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ÎN CEEA CE PRIVEªTE ALOCAREA FONDURILOR EUROPENE

Dezvoltarea antreprenoriatului,
ultima pe lista Guvernului

F
ondurile europene sunt su-
blime, dar lipsesc cu de-
sãvârºire în punctele esen-
þiale, ar fi spus un personaj
de-al lui Ion Luca Caragia-
le, dacã ar fi trãit în vremu-
rile noastre. De când am

devenit stat membru al Uniunii Eu-
ropene, am trecut prin douã exerciþii
bugetare multianuale europene –
2007-2013 ºi 2014-2020 – în care
ne-am chinuit sã cheltuim cele apro-
ape 55 miliarde euro alocate, dar am
ajuns la liman, pe finalul perioadei,
datoritã îngãduinþei oficialilor de la
Bruxelles, care, de fiecare datã
ne-au acordat trei ani de graþie în
plus pentru a absorbi sumele pentru
fiecare exerciþiu bugetar.

Situaþia din perioada 2007-2013
se repetã ºi în actualul exerciþiu bu-
getar, din care, deºi au mari rãmas
doi ani ºi patru luni pânã când putem
solicita ultima platã pentru alocarea
din perioada 2014-2020, ne aflãm
abia la 50% din absorbþie, dar avem
o supracontractare de 143%, care
menþine un optimism ridicat în
rândul autoritãþilor.

Cu toate acestea, fondurile aloca-
te nu se vãd în punctele esenþiale.
Niciuna dintre autostrãzile demarate
în ultimii 14 ani nu a fost finalizatã,
niciun culoar paneuropean de cale
feratã nu este reabilitat de la un capãt
la altul pe teritoriul þãrii noastre, tre-
nurile iau foc în trafic, sute de locali-
tãþi din mediul rural nu au încã reþele
de apã ºi canalizare, racordarea la
sistemul de distribuire a gazelor na-
turale se aflã la un nivel nesatisfãcã-
tor, proiectele ample finalizate în
domeniul energiilor regenerabile
pot fi numãrate pe degete, unitãþile
de învãþãmânt din mediul rural sunt
în suferinþã, sistemul educaþional
este nereformat, ne lipsesc spitalele,
cabinetele medicale la sate, iar pro-
tecþia mediului a rãmas încã un vis
prea îndepãrtat...

În pofida situaþiei descrisã mai
sus, autoritãþile centrale spun cã exis-
tã speranþã, mai ales cã Mecanismul
de Redresare ºi Rezilienþã introdus
de Comisia Europeanã pentru peri-
oada 2021-2026 este menit sã rezol-
ve toate problemele de mai sus.
Avem un Program Naþional de Re-

dresare ºi Rezilienþã (PNRR) a cãrui
aprobare finalã o aºteptãm la înce-
putul lunii octombrie, o perioadã de
tranziþie de doi ani pentru exerciþiul
bugetar 2021-2027, ºi fondurile care
ne-au mai rãmas din perioada
2014-2020, care ar trebui ºi ele chel-
tuite pânã la finalul anului 2023.
Avem capacitatea ca în urmãtorii
ºase ani sã facem minuni în privinþa
proiectelor finalizate care sunt nece-
sare cu adevãrat pentru dezvoltarea
ºi reformarea României?

În paginile acestui supliment, am
încercat sã aflãm de la cei implicaþi
dacã cele 80 miliarde euro alocate
þãrii noastre (MFF 2021-2027 ºi
PNRR 2021-2026) vor conduce la
reducerea drasticã a decalajelor de
dezvoltare pe care le avem faþã de
celelalte state membre ale Uniunii
Europene, dacã vor crea plusvaloa-
rea economicã doritã ºi dacã sunt
ºanse ca reforma realã a statului
român sã se producã în toate dome-
niile de activitate, fie cã vorbim de-
spre infrastructurã, despre agricul-
turã, energie, educaþie, sãnãtate, jus-
tiþie sau administraþie publicã.

Reprezentanþii autoritãþilor cen-
trale susþin cã au creat pârghiile ne-
cesare pentru a vedea realizate toate
lucrurile de mai sus. În schimb, me-
diul antreprenorial privat afirmã cã
principiul “de a nu lãsa pe nimeni în
urmã” nu va fi valabil pentru zeci de
mii de companii din þara noastrã,
care, din cauza situaþiilor financiare
negative agravate de pandemie, vor
fi nevoite sã iasã din piaþã ºi sã se
închidã.

Speranþele cele mai mari în chel-
tuirea banilor europeni sunt tot în
mediul rural, de cãtre tinerii sau
mai puþin tinerii fermieri, aºa cum
a fost ºi pe exerciþiile bugetare
multianuale europene 2007-2013
ºi 2014-2020. Agricultura ºi zoo-
tehnia au demonstrat chiar ºi în
acest an cã fondurile investite au
dat roade record ºi cã potenþialul în
domeniul respectiv este uriaº. Din
pãcate, pentru valorificarea aces-
tuia nu avem încã infrastructura
necesarã ºi nici numãrul suficient
de antreprenori...

GEORGE MARINESCU

“Dacã renunþam la autostrãzi, dacã renunþam la
infrastructura de gaze, dacã renunþam la culturã ºi turism,
aprobat pânã acum Programul Naþional de Redresare ºi
Rezilienþã (PNRR). Au fost niºte prioritãþi la care guvernul
României a þinut, pe care Comisia ne-a descurajat
vehement sã le avem în PNRR – pentru cã, în opinia
funcþionarilor de la Bruxelles, nu se încadrau în prioritãþile
prevãzute în Regulamentul european – ºi noi am zis cã sunt
prioritãþile stabilite de guvern ºi menþinem propunerile cu
privire la ele. Ar fi fost foarte uºor sã închidem PNRR,
dacã puneam în el doar ce dorea Comisia Europeanã”,
ne-a spus Cristian Ghinea, ministrul Investiþiilor ºi
Proiectelor Europene. Oficialul ne-a explicat: „Pe lângã
garanþia de portofoliu ºi fondul pentru IMM-uri ºi midcaps,
mai avem un fond de fonduri pentru companiile mari, o
alocare de 300 milioane euro, ºi o facilitate de 50 milioane
euro cu BERD pentru eficienþã energeticã în cadrul
administraþiilor locale, de care vor beneficia firmele din
domeniu. Acestea sunt instrumentele financiare din PNRR.
Aceste instrumente financiare sunt foarte bine croite pentru
nevoile României. Mai avem apoi granturi, unde vom
merge dedicat pe digitalizare ºi unde vom aloca pentru
IMM-uri 500 milioane euro”.
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“Din PNRR pot fi alocate fie
instrumente financiare, fie granturi

pentru domenii ca digitalizarea,
tranziþia verde sau retehnologizarea”

(Interviu cu Cristian Ghinea, Ministrul Investiþiilor ºi Proiectelor Europene)

l Supracontractare de 143% pentru finanþarea alocatã în perioada 2014-2020 l România – stat pilot privind costurile necesare introducerii reþelei de
gaz cu hidrogen la 70.000 de gospodãrii l 500 milioane euro – pentru digitalizarea IMM-urilor l “FNGCIMM nu a fãcut intervenþie de equity ºi
garanþie de portofoliu ca sã fie prins în PNRR” l “Nu vom mai face programe pentru cei care sunt pregãtiþi sã fie sugative la stat”

Reporter: Care este rata absorbþiei fon-
durilor europene, la aproape opt luni de
când aþi preluat mandatul de ministru al
Investiþiilor ºi Proiectelor Europene?

