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Mihai Herciu: MADR a înregistrat un grad de contrac tare al fondurilor
europene de 97% şi un grad de absorb Ńie de 70,24

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) a înregistrat un grad de
contractare al fondurilor europene de 97% şi un grad de absorbŃie de 70,24%,
conform declaraŃiilor directorului general al AutorităŃii de Management pentru
PNDR, Mihai Herciu, în cadrul conferinŃei cu tema Reforma sistemului de
absorb Ńie al fondurilor europene .
În cadrul discursului său, Mihai Herciu a prezentat şi o serie de soluŃii
identificate până la acest moment privind îmbunătăŃirea gradului de absorbŃie
pentru noua perioadă de programare 2014-2020: „Continuăm sprijinul
financiar pentru zonele de intervenŃie supralicitate. Am constatat o
supralicitare de depunere de proiecte pe măsuri care într-adevăr se justifică
din perspectiva nevoilor de intervenŃie în România, măsurile pentru
modernizarea exploataŃiilor agricole, măsura pentru modernizarea unităŃilor
de procesare a industriei alimentare dar şi măsurile cu adresabilitate publică,
cu intervenŃie publică de 100%. Am în vedere măsura care sprijină proiectele
de infrastructură în spaŃiul rural şi măsura care contribuie la finanŃarea
proiectelor pentru adaptarea agriculturii”. De asemenea, „avem în vedere un
cadru flexibil de implementare a programului. Alocările anuale vor fi
organizate cu sesiuni deschise de depunere de proiecte. Adică deschidem o
sesiune în luna ianuarie cu alocarea financiară anuală şi continuăm cu
depuneri de proiecte până la terminarea acelei anvelope financiare. Acest
semnal o să fie dat de rezultatul rapoartelor de selecŃie care vor fi
trimestriale”, a mai precizat Mihai Herciu.
Pentru îmbunătăŃirea absorbŃiei, autorităŃile au în vedere şi introducerea
depunerea online a cererilor de finanŃare, un prim pas în acest sens fiind deja
făcut în sesiunea curentă, cea deschisă în luna mai pentru modernizarea
exploataŃiilor agricole. O altă soluŃie care vizează o creştere a gradului de
absorbŃie este simplificarea procedurii de achiziŃii pentru beneficiarii privaŃi,
aici fiind vorba de sistemul preŃurilor de referinŃă. „Deocamdată lucrăm la o
bază de date cu preŃuri de referinŃă pentru achiziŃii simple de echipamente şi
utilaje agricole”, a completat Herciu. Reducerea numărului de controale şi
diminuarea numărului de dosare eşantionate este o altă soluŃie pentru ca
gradul de absorbŃie al fondurilor europene pe noua perioadă de programare
să crească.

Taxa pe “stâlp” înc ă în analiz ă

Ionel Blănculescu, consilier onorific al Primului Ministru, a declarat, în cadrul
conferinŃei cu tema Reforma sistemului de absorb Ńie al fondurilor
europene , că pentru moment, problema controversatei taxe pe construcŃiile
speciale nu este rezolvată: „Spun încă pentru că promisiunea primului
ministru în cadrul CoaliŃiei este de a face o analiză de impact pe ceea ce s-a
întâmplat după a doua plată de pe 25 septembrie şi dacă analiza de impact
va conduce la ideea că şocul este cu mult mai puternic decât cel care a fost



preconizat atunci vor interveni modificări începând cu data de 1 ianuarie
2015.
Altfel spus, vom corecta un element care ar putea afecta situaŃiile financiare
ale unor companii care nu şi-au prognozat în cadrul bugetelor de venituri şi
cheltuieli această cheltuială consistentă care poate să afecteze rezultatele
financiare, dar pe de altă parte trebuie să recunoaştem că va reprezenta
fundamental pentru scăderea contribuŃiilor pentru asigurări sociale cu 5
puncte procentuale, ceea ce din punctual de vedere al angajatorilor va
reprezenta un element de valoare adăugată. Probabil vom asista la un proces
de compensare în trimestrul IV al acestui an. Trebuie să ştim pentru adevăr
că acest impact a fost măsurat de către Ministerul FinanŃelor la 1,5 miliarde
lei, însă a fost diminuat de FMI la 400 milioane lei, de aproape 4 ori mai
redus, afirmându-se că România nu este capabilă să colecteze în totalitate o
astfel de taxă. Eu zic că această colectare se face corect pentru că sunt
implicate companii mari şi impactul este cel prognozat de Ministerul
FinanŃelor”.


