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CE a aprobat extinderea cofinan Ńării în leasing pe durata monitoriz ării
proiectelor cu fonduri UE

Comisia Europeană a aprobat acordarea de cofinanŃări în leasing pentru
proiectele care beneficiază de fonduri europene, a căror durată să se extindă
şi pe perioada de monitorizare a proiectelor, a declarat secretarul de stat în
Ministerul Agriculturii, George Turtoi.
"Săptămâna aceasta vom avea întâlnire cu companiile de leasing şi cu
asociaŃia lor (AsociaŃia SocietăŃilor Financiare ALB România - n.r.), cu care
sper să reuşim să găsim o procedură de verificare şi de acordare a
leasingului unitară. După ce vom finaliza această procedură, sper că va fi cât
de curând, se va activa posibilitatea de achiziŃionare în leasing pe toate
măsurile de finanŃare nu doar pe măsura 4", a afirmat Turtoi la o conferinŃă pe
tema fondurilor europene.
El a arătat că această măsură vizează utilajele cu valoare mai mare, astfel că
se va accepta "fără probleme" achiziŃionarea în leasing.
"Dar trebuie definitivată procedura, fiind abia obŃinută aprobarea de la
Comisia Europeană. Nu am reuşit în perioada trecută, în şapte ani, acum am
obŃinut aprobarea destul de repede", a spus Turtoi.
InstituŃiile financiare nebancare, inclusiv companiile de leasing, vor putea să
acorde cofinanŃări pentru proiectele din domeniul agriculturii care beneficiază
de fonduri europene în programul 2014-2020, Ministerul Agriculturii semnând
în martie un protocol cu ALB România.
Cele două părŃi au solicitat Comisiei Europene ca perioada contractuală
pentru cofinanŃarea în leasing să fie extinsă şi pe durata monitorizării
proiectului, întrucât valabilitatea doar pe parcursul fazei de implementare, de
până la 2 ani, era prea scurtă.
"Leasingul este recunoscut doar pe perioada de implementare. FinanŃarea
este recunoscută pe două perioade distincte, cea de implementare şi cea de
monitorizare. Prima merge până la maxim doi ani, leasingul este recunoscut
ca sursă de cofinanŃare, cu impunerea transferului de proprietate cu 60 de zile
înainte de termenul de implementare, ceea ce face leasingul neatractiv din
cauza perioadei mai scurte, condiŃii în care rata de plată va fi destul de mare
pentru client", motivau solicitarea reprezentanŃii companiei de leasing în urmă
cu câteva luni.
În schimb, perioada de monitorizare ajunge până la 4-5 ani, astfel că asociaŃia
a propus ca transferul de proprietate să se realizeze cu 60 de zile înainte de
încheierea perioadei de monitorizare.
PiaŃa de leasing financiar a înregistrat anul trecut un avans de 7% faŃă de
2013, la 1,32 miliarde euro, susŃinută de avansul segmentului auto cu 14%, la
un miliard de euro, în timp ce leasingul de echipamente a avut o scădere de
11%, la 282 milioane euro.
Raluca Ghinea

***



Turtoi, MADR: Pân ă în septembrie trebuie s ă convingem CE s ă
prelungeasc ă perioada pe PNDR cu 6 luni