Cristian Ghinea: Suntem la peste ju-
mãtate din fondurile alocate ºi traiectoria
absorbþiei este ascendentã. Dacã vã uitaþi
pe bugetul european trecut, 2007-2013, se
întâmplã oarecum recurent aceastã poves-
te: la mijlocul perioadei înregistrãm o oare-
care întârziere, faþã de media europeanã,
dupã care recuperãm în ultimii doi ani.
Data trecutã, când am fost ministru al fon-
durilor europene, în 2016, erau îngrijorãri
asemãnãtoare, dar pânã la urmã am închis
acel buget cu 98% ratã de absorbþie. Se vor-
beºte puþin despre acest lucru, deºi acesta
este adevãrul istoric. România a închis
exerciþiul bugetar 2007-2013 cu 98% ratã
de absorbþie. Acum, eu cred cã nu mai
avem – istoric vorbind – o problemã cu rata
de absorbþie, dar avem o problemã cu cali-
tatea absorbþiei. Adicã ce anume lãsãm în
urmã dupã fondurile europene, pentru cã
este ºi un fel de goanã dupã absorbþie: “hai
sã facem proiecte în care sã raportãm cât
mai mult”. Ar trebui ca noi, clasã politicã,
opinie publicã ºi presã sã întrebãm mai
mult despre calitatea absorbþiei ºi despre ce
lãsãm în urmã. În acest moment, pe toate
programele operaþionale avem o supracon-
tractare de 143%, deci avem toate ºansele
sã atingem 100% ratã de absorbþie în 2023
ºi chiar sã cheltuim mai mulþi bani decât
avem de facto, ceea ce va însemna cã vor
rãmâne niºte proiecte a cãror finanþare va fi
continuatã pe bugetul naþional. Acesta este
efectul mai multor decizii luate de mai mul-
þi miniºtri, printre care ºi eu în mandatul din
2016 când am dat drumul la posibilitatea de
a supracontracta. Ce se întâmpla istori vor-
bind? Fãceai proiecte doar pe suma alocatã,
plecând de ideea de 100%, iar unele practic
se blocau. Fie cã ieºeau ca atare, fie cã ave-
ai apoi corecþii, fie cã aveai întârzieri foarte
mari la licitaþii, ºi erai nevoit sã tragi de ace-
ste proiecte. De când am dat drumul la po-
sibilitatea supracontractãrii – care a fost o
decizie consensualã politic – am eliminat
riscurile respective. ªi acum, repet, avem o
ratã de contractare de 143% care va fi mãri-
tã pentru cã mai semnãm contracte. Deci nu
îmi fac griji pentru rezultatul absorbþiei fi-
nale în 2023 pe exerciþiul bugetar european
multianual 2014-2020. Nu îmi fac griji nici
pentru decomiterea anumitor alocãri. De-
comiterea este un exerciþiu care se face în
fiecare an, în sensul în care dacã nu cheltui
o anumitã sumã anualã pe n+3, pierzi. Pe
analizele noastre ºi pe ce mãsuri am luat, nu
existã risc de decomitere anul acesta.

Reporter: Este pentru prima datã în ul-
timii ani când nu ar interveni acest risc. În
ultimii doi ani, s-a discutat mereu despre
ameninþarea riscului de decomitere a unor
sume. S-a vorbit chiar de peste 2 miliarde
euro.

Cristian Ghinea: Mereu este un risc pe
care îl rezolvi spre sfârºitul anului, prin di-
ferite artificii, dar amavut grijã, prin prime-
le mãsuri pe care le-am luat, sã vãd exact
sumele care vor fi cheltuie anul acesta la
fiecare autoritate de management ºi sã þi-
nem sub control aceste lucruri. Acum nu
pot sã spun cã nu existã un risc oarecare,
dar e minor ºi eu zic cã nu se va întâmpla.
Mai ales cã vorbim de niºte mãsuri care au
adus destul de mulþi bani europeni în þarã.
Avem dublu faþã de anul trecut, pentru cã
sunt proiecte mari din POIM (n.red. – Pro-
gramul Operaþional Infrastructurã Mare)
care au ajuns la maturitate ºi pentru care au
fost trimiºi banii, în urma cererilor de platã
trimise la Bruxelles.

”Vom avea PNRR-ul
aprobat în luna
octombrie”

Reporter: Pentru cã aþi amintit de
POIM, aº dori sã discutãm un pic despre
Planul Naþional de Redresare ºi Rezilienþã
(PNRR). Mulþi se întreabã când va fi apro-
bat, mai ales cã 16 state membre ale Uniu-
nii Europene au deja acest document apro-
bat ºi au primit ºi avansul prevãzut în regu-
lament. Conformunei declaraþii recente, aþi
spus cã vom avea PNRR-ul aprobat în luna
octombrie, dupã ce, la începutul verii, aþi
spus cã aceastã aprobare va avea loc în sep-
tembrie. De ce PNRR-ul României va fi
aprobat tocmai în luna octombrie?

Cristian Ghinea: Am spus tot timpul cã
PNRRvafi aprobatdeComisiaEuropeanã în
luna septembrie ºi aºa va fi. În ultima treime
din luna septembrie vom avea decizia Comi-
siei. Pe regulament sunt douã aprobãri: una a
Comisiei ºi una a Consiliului, în ECOFIN.
Întotdeauna am spus ºi ãsta a fost ºi pariul pe
care l-am lansat domnului Marcel Ciolacu, la
care a refuzat sã rãspundã pentru cã nu are
cum, pentru cã el este “un om cu onoare”, în

septembrievomaveadeciziaComisiei, în oc-
tombrie decizia Consiliului. Nu s-a schimbat
nimic. Eu nu înþeleg de ce de la calitatea
PNRR ºi de la ce punem acolo s-a transferat
aceastã obsesie spre momentul aprobãrii,
pentru cã pânã la urmã vorbim de un pro-
gram care a început deja, deoarece este un
program de decontare a unor cheltuieli pe
care le putem face de acum. Cu alte cuvin-
te, nu este atât de vital momentul aprobãrii,
ci problema de fond este lipsa istoricã a
unor proiecte majore în România. Cã, dacã
le aveam deja - aºa cum avem de pildã la
autostrãzi – puteau începe deja mai multe
proiecte. O altã problemã este capacitatea
administraþiei româneºti de a demara progra-
me. Eu le-am spus tuturor colegilor: «dacã
aveþi deja proiecte, daþi-le drumul, nu e ni-
ciun fel de nevoie sã aºteptaþi».

Reporter: Administraþia publicã din
România a dat drumul la programe, la pro-
iecte, în urma deciziei dumneavoastrã, pe
pilonii pe care îi aveþi trecuþi în PNRR?

Cristian Ghinea: Acolo unde existã ca-
pacitate administrativã de a da drumul ra-
pid la proiecte, au dat. Vã reamintesc cã se
lucreazã efectiv la A3, la bucata prinsã în
PNRR. Banii au fost avansaþi de Ministerul
Transporturilor, ºi vom returna ministeru-
lui suma respectivã imediat ce primim pre-
finanþarea pentru PNRR. A7 este în licitaþie
ºi se va face contractarea. Imediat dupã fi-
nalizarea contractãrii se va putea construi,
tot în baza fondurilor alocate prin PNRR,
chiar înainte de aprobarea finalã a acestuia.
Creºele, la fel. Ministerul Dezvoltãrii, Lu-
crãrilor Publice ºi Administraþiei a dat dru-
mul la proceduri, pentru cã are cereri pentru
creºe de la primãriile din teritoriu. Deci le
putem avea.

Reporter: Centrele de asistenþã medi-
calã din mediul rural ºi cele 2000 de cabi-
nete medicale dotate prinse în PNRR când
vor fi realizate?

