aceea, mã aºtept sã vedem în
regiunea noastrã investiþii în
securitatea alimentarã", ne-a
transmis Siegfried Mureºan.

Deputatul european a arãtat cã
fondurile vor putea fi mai uºor ac-
cesate graþie noului set de norme
ºi reguli adoptat de Parlamentul

European prin care au fost simpli-
ficate procedurile ºi a fost redusã
birocraþia, inclusiv la nivel
naþional.

"Pe noul exerciþiu bugetar, biro-
craþia pentru beneficiari va fi mult
mai micã pentru fermieri, pentru
IMM-uri, pentru întreprinzãtori,
pentru entitãþi mici, pentru aceia
care vor absorbi fonduri pentru
agriculturã, pentru lansarea de
noi afaceri ºi pentru proiecte în
domeniul IMM-urilor.

Din PNRR se vor finanþa investi-
þii în ºase domenii: tranziþia spre
economie verde, tranziþia digita-
lã, coeziunea economicã - bani
pentru IMM-uri ºi industrie, coe-
ziunea socialã ºi teritorialã - unde
existã un fond special destinat
autoritãþilor locale, rezilienþa in-
stituþionalã - bani pentru moder-
nizarea entitãþilor publice, inclu-
siv modernizarea spitalelor ºi
construcþia de noi spitale,
pregãtirea tinerilor", a menþionat
Siegfried Mureºan.

Flexibilizarea
fondurilor din PNRR -
o problemã pentru
investiþiile din
infrastructurã care nu
au fost demarate

Deputatul european a arãtat cã
de la aderarea noastrã la Uniunea
Europeanã (n.red. - 1 ianuarie
2007) ºi pânã astãzi am absorbit
peste 60 miliarde euro din fondu-
rile europene, în timp ce am con-
tribuit cu aproximativ 20 miliarde
euro la bugetul UE. Potrivit infor-
maþi i lor oferite de domnul
Mureºan, în aceastã perioadã am
pierdut aproximativ 1,5 miliarde
euro fonduri europene din buge-
tul 2007-2013. Pe bugetul
2014-2020 avem o derogare prin
care putem absorbi fondurile
pânã la finalul anului 2023, deci
încã nu am pierdut nimic.

"Împinºi de la spate, în ceasul al
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doisprezecelea, am reuºit sã ab-
sorbim majoritatea fondurilor eu-
ropene ce ne-au fost puse la di-
spoziþie. Sigur cã proiectele de in-
vestiþii trebuie demarate mai re-
pede, deoarece cu cât le finalizezi
mai repede, cu atât este mai bine
pentru cetãþeni. Trebuie sã ne
apucãm de treabã pe PNRR ºi
vom vedea la finalul anului 2026
cât am absorbit din fondurile alo-
cate. Avem la dispoziþie 80 miliar-
de euro, prin PNRR ºi prin cadrul
bugetar financiar multianual
2021-2027, comparativ cu cele 60
miliarde euro absorbite de þara
noastrã în perioada 2007-2020.
Dacã am absorbit 60 miliarde în
aproape 15 ani, acum trebuie sã
absorbim 80 miliarde euro în
doar ºase ani. Vor fi fonduri pen-
tru toate investiþiile care sunt
prioritare pentru România. Fon-
duri structurale ºi de coeziune
pentru dezvoltarea structuralã,
pentru extinderea reþelelor de
apã, de canalizare, de electricita-

te, pentru autostrãzi, moderniza-
rea de cãi ferate, reabilitarea de
drumuri, pentru sectorul privat,
pentru fermieri, pentru dezvolta-
re ruralã, pentrru investiþii în
energie".

Potrivit coraportorului Parla-
mentului European pe Mecanis-
mul de Redresare ºi Rezilienþã,
faptul cã anumite fonduri din
PNRR vor fi flexibilizate nu va
duce la afectarea unor proiecte
de investiþii în infrastructurã; pro-
iectele care vor fi scoase din
PNRR, vor fi finanþate din cadrul
financiar european multianual
2021-2027.

"Nu vor avea de suferit proiecte-
le din niciun domeniu; avem sufi-
ciente fonduri. Decizia este doar
pe ce linii de finanþare vom pune,
ce proiecte. Nu se va pune pro-
blema unor tãieri, singurele între-
bãri fiind care este formula opti-
mã de finanþare, ce proiect, pe ce
linie de finanþare ºi pe ce fonduri
europene. Toate proiectele inclu-

se în PNRR sunt importante ºi,
dacã vom finanþa noi prioritãþi,
sunt convins cã pentru proiectele
existente vom gãsi finanþare pe
alte linii de fonduri europene",
ne-a transmis Siegfried Mureºan.

