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Nica: Vom avea aprobate, în iulie, toate programele  de finan Ńare din
fonduri europene pe exerci Ńiul 2014-2020

Bucureşti, 22 iun /Agerpres/ - România va avea aprobate, în luna iulie, toate
programele de finanŃare din fonduri europene pentru exerciŃiul financiar 2014 -
2020, astfel că nu va avea nicio scuză dacă, la finalul perioadei, nu va
înregistra un grad de absorbŃie de 100%, a declarat, luni, 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
există state care au cheltuit deja bani 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 explicat Nica, într-o conferinŃă de profil.
El a precizat că singurul program ce nu va fi aprobat în această vară este cel
de pescuit, care are o alocare financiară redusă, pentru acesta aşteptându-se
aprobarea în luna septembrie.
Ministrul de resort a reamintit că în cursul acestei săptămâni se aşteaptă, de
la Comisia Europeană, aprobarea Programului OperaŃional Regional.
"Am trimis oficial Programul OperaŃional Infrastructură Mare; undeva, în
perioada 1 - 15 iulie, aşteptăm aprobarea acestui program", a adăugat Nica.
Potrivit acestuia, pentru următorul exerciŃiu financiar se are în vedere, la
solicitarea Comisiei Europene, simplificarea procedurilor, în special în privinŃa
costurilor.
"Cel mai avansat este Programul OperaŃional Capital Uman, unde intenŃionăm
ca, de la primele ghiduri, să avem proceduri de cost simplificate 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 documentele suport", a explicat ministrul de resort.
El a precizat că se lucrează, împreună cu Institutul NaŃional de Statistică, la
stabilirea unor standarde de cost, astfel încât beneficiarii care se încadrează
în aceste standarde să nu mai fie obligaŃi să aducă documente justificative
pentru achiziŃiile realizate. Stabilirea acestor standarde este prevăzută a se
finaliza până la sfârşitul anului.
În altă ordine de idei, şeful de la Fonduri Europene a amintit despre
elaborarea unui instrument electronic de implementare a proiectelor, ca
modalitate de simplificare a procedurilor. Potrivit ministrului, în cursul acestei
săptămâni, instrumentul se află în testare internă la nivelul ministerului, după
care va fi deschis publicului larg.
"Vom începe, de asemenea, cu Programul OperaŃional Capital Uman şi cel de
Competitivitate. Pentru acesta din urmă, din 27 iunie, se vor putea depune
primele proiecte pentru 2014 - 2020. Vorbim de circa 580 de milioane de euro
pe partea de inovare-cercetare. Vom lansa anul aceasta o sumă de 50 de
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
subliniat Marius Nica.



Pentru Programul OperaŃional Capital Uman, pe 27 iunie, va fi afişat
calendarul lansărilor şi alocările financiare pentru 2014 - 2020. Ministrul de
resort estimează o alocare de aproximativ 570-580 de milioane de euro
pentru anul aceasta, însă susŃine că suma depinde şi de celelalte ministere
implicate.
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Turtoi (MADR): România mai are şanse s ă ob Ńină prelungirea perioadei
de rambursare a pl ăŃilor pentru PNDR

Bucureşti, 22 iun/Agerpres/ - România mai are încă şanse, până în
septembrie, să obŃină de la Comisia Europeană prelungirea cu şase luni a
perioadei de rambursare a plăŃilor pentru proiectele de dezvoltare rurală
PNDR 2007-2013, după data de 31 decembrie 2015, deşi solicitarea
precedentă a fost respinsă, a declarat luni secretarul de stat în Ministerul
Agriculturii, George Turtoi, în cadrul unei conferinŃe pe tema absorbŃiei
fondurilor europene.
"Am solicitat Comisiei Europene o prelungire cu 6 luni pentru a ajunge la un
grad de absorbŃie de 100% pe PNDR. Nu numai noi am cerut acest lucru, ci
17 state au solicitat această modificare. Mi se pare foarte ciudat că a fost
respinsă de Comisie solicitarea, 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 şi se poate prelungi partea de
plată cu şase luni", a menŃionat oficialul din Ministrul Agriculturii.
El a subliniat faptul că pe exerciŃiul financiar 2007 - 2013, gradul de absorbŃie
a ajuns la 85%, iar plăŃile către beneficiari însumează 7,53 miliarde de euro.
Pe partea de fonduri europene pentru garantare în agricultură gradul de
absorbŃie a ajuns la 97%, iar plăŃile efectuate însumează 7,58 miliarde de
euro, a mai spus Turtoi.
România nu a obŃinut prelungirea termenului de rambursare a plăŃilor pentru
proiectele de dezvoltare rurală PNDR 2007-2013, deşi 16 state au susŃinut
solicitarea României în cadrul reuniunii Consiliului Agricultură şi Pescuit, care
a avut loc săptămâna trecută la Luxemburg.
Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii, remis la acel moment
AGERPRES, comisarul european pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Phil
Hogan, a explicat refuzul prin faptul că procedura legislativă nu ar permite
Comisiei Europene modificarea actelor juridice europene şi că ar fi nevoie de
acceptul Consiliului şi Parlamentului European.
Ministrul Agriculturii Daniel Constantin, a declarat recent că România ar putea
salva de la dezangajare circa 400 de milioane de euro dacă va obŃine
prelungirea cu şase luni a termenului de rambursare a plăŃilor în cazul
proiectelor derulate cu fonduri europene, în condiŃiile în care au fost reziliate
proiecte importante în ultima perioadă din lipsa capacităŃii de cofinanŃare a
beneficiarilor.
Valoarea totală a PNDR 2007 - 2013 a fost de 9,32 miliarde de euro, din care
6,14 miliarde de euro au fost alocaŃi proiectelor de investiŃii prin 12 măsuri şi
trei scheme de stat, iar 3,18 miliarde de euro pentru plăŃi directe prin patru
măsuri.