Ministerul Agriculturii mai are timp până în septembrie să convingă Comisia
Europeană pentru prelungirea cu şase luni a perioadei de rambursare a
plăŃilor pentru proiectele de dezvoltare rurală din cadrul PNDR 2007-2013,
solicitare respinsă de CE, afirmă secretarul de stat George Turtoi.
"Am solicitat la Comisia Europeană o prelungire cu şase luni pentru a ajunge
l00% (absorbŃia fondurilor - n.r.). Nu numai noi am cerut acest lucru, ci 17
state au solicitat această modificare. Ni se pare foarte ciudat că a fost
respinsă de Comisie această solicitare. Dar în continuare purtăm tratative cu
ei, pentru că până în septembrie, dacă se reuşeşte să fie convinsă Comisia
Europeană, totuşi se poate modifica legislaŃia, se poate prelungi partea de
plată cu şase luni", a declarat luni Turtoi la o conferinŃă pe tema fondurilor
europene.
Ministerul a anunŃat săptămâna trecută că România nu a obŃinut prelungirea
termenului de rambursare a plăŃilor pentru proiectele din cadrul PNDR, deşi
solicitatea a fost susŃinută de 16 state în cadrul reuniunii Consiliului
Agricultură şi Pescuit, la Luxemburg.
MotivaŃia comisarului european pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Phil
Hogan, a fost că procedura legislativă nu permite CE să modifice actele
juridice europene, pentru aceasta fiind nevoie de aprobarea Consiliului şi
Parlamentului European.
Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, afirma recent că România ar putea
salva de la dezangajare circa 400 milioane euro dacă se va obŃine o
prelungire cu 6 luni a termenului de rambursare a plăŃilor, având în vedere că
au fost reziliate o serie de proiecte importante, întrucât beneficiarii nu au avut
capacitate de cofinanŃare.
"Pe toate măsurile de finanŃare am negociat deja cu CE şi am prins pe
tranziŃie toate sumele necesare pentru a continua proiectele cu plată din
programul viitor. Deci niciun beneficiar nu va da banii înapoi, nu va trebui să-
şi termine proiectul pe banii lui, ci am reuşit să creăm un capitol separat în
care am prins finanŃări pentru toate măsurile pe care le avem în derulare şi să
nu existe blocaje", a afirmat Turtoi.
El a arătat că absorbŃia fondurilor pe proiectele PNDR a ajuns la 85%, cu plăŃi
către beneficiari de 7,53 miliarde euro. Pe segmentul fondurilor europene
pentru garantare în agricultură, absorbŃia se ridică la 97%, cu plăŃi efectuate
în cuantum de 7,58 miliarde euro.
"Sperăm să reuşim să depăşim absorbŃia de 90%, să ne îndreptpm la 100%,
dacă se aprobă prelungirea termenului", a mai spus secretarul de stat din
Agricultură.
Turtoi a recunoscut că au existat trei probleme în principal în ceea ce priveşte
proiectele PNDR. Astfel, în 99% din cazurile de proiecte anulate cauza a fost
lipsa cofinanŃării din partea beneficiarilor privaŃi. Totodată, partea de achiziŃii
private şi publice a creat probleme la implementare, însă au fost reglate.
Proiectele de investiŃii cu fonduri europene pentru agricultură din exerciŃiul
financiar 2007-2013 mai pot fi implementate până la finele anului, după regula



n+2.
Valoarea totală a PNDR pentru acest exerciŃiu a fost de 9,32 miliarde euro,
din care 6,14 miliarde euro alocaŃi pentru proiecte de investiŃii prin 12 măsuri
şi trei scheme de stat, iar 3,18 miliarde euro pentru plăŃi directe prin patru
măsuri.
Raluca Ghinea

***

Ialomi Ńianu, PNL: Sus Ńinem reducerea TVA la 19%, dac ă măsura este
sustenabil ă, să ne spun ă Finan Ńele