Cristian Ghinea: Acum este o proble-
mã de proceduri. Pentru cabinetele medica-
le trebuie sã ai o procedurã de achiziþie cen-
tralizatã, iar Ministerul Sãnãtãþii va da dru-
mul la aceastã procedurã. PNRR este un
uriaº ºantier, pe care acum se lucreazã pe la
pregãtire. Tata, care a fost maistru-con-
structor, mi-a zis cã, dacã pregãteºti bine
ºantierul trei luni, poþi sã stai apoi în baracã
sã te odihneºti pentru cã se lucreazã. Este
absolut esenþial sã pregãteºti terenul. Acum
pregãtim ºantierul pentru PNRR. Mai in-
tervine ºi un alt factor: depinde ce prioriti-
zãm. Dacã renunþam la autostrãzi, dacã re-
nunþam la infrastructura de gaze, dacã re-
nunþam la culturã ºi turism, aveam
PNRR-ul aprobat pânã acum. Au fost niºte
prioritãþi la care guvernul României a þinut,
pe care Comisia ne-a descurajat vehement
sã le avem în PNRR – pentru cã în opinia
funcþionarilor de la Bruxelles nu se înca-
drau în prioritãþile prevãzute în Regula-
mentul european – ºi noi am zis cã sunt
prioritãþile stabilite de guvern ºi menþinem
propunerile cu privire la ele. Ar fi fost foar-
te uºor sã închidem PNRR, dacã puneam în
el doar ce dorea Comisia Europeanã acolo.

400 milioane euro
pentru infrastructurã
pilot în domeniul
energiei

Reporter: Cu toate acestea, deºi se vor-
beºte despre proiecte privind combaterea
schimbãrilor climatice, am pierdut finanþa-

rea privind sistemul de irigaþii solicitatã de
Ministerul Agriculturii.

Cristian Ghinea: Acum, totdeauna o
jumãtate a paharului este plinã sau goalã,
depinde de cum priveºti. Am câºtigat auto-
strãzile, unde avem o alocare uriaºã, pe
care nu o mai are niciun stat membru. Am
câºtigat alocarea pentru turism ºi culturã,
unde prima reacþie a Comisiei a fost aceea
cã turismul nu are un impact strategic pen-
tru economia României ºi cã nu ne încura-
jeazã sã finanþãm proiecte în acest dome-
niu. Când Comisia te descurajeazã sã faci
ceva, devine foarte chichiricioasã privind
partea de costuri, la partea de mindstream.
În ceea ce reprezintã componentele unde
Comisia a dorit sã ne descurajeze, dialogul
a fost mult mai greu ºi încã nu s-a încheiat.
Sã nu mai spun despre gaze. Suntem singu-
rul stat care are infrastructurã de gaze în
PNRR, investiþie care rãmâne acolo. Nu
mai am nicio îndoialã cã va rãmâne acolo,
deºi mai avem unele discuþii privind partea
de costuri, pentru cã e foarte greu sã faci o
astfel de parte în condiþiile în care vorbim
despre tehnologii care nu existã în acest
moment, pentru cã nu are nimeni în lume, la
nivel de masã, niºte proiecte pilot la nivel
de a furniza gaz în amestec cu hidrogen, în
proporþie de peste 20% hidrogen, la 70.000
de gospodãrii cum avem noi. Noi, în acest
moment, negociem cu Comisia sã vedem
cum putem calcula costurile atât pentru
electrolizoarelor care produc hidrogen cât
ºi pentru partea de conducte la un nivel care
sã suporte minim 20% hidrogen, cu tendin-
þa de a transporta doar hidrogen începând
cu anul 2030. Dacã reuºim acest proiect de
400 milioane euro, care furnizeazã gaz în
amestec cu hidrogen la 70.000 de locuinþe,
avem un pilot la scarã mare care sã permitã
furnizarea la nivelul întregii Românii a ace-
stui amestec. Este un pariu pe care putem sã
îl câºtigãm sau putem sã îl pierdem. Dar
este un pariu pe care l-am negociat greu cu
Comisia Europeanã care ne-a descurajat,
pentru cã am plecat de la ideea iniþialã de a
pune infrastructurã clasicã de gaze. Comi-
sia a spus nu, nu putem sã finanþãm, ci pu-
tem sã finanþãm infrastructurã de gaze doar
în anumite condiþii. Astfel încât România a
ajuns un stat de pilotare a acestei noi tehno-
logii. Dar, din cauza aceasta, componenta
energeticã a rãmas ultima în procedura de
negociere cu Comisia Europeanã, am ne-
gociat tot sezonul estival, deºi toate celelal-
te componente ale PNRR erau închise, ºi
acesta este unul dintre motivele de întârzie-
re a aprobãrii documentului respectiv.

Reporter: S-au rezolvat ºi problemele
privind costurile pe digitalizare?

Cristian Ghinea: ªi aici vorbim despre
o chestiune care a fost greu de negociat,
pentru cã vorbim despre un cerc vicios. Noi
încercãm sã facem ceva ce s-a fãcut în alte
state, dar nu s-a mai fãcut în România. Ini-
þial am vrut sã justificãm costurile pe mo-
delul din alte state, iar cei din mass-media
s-au mirat cã am dat exemple în PNRR din
Australia. Iar Comisia ne-a întrebat de ce
dãm exemple din Australia. Dacã în Au-
stralia am gãsit ceva similar, asta este. Sun-
tem o piaþã mondialã ºi era absolut logic sã
justificãm cã atât au dat australienii ºi atât
trebuie sã ne coste ºi pe noi. Pânã la urmã a
acceptat Comisia aceastã chestiune. Vede-
þi, în toatã aceastã isterie din jurul negocie-
rilor din PNRR, care au fost prezentate ca ºi
cum noi am fi niºte babuini care nu se pri-
cep la nimic ºi Comisia ºtie tot, am demon-
strat cã pânã la urmã a fost vorba despre o
negociere bãrbãteascã, fair-play, cu Comi-

sia, unde uneori am câºtigat, alte ori nu.
Când am spus eu cã isteria creatã de PSD
slãbeºte poziþia de negociere a României
cu Comisia, aºa a ºi fost, pentru cã era o
chestie în care vii cu argumente. Cum altfel
poþi sã justifici costurile privind cloud-ul
guvernamental din România, decât prin ra-
portare la alte state? Vorbim despre un plan
complicat, cu destul de multe investiþii pe
care Comisia încearcã sã le descurajeze.
Noi avem cele mai multe investiþii în foarte
multe domenii, pentru cã vorbim despre un
plan realizat în urma unor dezbateri ample
cu toþi partenerii sociali, care au venit cu
foarte multe idei.

500 milioane euro
pentru garanþia de
portofoliu acordatã
IMM-urilor

Reporter: ªi atunci de ce se plâng o par-
te dintre partenerii sociali – sindicatele ºi pa-
tronatele – cã nu au fost discuþii suficiente?

Cristian Ghinea: Acum depinde cine
se plânge. Cã, dacã se plânge domnul Flo-
rin Jianu de la CNIPMMR sau domnul Du-
mitru Costin de la BNS... Cu domnul Co-
stin ºi cu domnul Jianu ne-am vãzut de cele
mai multe ori la consultãrile respective.
Acum una e sã spui cã nu ai fost consultat ºi
alta e sã spui cã nu s-a fãcut cum vrei tu;
sunt douã probleme diferite. ªi este unfair
sã spunã cã nu au fost consultaþi. M-am vã-
zut cu cei doi domni în mai multe runde.
Domnul Jianu are o problemã cã el este
obiºnuit cu un tip de intervenþie pentru fir-
me care era foarte nepotrivitã pentru
PNRR. În PNRR Comisia nu ar fi acceptat
niciodatã sã dai ajutoare de stat masive în
domenii care nu sunt de niºã. Avea douã
probleme domnul Jianu. Prima era cã de ce
nu dãm granturi. Nu dãm, pentru cã ele nu
erau acceptabile ca atare, deoarece mãsuri-
le de grant pentru firme de tip ajutor de stat
erau eligibile din React-EU ºi au fost date
pe mãsura 1, 2 ºi urmeazã pe mãsura 3.
PNRR-ul nu a fost gândit pentru aºa ceva.
Din PNRR poþi sã dai fie instrumente fi-
nanciare – ceea ce avem -, fie granturi pen-
tru domenii de niºã, cum ar fi digitalizare,
tranziþia verde, retehnologizare. Domnul
Jianu a mai fost supãrat pentru un motiv:
pentru cã nu a fost introdus FNGCIMM în
partea privind instrumentele financiare.

Reporter: Domnia sa susþine cã, dacã
tot se face reformã prin PNRR, este impor-
tant sã reformãm instituþiile financiare ale
statului român ºi nu pe cele europene.