…..

Ministerul Agriculturii şi companiile de leasing, întâlnire pentru
stabilirea procedurilor de finan Ńare a proiectelor cu fonduri UE

Bucureşti, 22 iun /Agerpres/ - Ministerul Agriculturii va organiza, în cursul
acestei săptămâni, întâlniri cu reprezentanŃii AsociaŃiei SocietăŃilor de Leasing
din România pentru a stabili o procedură unitară de verificare şi acordare a
finanŃărilor în leasing, în vederea participării companiilor de profil la
cofinanŃarea proiectelor cu fonduri europene din agricultură, a declarat, luni,
secretarul de stat în Ministerul Agriculturii George Turtoi.
"Săptămâna aceasta, vom avea întâlnire cu AsociaŃia SocietăŃilor de Leasing,
cu care sper să reuşim să găsim o procedură de verificare şi de acordare a
leasingului unitară. După ce vom finaliza această procedură, şi 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. Dar pe măsura aceasta sunt
utilajele cu valoare mai mare şi atunci o să se accepte fără probleme
achiziŃionarea în leasing", a explicat Turtoi.
El a subliniat că aprobarea Comisiei Europene a fost deja obŃinută, astfel că
este necesară doar definitivarea procedurii.
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.
Însă, pe datele actuale, cofinanŃarea în sistem leasing prezintă dezavantajul
unei durate scurte a contractului, de maximum doi ani, cât reprezintă faza de
implementare a proiectului. În acest context, reprezentanŃii companiilor de
leasing au anunŃat, recent, că au solicitat ministerului ca perioada
contractuală să fie extinsă şi pe durata monitorizării proiectului, care poate
ajunge la 4 - 5 ani, astfel încât dreptul de proprietate să fie transferat la finalul
acesteia.
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Ialomi Ńianu: Membrii Comisiei de buget-finan Ńe dau luni votul final pe
Codul Fiscal cu reducerea TVA la 19%

Bucureşti, 22 iun /Agerpres/ - Membrii Comisiei pentru buget, finanŃe şi bănci
din Camera DeputaŃilor se întâlnesc luni, la ora 14,00, pentru a da vot final pe
proiectul de modificare a Codului Fiscal, cu o serie de amendamente, printre
care şi reducerea TVA de la 24% la 19%, începând cu 1 ianuarie 2016, a
declarat, luni, deputatul Gheorghe IalomiŃianu.
El a precizat că PNL susŃine aprobarea Codului Fiscal, deşi există suspiciuni
cu privire la datele prezentate de Guvern referitor la sustenabilitatea
măsurilor.
"Sunt o serie de amendamente la Codul Fiscal, inclusiv acel amendament de
reducere a TVA de la 24% la 19%, începând cu 1 ianuarie 2016, depus de
PNL. După ce a fost finalizat, înainte de votul final, a fost trimis la Ministerul
FinanŃelor pentru a fi 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



(...), aşa că acordul este în aer. Noi ne întâlnim azi la orele 14,00 să dăm
votul final", a explicat IalomiŃianu.
El a precizat că PNL susŃine în continuare reducerea TVA, însă se bazează
pe datele prezentate de Guvern.
"Sigur că Ministerul de FinanŃe ar trebui să ne spună sustenabilitatea, pentru
că datele sunt la ei. Şi noi susŃinem în continuare (reducerea TVA - n. r.)
pentru că vedem - şi ministerul şi premierul, reprezentanŃi ai PSD - spun că
este sustenabilă", a explicat deputatul.
Potrivit acestuia, impactul bugetar pe întreg anul viitor pentru reducerea TVA
de la 24% la 20% este de 7,6 miliarde de lei, iar pentru reducerea la 19%
depăşeşte 9 miliarde de lei. La această sumă se adaugă 4,5 miliarde de lei
proveniŃi din reducerea TVA la alimente pentru 2016.
Gheorghe IalomiŃianu a precizat că reprezentanŃii Comisiei Europene şi ai
Fondului Monetar InternaŃional au solicitat membrilor Comisiei pentru buget-
finanŃe, la vizita din luna mai, să nu voteze Codul Fiscal în forma prezentată
de Guvern, întrucât situaŃia încasărilor bugetare nu este bună, iar afirmaŃiile
premierului nu sunt adevărate.
InstituŃiile financiare internaŃionale au transmis deputaŃilor că Ńintele bugetare
convenite cu Guvernul Ponta vor fi depăşite, în cazul adoptării Codului Fiscal
în forma prezentată de Guvern, deficitul ajungând la 3,5% în 2016, deşi a fost
convenit un nivel de 1,2%.
"Guvernul ne spune altceva. Totuşi, atât premierul, cât şi ministrul FinanŃelor,
au o responsabilitate. Ne-au trimis cifre bugetare în baza cărora măsurile de
reducere a TVA şi 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. Dacă nu sunt reale, este chiar şi o răspundere
penală din partea premierului şi a ministrului de FinanŃe. În această după-
amiază, PNL va susŃine în Comisia de buget-finanŃe amendamentele la Codul
Fiscal, dar după o discuŃie cu reprezentanŃii Ministerului FinanŃelor. (...) Ne
bazăm pe Guvern", a subliniat fostul ministru al FinanŃelor Gheorghe
IalomiŃianu.