PNL va susŃine luni după-amiază în Comisia Buget-FinanŃe şi miercuri în
plenul Parlamentului amendamentele la Codul Fiscal, inclusiv reducerea TVA
de la 24% la 19%, aşa cum a anunŃat premierul Victor Ponta, dacă măsura se
dovedeşte sustenabilă, a declarat deputatul Gheorghe IalomiŃianu.
"Sunt o serie de amendamente la Codul Fiscal, şi acel amendament de
reducere a TVA de la 24% la 19% începând cu 1 ianuarie 2016 depus de
către PNL. După ce a fost finalizat, înainte de votul final (în Comisia Buget-
FinanŃe - n.r.), a fost trimis la Ministerul FinanŃelor să fie discutat cu Comisia
Europeană şi Fondul Monetar InternaŃional. Am înŃeles, din discuŃiile cu
reprezentanŃii Ministerului de FinanŃe, că FMI şi CE nu sunt de acord cu
reducerea TVA de la 1 ianuarie şi chiar au ameninŃa că vor pleca, fără
scrisoare de intenŃie, aşa că acordul este în aer. Noi ne întâlnim azi la orele
14 să dăm votul final în comisie", a afirmat luni IalomiŃianu, fost ministru al
FinanŃelor în Guvernul Boc, fiind prezent la o conferinŃă pe tema fondurilor
europene.
O misiune tehnică a Comisiei Europene este prezentă de marŃi la Bucureşti
pentru discuŃii cu Guvernul pe marginea măsurilor de relaxare fiscală şi a
reformelor în economie, asupra cărora nu au ajuns la o înŃelegere la vizita din
mai, miza principală fiind reducerea cotei generale de TVA de la 24% la 20%.
Misiunea FMI va veni separat, probabil în luna iulie, numai dacă Guvernul
ajunge la o înŃelegere cu reprezentanŃii CE, altfel acordul riscă să se încheie
fără scrisoare de intenŃie.
"Noi, PNL, susŃinem în continuare reducerea TVA, pentru că ne bazăm pe
datele prezentate de către Guvern. Sigur că Ministerul de FinanŃe ar trebui să
ne spună sustenabilitatea, pentru că datele sunt la ei. Şi noi susŃinem în
continuare pentru că vedem că şi ministerul, şi premierul, reprezentanŃi ai
PSD spun că este sustenabilă", a precizat deputatul.
El a menŃionat că impactul bugetar pe întreg anul viitor pentru reducerea de la
24% la 20% este de 7,6 miliarde lei, iar pentru reducerea la 19%, impactul
ajunge la peste 9 miliarde lei. La această sumă se va adăuga impactul
bugetar de 4,5 miliarde lei pentru 2016 provenit din tăierea TVA la alimente,
aplicată de la 1 iunie anul acesta.
IalomiŃianu a adăugat că reprezentanŃii CE şi FMI au solicitat Comisiei de
Buget-FinanŃe la vizita din luna mai să nu voteze Codul Fiscal prezentat de
Guvern, întrucât situaŃia încasărilor nu este bună, iar afirmaŃiile premierului nu
sunt adevărate.
InstituŃiile financiare internaŃionale le-au transmis deputaŃilor că Ńintele



bugetare convenite cu guvernul Ponta vor fi depăşite, deficitul ajungând la
3,5%, deşi a fost agreat un nivel de 1,2%.
"Guvernul ne spune altceva. Totuşi, şi premierul şi ministrul de FinanŃe au o
responsabilitate, ne-au trimis cifre bugetare în baza cărora măsurile de
reducere a TVA şi a alte reduceri sunt sustenabile din punct de vedere
financiar. Eu cred că e o răspundere a actualului Guvern să ne spună dacă
cifrele sunt reale sau nu, că dacă nu sunt reale, este chiar şi o răspundere
penală din partea premierului şi a ministrului de FinanŃe", a mai spus
IalomiŃianu.
PNL va susŃine luni după-amiază, în comisia Buget-FinanŃe a Camerei
DeputaŃilor, amendamentele la Codul Fiscal, dar după o discuŃie cu
reprezentanŃii Ministerului FinanŃelor.
Dacă cei de la FinanŃe spun că sunt sustenabile (măsurile – n.r.), că am
înŃeles că ministrul de FinanŃe a fost unde este premierul în Turcia, ne bazăm
pe Guvern", a conchis fostul ministru de FinanŃe.
Premierul Ponta a anunŃat duminică seara, pe contul său de Facebook, că a
fost vizitat în Turcia de către ministrul SănătăŃii, Nicolae Bănicoiu, şi cel al
FinanŃelor, Eugen Teodorovici, cu care a decis să susŃină în Parlament
scăderea cotei standard a TVA la 19%, nu la 20% cum a propus Guvernul
iniŃial, reducere care să fie aplicată mai devreme de 1 ianuarie.
"În această după-amiază (duminică - n.r.) m-au vizitat colegii mei Nicu
Bănicioiu şi Eugen Teodorovici! Două lucruri extrem de importante pe care le-
am discutat şi pentru care ne batem în zilele următoare: 1) miercuri, deputaŃii
Coalitiei PSD UNPR ALDE vom vota pentru adoptarea Codului Fiscal în
forma aprobată în Guvern cu o singură modificare - reducerea cotei standard
de TVA să fie la 19 ( nu 20%) - astfel închidem şi simbolic dezastrul produs în
2010 / avem spaŃiu fiscal bugetar predictibil şi asigurăm un important consens
politic (PNL a anunŃat că votează Codul dacă facem 19 în loc de 20) / am
discutat şi este clar posibil ca reducerea TVA să intre în vigoare înainte de 1
ianuarie!", a scris Ponta.
Raluca Ghinea