Cristian Ghinea: Este un fel de oul ºi
gãina. Eu trebuie sã termin PNRR anul ace-
sta. Eu nu pot sã merg la Comisie ºi sã îi
spun cã vom folosi un instrument, o institu-
þie care îºi va lua acreditarea cândva în vii-
tor.

Reporter: Totuºi, am înþeles, conform
scrisorii primite în 28 iulie de la Comisia
Europeanã, cã FNGCIMM se aflã în proce-
durã de audit în vederea obþinerii acreditã-
rii.

Cristian Ghinea: Chiar dacã ar fi aºa,
eu trebuie când pun planul pe masa Comi-
siei Europene spre aprobare sã am instituþia
deja acreditatã. Deci FNGCIMM ar fi tre-
buit sã se gândeascã din vreme la chestia
asta ºi sã facã aceastã pregãtire cu ceva vre-
me în urmã. Sunt douã probleme de fond:
unu – cã trebuie ca tu, instituþie naþionalã,
sã ai aºa numita acreditare de pilon datã de
Comisie, acreditare care se obþine greu ºi în

timp; doi – trebuie sã ai deja experienþã cu
bani naþionali într-un instrument financiar
ºi apoi sã acreditezi acel instrument finan-
ciar la Comisia Europeanã. Or FNGCIMM
nu a fãcut intervenþie de equity ºi garanþie
de portofoliu, a fãcut doar garanþie de pro-
iect, de dosare, de unde ºi faptul cã benefi-
ciarii garanþiilor trebuie sã ia aprobarea de
la fond ºi apoi de la bancã. Noi, în PNRR,
avem garanþie de portofoliu, deci practic
Banca Europeanã de Investiþii (FEI) sau
Fondul European de Investiþii (FEI) vor da
o garanþie unei bãnci, iar aceasta face un
calcul de risc mult mai relaxat ºi va da ga-
ranþie cãtre afacere.

Reporter: Înþeleg din ceea ce spuneþi
cã, fiind vorba despre un risc mai relaxat
asumat de bancã, este posibil sã avem mai
mulþi beneficiari ai instrumentelor finan-
ciare prevãzute în PNRR.

Cristian Ghinea: Exact. ªi avem un
efecte de leverage, care este calculat de noi,
în PNRR, ca fiind de 1 la 4. Adicã pentru un
euro pus, banca va da credit 4 euro, pentru
garanþia de portofoliu, care este pe FEI de
300 de milioane euro. Avem apoi ceva si-
milar tot cu FEI pe acþiune climaticã. Prac-
tic avem 500 milioane euro pentru garanþia
de portofoliu, dintre care 200 de milioane
euro sunt pentru acþiune climaticã, adicã
pentru retehnologizãri de firme. Mai avem
un fond de capital de risc pentru redresare
de 400 milioane euro pentru IMM-uri.

Reporter: Acestea sunt instrumente fi-
nanciare din PNRR?

Cristian Ghinea: Da. Acordurile cu
BEI ºi FEI sunt pregãtite, imediat ce avem
aprobat PNRR-ul, le dãm drumul. BEI ºi
FEI sunt deja acreditate la nivel european.
Mi-aº fi dorit foarte mult sã am Banca Na-
þionalã de Dezvoltare (BND), proiect care
este finanþat din PNRR.

”FNGCIMM, fãrã
acreditare de pilon ºi
instrumente
financiare specifice,
nu poate fi
transformat în Bancã
Naþionalã de
Dezvoltare”

Reporter: De ce nu se poate transforma
FNGCIMM în BND?

Cristian Ghinea: Eu trebuie sã dau dru-
mul imediat la aceste instrumente financia-
re. Factual vorbind, nu existã în acest mo-
ment instituþie româneascã care sã aibã
aceastã acreditare de pilon cu instrument fi-
nanciar deja acreditat. Cã, dacã exista, o fo-
loseam. Am încercat sã includ în PNRR
pregãtirea tehnicã pentru FNGCIMM – era
vorba despre 2 milioane euro – ºi mi-au dat
costuri destul de vagi, din care Comisia a
dedus cã se dã 130.000 de euro pe un trai-
ning. De aceea, am luat o decizie clarã,
conºtientã, de a da instrumente financiare
imediat, deºi s-a fãcut un lobby politic
deºãnþat pentru FNGCIMM – instituþie cu
care nu am niciun fel de problemã.
FNGCIMM sã îºi facã acreditarea de pilon
ºi apoi va putea sã acceseze ºi fondurile eu-
ropene. Vom mai avea instrumente finan-
ciare pe fondurile europene.

Reporter: Ce se va întâmpla cu Exim-
bank ºi FNGCIMM odatã cu apariþia Bãn-
cii Naþionale de Dezvoltare? Premierul
Florin Cîþu a declarat cã o parte din atribu-
þiile lor vor fi preluate de noua bancã.

Cristian Ghinea: Suntem într-un plin
spectacol al vorbãriei. FNGCIMM, în loc
sã vorbeascã atât de mult despre instru-
mentele financiare, trebuia sã îºi facã trea-
ba ºi acum ar fi avut acreditarea de pilon.
De mulþi ani, se vorbeºte în clasa politicã
despre Banca Naþionalã de Dezvoltare. A
zis Teodorovici, a zis Dragnea, toatã lumea
face bãnci naþionale de dezvoltare, dar abia
acum avem ca mindstorm în PNRR Banca
Naþionalã de Dezvoltare, care trebuie sã fie
operaþionalizatã, sã ofere credite de 300
milioane euro pânã în 2026. BND va fi
acreditatã de BNR, va avea de la început
acreditare de pilon din partea Comisiei Eu-
ropene, va avea acreditate instrumentele fi-
nanciare cu fonduri europene ºi va avea un
rating. Dacã BEI ºi FEI au rating AAA, eu
sper cã vom face BND aºa de bun, pentru
cã nu îl vomface cu credit prost. Apoi apare
întrebarea ce sã preia din FNGCIMM ºi
Eximbank. E o decizie pe care nu o luãm
noi, la acest minister, este o decizie pe care
o vor lua Ministerul de Finanþe ºi Guvernul
României. Preferinþa mea ºi a USRPLUS
este sã nu creãm încã o bancã ºi sã nu ne ui-
tãm la ce avem deja. Vrem sã facem o bancã
bunã, în care sã înglobãm Eximbank ºi
FNGCIMM. Este o dilemã ce anume trebu-

ie sã ia BND de la FNGCIMM ºi Exim-
bank, dar acest lucru depinde foarte mult de
cum va afecta ratingul viitoarei bãnci pre-
luarea respectivelor atribuþii ale celor douã
instituþii naþionale care existã deja. De ace-
ea trebuie sã fim deschiºi la diverse varian-
te ºi de aceea în PNRR nu am pus acest de-
taliu. Am pus doar ca BND sã fie acreditatã
de BNR, de Comisia Europeanã, sã fie ope-
raþionalã ºi sã dea pânã în 2026 credite de
300 milioane euro. Astfel trecem de la vor-
bãrie la niºte mindstroms foarte corecte ºi
primim bani pentru operaþionalizarea
BND, în sensul de pregãtire a personalului
ºi de un sistem IT pe care sã îl plãtim din
PNRR.

Mix financiar pentru
IMM-uri în
programele
operaþionale din
perioada 2021-2027

Reporter: Aþi vorbit despre instrumen-
tele financiare pe BEI ºi FEI. Când vor pu-
tea efectiv firmele sã acceseze aceste in-
strumente financiare?