El a menþionat totuºi cã nu vor fi
luate pentru noile proiecte din
energie ºi din zona securitãþii ali-
mentare din sumele alocate infra-
structurii rutiere, dar a lãsat sã se
înþeleagã cã este posibil sã nu fie
construite sau modernizate at-
âtea spitale câte au fost trecute
iniþial în PNRR, precizând cã restul
unitãþilor sanitare vor putea fi re-
alizate pe fondurile structurale
2021-2027.

"Spitalele sunt eligibile pe PNRR
- atât construcþia de noi spitale,
cât ºi modernizarea sau extinde-
rea spitalelor existente. Este evi-
dent cã, la final, pe PNRR, trebuie
sã începem construcþia acelor
spitale pe care ºtim sigur cã le
vom finaliza pânã la 31 decem-
brie 2026. Cele 200 de unitãþi sa-

nitare din comunitãþile locale mai
mici pot fi fãcute, pentru cã sunt
mici, sunt eligibile, lucrãrile nu
sunt mari încât sã nu ne putem
încadra pânã la finalul anului
2026. Guvernul împreunã cu Mi-
nisterul Sãnãtãþii va stabili priori-
tãþile, dar eu vã spun cã tot ce in-
troducem pe finanþare pe PNRR
trebuie sã ne asigurãm cã poate fi
terminat", a spus Siegfried
Mureºan.

Potrivit deputatului european,
pe actuala legislaþie europeanã,
de la 1 ianuarie 2027 Comisia Eu-
ropeanã nu va mai putea face ni-
cio platã pe Mecanismul de Re-
dresare ºi Rezilienþã, deoarece
acest cadru temporar va ieºi din
vigoare. De aceea este necesar ca
toate proiectele incluse în PNRR ºi
demarate sã fie finalizate pânã la
finalul anului 2026.
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Prima cerere de finanþare din PNRR aºteaptã avizul Comisiei Europene
Comisia Europeanã este aºteptatã în cursul lunii iulie sã se pronun-
þe cu privire la admisibilitatea primei cereri de finanþare trimisã de
autoritãþile de la Bucureºti prin PNRR. Ministerul Investiþiilor ºi Pro-
iectelor Europene (MIPE) a transmis, în 31 mai, Comisiei Europene,
prima cerere de platã în valoare de aproximativ 3 miliarde de euro.
Din aceastã sumã, 2,03 miliarde euro reprezintã sprijin financiar
nerambursabil, iar 0,90 miliarde euro sprijin sub formã de împru-
mut. Din suma solicitatã spre rambursare prin cererea de platã,
România va încasa 2,56 miliarde euro, valoarea ce rezultã dupã
deducerea prefinanþãrii primite pânã în prezent. Concret, din com-
ponenta de granturi va fi rambursatã o sumã de 1,77 miliarde euro,
iar din cea aferentã împrumuturilor 0,78 miliarde euro.
Prima cerere de platã cuprinde cele 21 de þinte ºi jaloane aferente
trimestrului IV din 2021. Odatã cu transmiterea cererii de platã, au
fost transmise Comisiei toate documentele justificative privind
îndeplinirea satisfãcãtoare a þintelor ºi jaloanelor, aceasta fiind o
condiþie obligatorie. În total au fost încãrcate în sistemul electronic
al Comisiei 180 de documente justificative aferente celor 21 de jalo-
ane/þinte, incluse în cererea de platã.
Din pãcate, niciuna dintre cele 21 de jaloane/þinte nu se referã strict
la demararea proiectelor de infrastructurã prinse în PNRR, ci doar
la crearea cadrului legislativ necesar implementãrii PNRR ºi la atin-
gerea unor borne privind unele reforme din administraþia publicã
centralã.
Urmãtoarea cerere de platã pentru decontarea fondurilor alocate

României prin PNRR va fi transmisã Comisiei Europene în trimestrul
al III-lea ºi va cuprinde þintele ºi jaloanele aferente primelor douã
trimestre ale acestui an.
Þara noastrã beneficiazã prin PNRR de o alocare de 29,18 miliarde
euro, din care granturi în valoare de aproximativ 14,24 miliarde
euro ºi împrumuturi în valoare de 14,94 miliarde euro. Pentru im-
plementarea PNRR, România a încasat deja douã tranºe de prefi-
nanþare în valoare cumulatã de aproximativ 3,79 miliarde euro, în
decembrie 2021 ºi în ianuarie 2022.

Fonduri europene