***

Nica: Nu exist ă nicio scuz ă dacă în 2020 nu avem absorb Ńia fondurilor
de 100%, avem start egal în UE

În iulie vor fi aprobate programele operaŃionale pentru perioada 2014-2020,
cu excepŃia celui de pescuit, astfel că nu va exista nicio scuză dacă nu se va
realiza un grad de absorbŃie de 100%, beneficiind de un start egal cu statele
membre UE,a declarat ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica.
"Practic, la nivelul lunii iulie, România va avea toate programele aprobate şi
vă spun, nu există nicio scuză dacă în 2020 nu avem un grad de absorbŃie de
100%, fiindcă pornim cu acelaşi start cu toate statele Uniunii Europene. Nu
sunt state care au cheltuit bani deja pe programul 2014-2020, sunt state care
au primit acele avansuri în urma aprobării programelor, avansuri pe care le-a
primit şi România la Ministerul FinanŃelor după aprobarea programelor şi pe
care le va primi şi după aprobarea Programului OperaŃional Infrastructură
Mare şi a celui Regional", a declarat luni Nica într-o conferinŃă pe tema
fondurilor europene.



El a arătat că, pentru programul 2014-2020, au mai rămas până în prezent
două programe de aprobat, Programului OperaŃional Regional, pentru care s-
ar putea primi aprobarea de la Comisia Europeană în această săptămână,
precum şi Programul OperaŃional Infrastructură Mare, transmis oficial la
Bruxelles şi pentru care se aşteaptă aprobarea în perioada 1-15 iulie.
"Asta înseamnă că România va avea toate programele aprobate, cu excepŃia
celui de pescuit, care are valoare financiară ceva mai mică, ar putea fi
aprobat undeva în septembrie, înŃeleg de la colegii de la Ministerul
Agriculturii", a mai spus ministrul.
Nica a punctat că autorităŃile au în vedere simplificarea, pentru exerciŃiul
2014-2020, simplificarea, fiind unul dintre aspectele solicitate şi de Comisia
Europeană, cu privire la procedurile de cost simplificat.
"Cel mai avansat suntem la Programul OperaŃional Capital Uman, unde
intenŃionăm de la primele ghiduri să avem proceduri de cost simplificat în
ceea ce priveşte cheltuielile directe cu personalul. Asta înseamnă că pentru
anumite categorii de cheltuieli clar identificate nu se vor mai cere din partea
beneficiarilor cheltuielile suport", a explicat oficialul.
El a adăugat că ministerul la lansa un instrument electronic de implementare
a proiectelor, care se află în testare internă săptămâna aceasta la nivelul
ministerului, după care va fi deschis publicului larg.
Instrumentul va fi disponibil iniŃial pentru Programul OperaŃional Capital Uman
şi cel de Competitivitate.
"Pentru aceasta din urmă, din 27 iunie se vor putea depune primele proiecte
pentru 2014-2020, vorbim de circa 580 milioane de euro pe partea de
inovare-cercetare, vom lansa anul aceasta o sumă de 50 milioane de euro şi
pe axa IT. Avem mai mult de o treime din întreaga alocare financiară pe
Programul OperaŃional Competitivitate lansată anul acesta", a adăugat Nica.
În ceea ce priveşte Programul OperaŃional Capital Uman, ministerul va face
public pe 27 iunie calendarul lansărilor şi alocările financiare pentru 2014-
2020, estimând o sumă de aproximativ 570-580 milioane euro pentru acest
an, însă valoarea depinde şi de restul ministerelor implicate.
Pentru exerciŃiul 2007-2013, gradul de absorbŃie a fondurilor europene a
ajuns la 58,16%.
Raluca Ghinea