Cristian Ghinea: Mai am ceva de com-
pletat la instrumentele financiare. Pe lângã
garanþia de portofoliu ºi fondul pentru
IMM-uri ºi midcaps, mai avem un fond de
fonduri pentru companiile mari, o alocare
de 300 milioane euro, ºi o facilitate de 50
milioane euro cu BERD pentru eficienþã
energeticã pentru administraþiile locale de
care vor beneficia firmele din domeniu.
Acestea sunt instrumentele financiare din
PNRR. Aceste instrumente financiare sunt
foarte bine croite pentru nevoile României.
Mai avem apoi granturi, unde vom merge
dedicat pe digitalizare – unde vom aloca
pentru IMM-uri 500 milioane euro. Iniþial
erau mai puþini bani pentru aceastã mãsurã,
dar în urma unor economii rezultate pe di-
scuþiile pe costuri cu Comisia Europeanã în
anumiþi piloni ºi a unor investiþii care au
fost redesenate, am decis sã mãrim suma de
granturi pentru digitalizarea IMM-urilor.
În acelaºi timp pregãtim pe programele
operaþionale din exerciþiul financiar euro-
pean multianual 2021-2027 instrumente fi-
nanciare în valoare de 750 milioane euro.
Aici suntem în proces de analizã sã vedem
ce vom mai schimba din Programul de
Competitivitate, ca sã nu repetãm ce avem
în PNRR. De pildã, ce mi-aº dori sã facem
este sã mergem spre un mix între granturi ºi
instrumente financiare, deoarece actuala
împãrþire tribalizatã nu este în regulã ºi este
afectatã de birocraþie. Cred cã trebuie sã
pregãtim piaþa pentru acest mix, sã avem
mecanismul prin care un investitor ia fond
de start, iar apoi ia credit pentru desfãºura-
rea activitãþilor. Aº prefera ca în acest mix
financiar partea de grant sã fie 25% sau ma-
ximum 35% pentru începerea activitãþii ºi
apoi restul sã fie credite, fie de garanþie de
portofoliu, fie de capital de lucru, cu
dobândã micã, astfel încât sã asigurãm an-
treprenorul respectiv cã rãmâne în piaþã.
Acest lucru presupune niºte costuri de ad-
ministrare mai mari ºi sper sã facem la un
nivel destul de mare pe programul opera-
þional viitor.

Reporter: Vor beneficia companiile din
þara noastrã, fie ºi doar în calitate de sub-
contractori, de fondurile alocate prin
PNRR pentru proiectele de infrastructurã
rutierã ºi feroviarã?

Cristian Ghinea: Da, cu siguranþã. Eu
cred cã nu a mai fost vreun ministru pânã
acum care sã discute atât de mult cu mediul
de afaceri aºa cum am discutat în acest an.
Am lucrat îndeaproape cu Coaliþia pentru
Dezvoltarea României atât pe PNRR cât ºi
în pregãtirea programelor operaþionale vii-
toare, ne-am consultat cu ei pe draftul 1,
draftul 2, draftul 3. Am stat de vorbã cu pa-
tronatele cu care am gândit împreunã pro-
iecte, cu CDR care este cea mai mare aso-
ciaþie de business din România, cu patrona-
tele din turism pentru care am reuºit sã
avem în PNRR alocãri pentru componenta
de turism. Nu este toatã lumea nemulþumi-
tã. Sunt unii oameni care sunt nemulþumiþi
cã nu se mai întâmplã cum doreau ei. Sin-
gurul care este foarte vocal este domnul
Jianu, care este un lobby-st obiºnuit într-o
încrengãturã de firme care trebuie sã fie
mereu sugative la stat. Cât sunt eu aici, nu
se va mai întâmpla chestia asta, nu vom mai
face programe pentru cei care sunt pregãtiþi
sã fie sugative.

Reporter: Comitetul de monitorizare a
PNRR când va fi înfiinþat?

Cristian Ghinea: Imediat ce avem
aprobat PNRR-ul. Conform ordonanþei de
urgenþã avem 30 de zile pentru legiferarea
întregului mecanism financiar ºi atunci va
fi legiferat ºi comitetul de monitorizare.

Reporter: Vã mulþumim! n
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PNRR – axat pe rezilienþã
ºi mai puþin pe redresare

P
lanul Naþional de Redresare
ºi Rezilienþã (PNRR) este
un program foarte impor-
tant pentru România, din

banii alocaþi urmând a fi finanþate cu
sume mari trei sectoare importante –
Transporturi ( 7,6 miliarde euro),
Educaþia (3,6 miliarde de euro) ºi Sã-
nãtatea (2,45 miliarde de euro), re-
stul sumelor urmând a fi alocate pen-
tru digitalizare, tranziþie verde, ac-
þiuni climatice, turism ºi culturã, ad-
ministraþiile publice locale precum
ºi pentru un pachet consistent de re-
forme. Din cele 29,2 miliarde euro
alocate prin PNRR, vor fi construiþi
434 kilometri de autostradã, vor fi
construite sute de ºcoli ºi creºte, spi-
tale – primul ar urma sã fie gata în
anul 2024 - ºi vor fi renovate mai
multe unitãþi sanitare. Printre refor-
mele importante prevãzute în PNRR
se aflã reforma justiþiei, reforma si-
stemului de pensii, reformarea com-
paniilor de stat ºi reforma salarizãrii
în sectorul public.

Menþionãm cã din cei 29,2 miliar-
de euro aproape 16 miliarde sunt
împrumuturi, iar guvernul nu a re-
nunþat la aceastã componentã, deoa-
rece considerã cã nevoia de investiþii
în þara noastrã este foarte mare ºi cã
întreaga sumã va fi absorbitã pânã la
31 august 2026, aºa cum prevede re-
gulamentul european privind Meca-
nisul de Redresare ºi Rezilienþã.

În privinþa monitorizãrii acestui
plan, în PNRR sunt incluse peste 500
de jaloane ºi þinte, care vor fi monito-
rizate de Ministerul Investiþiilor ºi
Proiectelor Europene care va trimite,
la fiecare ºase luni, o situaþie cãtre
Comisia Europeanã pentru debloca-
rea sumelor necesare. Tot PNRR-ul
va fi auditat de cãtre Autoritatea de
audit din cadrul Curþii de Conturi ºi
va mai exista un comitet public de
monitorizare care se va întâlni o datã
la trei luni cel puþin, din care vor face
parte reprezentanþii administraþiilor
locale, reprezentanþii organizaþiilor
neguvernamentale ºi reprezentanþii
patronatelor ºi sindicatelor, care va
întocmi ºi el rapoarte cu privire la
implementarea PNRR.

Din cei 29,217 miliarde euro alo-
caþi þãrii noastre prin Mecanismul de
Redresare ºu Rezilienþã, 12,013 mi-
liarde euro (40,88%) sunt destinaþi
investiþiilor ºi reformelor din zona
verde, iar 5,894 miliarde euro
(20,05%) pent ru componenta
digitalã.

Banii care vor fi alocaþi de Uniu-
nea Europeanã prin PNRR trebuie
accesaþi pânã cel târziu la 31 decem-
brie 2023, iar proiectele finanþate
prin acest program trebuie finalizate
pânã la 31 decembrie 2026. În caz
contrar, sumele trebuie returnate.
Primii bani din PNRR ar putea veni,
abia la finalul lunii octombrie, înce-
putul lunii noiembrie, dupã ce acest
document va fi aprobat în luna sep-
tembrie de Comisia Europeanã ºi în
luna octombrie de ECOFIN.

PNRR – structurat
pe ºase piloni

PNRR este structurat pe ºase pilo-
ni. În pilonul I, sunt alocaþi 1,88 mi-
liarde euro pentru managementul
apei – din care cei mai mulþi bani se
vor duce cãtre reþelele de apã ºi cana-
lizare ce vor fi realizate în localitãþi-
le care au sub 2000 de locuitori.

