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De ce merge r ău absorb Ńia fondurilor UE

Printre principalele dificultăŃi se numără accesul limitat al beneficiarilor la
cofinanŃarea proiectelor private, supradimensionarea proiectelor şi existenŃa
unei expertize nesatisfăcătoare a serviciilor de consultanŃă
Printre dificultăŃile majore întâmpinate în actuala perioadă de programare se
numără accesul limitat al beneficiarilor la cofinanŃarea proiectelor private,
supradimensionarea proiectelor şi existenŃa unei expertize nesatisfăcătoare a
serviciilor de consultanŃă, spune Mihai Herciu, directorul general al DirecŃiei
Generale Dezvoltare Rurală, care este Autoritate de Management pentru
Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală (PNDR).
"În ceea ce priveşte dificultăŃile majore pe actuala perioadă de programare, aş
începe cu accesul oarecum limitat al beneficiarilor la cofinanŃarea proiectelor
private, există această deficienŃă, greutate, a beneficiarilor de a reuşi să-şi
deschidă liniile de finanŃare. Referitor la dialogul cu băncile comerciale am
avut multe întâlniri, există disponibilitate din partea acestora şi ARB ca
împreună să încercăm să găsim acele modalităŃi de soluŃionare a acestei
situaŃii pentru că altfel proiectele pentru care beneficiarii au obŃinut contractul
de finanŃare nu pot fi implementate sau vor fi implementate cu foarte mare
întârziere. Am constatat o supradimensionare a proiectelor de către unii
beneficiari în raport cu sursele de finanŃare proprii sau atrase. Totodată,
trebuie să ne perfecŃionăm pe zona de informare şi comunicare", a declarat
Mihai Herciu, la un eveniment de specialitate.
El a spus că există şi o anumită expertiză nesatisfăcătoare a serviciilor de
consultanŃă, o anumită incoerenŃă între beneficiar şi consultant, foarte mulŃi
beneficiari fiind părăsiŃi după selectarea proiectului, precizând că se va face
un model-cadru pentru consultanŃă care o să fie recomandat beneficiarilor. 
El a afirmat că procedura de achiziŃii publice, chiar dacă legislaŃia este
armonizată cu cea a UE, nu este adaptată la specificul naŃional. "Ne-am mai
confruntat cu resurse umane limitate la nivelul sistemului instituŃional de
implementare a programelor. În perioada actuală sunt depuse peste 140.000
de proiecte gestionate de experŃi ce nu depăşesc 1.500 de persoane. În
acelaşi timp există şi o expertiză civilă limitată a puterii judecătoreşti din
perspectiva regulamentelor europene pentru reglementarea şi implementarea
programelor", a precizat Herciu.
"Anul trecut spuneam că 2014 va fi un an mai bun din punct de vedere
economic decât 2013, iar astăzi putem constata acest lucru. O componentă
care a contribuit, contribuie, şi va contribui şi mai mult la acest aspect o
reprezintă şi absorbŃia de fonduri europene. Este un sector în care România a
suferit, mai suferă, şi sperăm să reprezinte în viitorul apropiat un vector real
de creştere economică, un vehicul prin care companiile noastre să poată să
se dezvolte, să se tehnologizeze sau să se retehnologizeze şi alături de
celelalte măsuri pe care le introducem şi le-am introdus. O creştere a ratei de
absorbŃie în urmă cu doi ani de la 8,05% astăzi la 34% ar putea să constituie
un motiv de laudă în special pentru ministrul Eugen Teodorovici şi pentru
Ministerul Fondurilor Europene. Sigur că trebuie să identificăm atât
elementele pozitive care au făcut posibilă această performanŃă cât şi
elementele negative care încă subzistă în sistem şi care creează dificultăŃi la



nivelul mediului economic şi mediului de afaceri", a spus consilierul onorific al
primului ministru, Ionel Blănculescu.
El a arătat că reducerea birocraŃiei în absorbŃia de fonduri UE a fost, este şi
rămâne unul din elementele de bază pe care ministrul fondurilor europene le-
a introdus.
* Pârvan, AOAR: 70% din fondurile UE s-au adresat adm inistra Ńiei
publice
Secretarul general al AsociaŃiei Oamenilor de Afaceri din România (AOAR),
Cristian Pârvan, spune că România are în continuare o diferenŃă mare între
proiectele europene contractate şi sumele atrase efectiv prin deconturi de la
UE, precizând că autorităŃile locale trebuie responsabilizate urgent pentru
creşterea gradului de absorbŃie. "Circa 70% din fondurile europene alocate
României în perioada 2007-2013 se adresează administraŃiei publice. De
câŃiva ani tot tragem semnale de alarmă că implementarea proiectelor merge
foarte greu şi că administraŃiile judeŃene şi locale trebuie urgent
responsabilizate. PrefecŃii şi preşedinŃii de Consilii JudeŃene trebuie să
prezinte Guvernului rapoarte lunare de monitorizare şi implementare a
proiectelor de care sunt responsabile. De asemenea, firmele private cu
expertiză pot şi trebuie să fie implicate în activitatea de monitorizare şi
evaluare, în locul autorităŃilor de management, pentru eficientizarea
implementării", a explicat Cristian Pârvan.