Pentru împãduriri sunt alocate
1,37 miliarde euro, în timp ce proiec-
tele din managementul deºeurilor
vor fi finanþate în total cu 1,2 miliar-
de euro. Reformele ºi investiþiile în
privinþa împãduririlor vor duce la
plantarea a peste 45.000 de hectare
de pãdure, actualizarea planurilor de
management pentru 250 de arii natu-
rale protejate, adoptarea actelor nor-
mative necesare pentru implementa-
rea Strategiei UE 2030. În ceea ce
priveºte managementul deºeurilor,
va avea loc dezvoltarea capacitãþii
de monitorizare ºi control a Gãrzii de
Mediu prin achiziþionarea a 553
echipamente de monitorizare a polu-
ãrii aerului, printre care se vor afla
300 staþii de monitorizarea a radio-
activitãþii ºi 240 staþii de monitoriza-
re a zgomotului. De asemenea, 15 si-
steme de management integrat al
deºeurilor vor beneficia de mãsuri de
dezvoltare ºi modernizare ºi mai este
þintitã construirea a 10 instalaþii de
tratare reciclare deºeuri colectate
separat în vederea atingerii þintelor
de reciclare din pachetul economiei
circulare.

7,6 miliarde euro
pentru autostrãzi,
cale feratã ºi metrou

Infrastructura de transport are par-
tea leului în PNRR, cu o alocare tota-
lã de 7,6 miliarde euro, din care se

vor realiza sute de kilometri de auto-
stradã, se va construi metroul din
Cluj care va avea nouã staþii, va fi fi-
nanþat ºi metroul din Bucureºti ºi va
fi reabilitatã ºi modernizatã o parte
din infrastructura feroviarã a þãrii.

Prin cele 2,2 miliarde euro alocate
prin Fondul pentru Valul Renovãrii
vor fi eficientizate energetic ºi reabi-
litate între 1000 ºi 1.500 blocuri de
locuinþe (4 milioane metri pãtraþi de
clãdiri rezidenþiale) ºi circa 2000 de
clãdiri publice reabilitate (2,5
milioane metri pãtraþi).

Energia verde – un
obiectiv cu proiecte
agreate în prealabil
de oficialii de la
Bucureºti

Domeniul energiei este finanþat cu
1,62 miliarde euro pentru proiecte
privind energia regenerabilã ºi infra-
structurã de gaz cu hidrogen. Printre
rezultatele aºteptate de la proiectele
din domeniul energiei, se numãrã:

- creºterea capacitãþii instalate de
producþie energie electricã din surse
regenerabile (eolian ºi solar), de la
4408 la 5908 MW

- contract de construcþie a reþelei
de gaz în combinaþie cu alþi combu-
stibili gazoºi cu emisii scãzute de
carbon

- 400 km reþea de distribuþie gaz
metan ºi alte gaze cu emisii scãzute
de carbon

- finalizarea unor capacitãþi de fa-
bricare de baterii cu o capacitate de
cel puþin 0,5 GW pe an

- finalizarea punerii în funcþiune a
cel puþin 100 MW (200 MWh) capa-
citate de stocare energie electricã cu
scopul echilibrãrii sistemului de
transmisie electricitate ºi integrãrii
în reþea a capacitãþilor solare ºi

eoliene.
Din anexele documentului iniþial

ºi din cele ale PNRR-ului care poate
fi consultat pe site-ul Ministerului
Investiþiilor ºi Proiectelor Europene,
reiese cã investiþiile mari, care vor
absorbi peste 700 milioane euro, vor
fi doar cinci. Primul se referã la con-
struirea unei centrale pe gaze de 159
MW, parc fotovoltaic de 100 MW ºi
instalaþie pentru producerea hidro-
genului verde ºi captare CO2, reali-
zate de asocierea Romgaz- GSP Po-
wer, la Halânga, Mehedinþi, care va
fi finanþat din PNRR cu 320 milioane
euro. Al doilea priveºte construirea
unei centrale pe gaz de 159 MW,
parc fotovoltaic de 20 MW, instalaþie
de producere a hidrogenului verde ºi
captare CO2, realizate de asocierea
Romgaz- GSP Power la Constanþa,
care va primi din PNRR 265 milioa-
ne euro. Hidroelectrica va primi 100
milioane euro pentru producerea de
hidrogen verde, Nuclearelectrica va
fi finanþatã cu 28 milioane euro pen-
tru realizarea la Cernavodã a unui
parc fotovoltaic ºi pentru producere
ºi stocare hidrogen verde, iar Electri-
ca va primi 50 milioane euro, pentru
o investiþie în stocarea energiei
electrice, cu o capacitate instalatã de
50 MW ºi pentru o reþea de încãrcare
pentru vehiculele electrice.

Restul de bani, majoritatea vor
merge în reþelele de gaze naturale cu
hidrogen ºi conectarea gospodãriilor
la reþelele respective, precum ºi pe
transportul electric ºi cele 650.000
de staþii de încãrcare care ar urma sã
fie fãcute în toatã þara. Pentru apelu-
rile competitive de proiecte sunt
destinate 300 milioane de euro.

Finanþarea
IMM-urilor –
“Cenuºãreasa”
PNRR-ului

Pe pilonul II, pentru cloud guver-
namental ºi sisteme publice digitale
interconectate sunt alocaþi 1,892 mi-
liarde euro. Din aceºti bani se vor re-
aliza ºi cãrþile de identitate electroni-
ce pentru 8,5 milioane de cetãþeni.
Pilonul III este destinat reformelor
fiscale ºi reforma sistemului de pen-
sii – pentru care sunt alocaþi 482 mi-
lioane euro - ºi suport pentru sectorul
privat, cercetare, dezvoltare ºi ino-
vare ºi reforma companiilor de stat
ce au fost finanþate iniþial cu 2,359
miliarde euro, dar în urma negocieri-
lor finanþarea a crescut cu 300
milioane euro destinate digitalizãrii
IMM-urilor.

2,32 miliarde euro sunt alocaþi

pentru pilonul IV, care va finanþa
proiectele din turism ºi culturã – fi-
nanþate cu 200 milioane euro - ºi fon-
dul local (pentru administraþiile pu-
blice locale) pentru tranziþia verde ºi
digitalã – ce va primi 2,12 miliarde
euro. Din sumele respective ar urma
sã fie realizate, printre altele,
urmãtoarele obiective:

- minim 140.000 metri pãtraþi con-
struiþi pentru locuinþe sociale/de ne-
cesitate, sau pentru tineri/specialiºti
în mediul urban, minim 880.000 me-
tri pãtraþi construiþi de locuinþe pen-
tru specialiºti în educaþie ºi sãnãtate
în mediul rural;

- 420 autobuze electrice (împreu-
nã cu staþii de încãrcare rapide ºi len-
te)/hidrogen/ ºi troleibuze cu baterii;
50 de tramvaie - în municipii
reºedinþe de judeþ

- 240 autobuze electrice/hidrogen
ºi 140 autobuze curate/troleibuze cu
baterii - în alte tipuri de oraºe

- 6.500 staþii noi de încãrcare vehi-
cule electrice în total, în toate cate-
goriile de localitãþi

- 100 sisteme de transport inteli-
gente ºi alte infrastructuri TIC reali-
zate/extinse

- 1.000 microbuze electrice/hidro-
gen achiziþionate pentru scopuri
comunitare

- 3.000 km de piste pe trasee velo
naþionale, inclusiv traseele EuroVelo
- Municipii, ADI, parteneriate mul-
ti-nivel, iar legat de aceasta:

Obiective
ambiþioase în
domeniul Sãnãtãþii

Pentru Sãnãtate – mai precis pen-
tru fondul pentru spitale ºi creºterea
accesului la sãnãtate, în pilonul V
sunt alocaþi 2,45 miliarde euro. Re-
formele din domeniul social sunt fi-
nanþate cu 217 milioane euro, iar
cele din administraþia publicã ºi
justiþie cu 155 milioane euro.

Rezultatele principale pe care
PNRR þinteºte sã le obþinã la final în
domeniul Sãnãtãþii sunt:

- 200 de centre comunitare con-

struite sau renovate, care au dotãri
noi ºi personal.

- 3.000 de (asocieri de) cabinete
de asistenþã medicalã primarã dota-
te/dotate si renovate, prioritizand ca-
binetele din mediul rural.

- 26 compartimente/secþii de te-
rapie intensivã nou-nãscuþi dotate,
inclusiv cu ambulanþã transport
nou- nãscuþi (pentru centrele regio-
nale).

- 30 de ambulatorii/unitãþi medi-
cale publice/alte structuri publice
care furnizeazã asistenþã medicalã
ambulatorie reabilitate/moderniza-
te/extinse/ dotate

- 25 unitãþi sanitare publice/spita-
le publice care beneficiazã de infra-
structurã nouã

- 10 unitãþi medicale mobile - pen-
tru zonele cu acces limitat la servicii
de asistenþã medicalã specializatã

În fine, pilonul VI, România
Educatã are o alocare totalã de 3,6
miliarde euro. La finalul acestor re-
forme ºi investiþii se aºteaptã rezul-
tate importante precum creºterea
cu cel puþin 10% a numãrului elevi-
lor înmatriculaþi în cadrul liceelor
agricole (pânã la cel puþin 90.000
elevi), 50 de ºcoli noi, 1.800 de mi-
crobuze verzi pentru transportul
elevilor, 75.000 de sãli de clasã do-
tate cu mobilier, 20.000 de locuri
de recreere ºi lecturã, 20.000 de lo-
curi de cazare nou create în campu-
suri universitare, 1175 SMART
Lab-uri achiziþionate pentru unitã-
þile de învãþãmânt de nivel gimna-
zial ºi liceal, 6176 ºcoli care au pri-
mit resurse tehnologie pentru dota-
rea laboratoarelor de informaticã ºi
pentru derularea învãþãrii in format
virtual, 140 de creºe înfiinþate ºi
operaþionalizate ºi 412 servicii
complementare (se înfiinþeazã în
spaþii oferite de comunitate/diferiþi
furnizori publici ºi privaþi de edu-
caþie, în localitãþile izolate, deza-
vantajate unde nu se justificã con-
struirea unei creºe/grãdiniþe), 10
centre de învãþãmânt dual integra-
te, finalizate ºi operaþionale, core-
late cu cerinþele operatorilor eco-
nomici din zona respectivã. n

Ca urmare a investiþiilor în domeniul apei, se vor reali-
za, printre altele:
à1630 km construiþi de reþele de apã - în localitãþi cu

peste 2000 locuitori - 2000 km construiþi de reþele
de canalizare în localitãþi cu peste 2000 locuitori ºi
470 de km de reþele de canalizare în cele cu mai pu-
þin de 2000 de locuitori

à10.000 de sisteme individuale sau alte sisteme
adecvate construite ºi operaþionale în aglomerãrile
mai mici de 2000 de l.e. care împiedicã atingerea
unei stãri bune a corpurilor de apã

àconectarea a 88.000 de gospodãrii la reþele de apã ºi
canalizare prin programul naþional Prima conectare
la apã ºi canalizare

àrealizarea cadastrului apelor n

Cele 7,6 miliarde euro alocate sectorului de tran-
sport vor fi folosite, în principal, pentru urmãtoare-
le investiþii:

I. Infrastructura rutierã:

à434 de kilometri de autostradã construiþi; cu si-
stem ITS instalat ºi cu sisteme moderne de mo-
nitorizare ºi informare a utilizatorilor infrastruc-
turii

à52 de staþii electrice construite (cu 264 de pun-
cte de încãrcare– o medie de 5 puncte de încãr-
care/staþie)

à625 hectare de perdele forestiere liniare în lun-
gul autostrãzilor nou construite;

à45% din punctele negre eliminate; cele cu risc
major pentru siguranþa oamenilor

à18 parcãri securizate implementate în lungul au-
tostrãzilor nou construite;

àaplicarea unui nou sistem de taxare, în special

pentru traficul greu din România, conform prin-
cipiului „poluatorul plãteºte”, inclusiv posibile
stimulente pentru cei care deþin vehicule cu
emisii zero/reduse;

àcreºterea cu 100% a cotei vehiculelor electri-
ce/hibride din totalul parcului auto pânã în 2026
(raportat la valorile din 2020);

àînnoirea a 200.000 de maºini din parcul auto
pânã în anul 2026 (raportat la valorile din
2020).

II. Cale feratã:

à311 km de cale feratã modernizatã;
à311 km de cale feratã cu sistem ERTMS 2;
à110 km de cale feratã electrificatã;
à206 km de cale feratã cu sistem modern de cen-

tralizare.
àMetrou: 12.7 km de reþea nouã de metrou; 32

de trenuri noi de metrou. n

În urma investiþiilor propuse pentru sprijinirea mediului privat de
afaceri se aºteaptã îndeplinirea urmãtoarelor obiective:
àpeste 3000 de contracte de finanþare prin schema de ajutor de

stat pentru digitalizarea IMM-urilor ºi transformare digitalã ºi teh-
nologicã

àpeste 280 de contracte de finanþare prin Schema de minimis
pentru ajutarea firmelor din România în procesul de listare la
bursã

à500 vouchere acordate în schema de Suport pentru mediul de
afaceri ºi CDI - I.4.1 Program de mentorat Orizont Europa

àînfiinþarea Fondului de Fonduri de Capital de risc pentru Redresa-
re, gestionat împreunã cu Fondul European de Investiþii ca ºi par-
tener de implementare

àGaranþie de portofoliu pentru Acþiune climaticã înfiinþatã ºi ope-
raþionalã, gestionatã împreunã cu Fondul European de Investiþii
ca ºi partener de implementare

àFondul de Fonduri pentru digitalizare, acþiune climaticã ºi alte do-
menii de interes, gestionat împreunã cu Banca Europeanã de
Investiþii ca ºi partener de implementare

àInstrumentul financiar pentru eficienþã energeticã, gestionat
împreunã cu Banca Europeanã pentru Reconstrucþie ºi Dezvolta-
re ca ºi partener de implementare. n
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ANTREPRENORI

“Nevoia de finanþare a
IMM-urilor - 5 miliarde euro,

în perioada 2021-2027”
(Interviu cu Florin Jianu, Preºedintele CNIPMMR)

l 60.000 de companii au implementat, în perioada 2007-2020, proiecte cu fonduri europene l ”Granturile din PNRR sunt date în sectorul public, care
nu a performat niciodatã, în timp ce împrumuturile sunt date mediului privat, care este pus sã suporte povara acestui plan” l PNRR – discutat în
septembrie de reprezentanþii mediului de afaceri cu cei ai Comisiei care se ocupã de planul trimis de autoritãþile de la Bucureºti

Reporter: Sunt fondurile europene,
la ora actualã, un mijloc pentru ca
IMM-urile sã se dezvolte sau vorbim de-
spre ceva la care IMM-urile au din ce în
ce mai greu acces?

Florin Jianu: Fondurile europene ar
trebui sã fie motorul de dezvoltare a eco-
nomiei româneºti, pentru cã, dacã e sã ne
uitãm la bugetul de stat, resursele sunt li-
mitate. Dacã e sã ne uitãm la alte instru-
mente, de tipul instrumentelor de garan-
tare, ºi aici, pe de o parte, resursele sunt
limitate financiar, iar pe de altã parte re-
sursele de aplicare a IMM-urilor sunt li-
mitate pentru cã vorbim totuºi de numai
3 din 10 firme care sunt bancabile. Poate
cu acest instrument care a fost IMM
Invest, putem vorbi de 4 sau chiar 4,5
IMM-uri bancabile din 10. Altfel, dacã e
sã ne uitãm pe apetenþa firmelor mici ºi
mijlocii, apetenþa a variat în ultimii ani,
de la 5 din 10 IMM-uri pânã spre 7-8 din
10 IMM-uri care doreau sã acceadã la
fondurile europene. Observãm însã cã
fondurile europene au început sã aibã nu
tocmai o imagine pozitivã în rândul
întreprinderilor mici ºi mijlocii din per-
spectiva birocraþiei, a faptului cã întârzie
foarte mult, cã e dificil de aplicat la ele,
cã se scot în faþã, din pãcate, exemple ne-
gative. În aceste condiþii, antreprenorii
sunt speriaþi de aceastã perspectivã a
fondurilor europene. Dacã am scoate în
faþã mai multe exemple pozitive, de bunã
–practicã, firme care au reuºit, poveºti de
succes, atunci cu siguranþã lucrurile s-ar
schimba. Din pãcate, din ceea ce înseam-
nã realitatea, doar o firmã sau maxim
douã din 10 a accesat fonduri europene,
deci acestea au ajuns la foarte puþini an-
treprenori.

Reporter: Pentru cã aþi vorbit de
bune practici ºi de IMM-uri care au
reuºit ºi care nu sunt scoase în faþã pentru
a fi cunoscute, amintesc cã CNIPMMR a
derulat mai multe proiecte cu fonduri eu-
ropene pentru IMM-uri, pe care aþi reuºit
sã le implementaþi cu succes. Sunt aceste
proiecte de ajuns?

Florin Jianu: Sunt necesare, dar nu
sunt suficiente. Sunt necesare în douã
sfere. În sfera start-up-urilor, adicã atun-
ci când eºti la început de drum ºi nu deþii
fondurile necesare. Nu existã nicãieri în
lume o altã modalitate mai eficientã decît
granturile pentru a iniþia un start-up, pen-
tru a începe o afacere. Aceste poveºti pe
care le auzim în spaþiul public, mai ales
în ultima perioadã cu bani din investiþii
atraºi, garantaþi sau din alte surse sau
fonduri proprii nu se aplicã la nivelul
unei societãþi atât de diverse cum este so-
cietatea româneascã. Eu, întotdeauna,
mã pun în pielea unui tânãr fãrã resurse,
un tânãr care provine din mediul rural
sau care trãieºte acolo. Care e singura lui
ºansã sã ia bani sau împrumuturi ori in-
strumente financiare pentru a-ºi face o
firmã? Singura lui ºansã sunt granturile
din fondurile europene. Atunci când o
organizaþie ca a noastrã care reuºeºte sã
ajungã în fibrã, acolo jos de tot, la firul
ierbii, la tineri ºi aceºtia au o apetenþã fo-
arte mare, se iveºte utilitatea acestor ti-
puri de instrumente. În afarã de granturi,
al doilea instrument util pentru IMM-uri
o reprezintã capitalizarea lor, care se face
prin sprijinirea unei firme sã devinã mai
atractivã în faþa bãncii. Acest lucru nu se
poate face doar prin garanþii, ci dându-i
firmei aceste garanþii, prin echipamente,
utilaje, investiþii pe care le face. În mo-
mentul în care implementezi un astfel de
proiect ºi la sfârºitul lui firma are o linie
de producþie pe care o poate pune garan-
þie la bancã, are o halã pe care o poate
pune drept garanþie, are deja un motor în
spate care te-a ajutat foarte mult, atunci
celelalte etape sunt foarte uºoare. Dar
dacã neglijãm efectiv aceste douã etape,
a start-up-urilor ºi a decapitalizãrii pro-
funde a IMM-urilor, practic negãm reali-
tatea, mergem într-o zonã în care spunem
«se salveazã numai unii, doar o parte
dintre aceºtia, de restul nu ne intereseazã
ce se întâmplã». Nu poþi sã funcþionezi
ca o economie în acest mod. ªi aici
exemplele sunt foarte multe.

Doar 3400 de
IMM-uri sprijinite în
PNRR, conform
analizei CNIPMMR

Reporter: Aþi spus cã doar 10% din
IMM-uri au implementat proiecte cu
fonduri europene. Cât înseamnã acest
procent din totalul IMM-urilor existente

la nivel naþional?
Florin Jianu: Vreo 60.000 de firme

au implementat proiecte finanþate din
aceste fonduri. De aplicat, au aplicat mai
multe IMM-uri, dar numai 10% au reuºit
sã implementeze proiectele demarate.
Oricum sunt cu mult mai multe decât ce
se va face prin Planul Naþional de Redre-
sare ºi Rezilienþã (PNRR), prin care,
conform analizei noastre, vor fi sprijinite
doar 3400 de firme. Am calculat mãsurã
cu mãsurã din PNRR, nu este scos din
burtã numãrul respectiv.

Reporter: Deºi vorbiþi despre 3400
de firme, reprezentanþii guvernului su-
sþin cã în realitate numãrul va fi mult mai
mare. Ei aratã cã pe proiectele de infra-
structurã mare în domeniul rutier ºi fero-
viar, chiar ºi pentru construcþia de spitale
ºi ºcoli, se va lucra cu firme româneºti.

Florin Jianu: Nu prea poþi sã lucrezi
cu firme româneºti, decât în calitate de
subcontractori. Dar aici vorbim doar de-
spre câteva sute de firme, pentru cã nu
avem zeci de mii de subcontractori în do-
meniul construcþiilor. De exemplu, în
domeniul signalisticii pentru autostrãzi,
la nivel naþional existã doar trei sau patru
firme. Ceea ce trebuie sã înþeleagã gu-
vernanþii este cã programele pe car ele
realizãm trebuie sã aibã impact, care nu
se mãsoarã când ai avut zece firme sau o
sutã de firme în cadrul unui program. La
o plajã atât de mare a IMM-urilor, noi ne
aºteptam, din calculele noastre, sã atingã
prin PNRR cel puþin 150.000 – maxi-
mum 180.000 de IMM-uri. Cum se face
asta? 100.000 le fãceai numai din acele
vouchere de digitalizare, pe care le-am
propus noi, vouchere în valoare de 5000
euro. Atunci când am fundamentat acea-
stã propunere, am discutat cu principalii
jucãtori care sunt prezenþi în piaþa digita-
lizãrii din þara noastrã ºi care ne-au spus:
cu 5000 euro pentru un IMM se poate
porni procesul de digitalizare. Poþi sã
cumperi un laptop sau desktop, sã faci o
paginã de internet ca sã ai prezenþã onli-
ne, poþi sã iei semnãturã electronicã, poþi
sã îþi iei mici softuri de lucru care nu va-
loreazã mai mult de câteva sute de euro,
licenþe, ºi ai ajuns la un pachet de 5000
euro. Ce faci cu acest proces de digitali-
zare? De exemplu, îþi simplifici viaþa
prin interacþiunea online cu ANAF. Îþi
pui lunar declaraþiile online. Prin digita-
lizarea celor 100.000 de firme, în câþiva
ani va avea loc digitalizarea economiei.

Cu 24 de IMM-uri
la 1000 de locuitori,
suntem pe ultimul
loc în UE

Reporter: De ce credeþi cã a renunþat
guvernul în PNRR la finanþarea tuturor
start-up-urilor ºi a ales doar anumite do-
menii?

Florin Jianu: E o asumare, un tip de
abordare, pentru cã dânºii au declarat cã
nu cred în acest concept.

Reporter: Avem un numãr suficient
de antreprenori în þara noastrã ºi nu mai
este nevoie de apariþia altora în econo-
mie?

Florin Jianu: Numãrul de IMM-uri
la mia de locuitori se situeazã în þara noa-
strã la cel mai jos nivel din Uniunea Eu-
ropeanã. Suntem la sub jumãtate din me-
dia Uniunii. Avem 24 de IMM-uri la
1000 de locuitori, în timp ce media euro-
peanã este de 60 IMM-uri la 1000 de lo-
cuitori. Dacã ne uitãm la ce s-a întâmplat
în ultima perioadã la nivel global, numã-
rul de start-up-uri în pandemie a crescut
la nivel global în medie cu 6%. De ce s-a
întâmplat asta? Pentru cã foarte mulþi oa-
meni au rãmas fãrã locuri de muncã ºi
atunci alternativa lor a fost sã îºi deschi-
dã propria afacere. Deschiderea unui
start-up reprezintã în esenþã o nevoie so-
cialã. Dacã ne uitãm un pic global la lu-
cruri, în China, care este o þarã cu iniþiati-
vã antreprenorialã foarte consistentã, a
crescut procentul de start-up-uri cu 25%
faþã de perioada anterioarã pandemiei.
La nivelul SUA, anul trecut, în plinã
pandemie, au fost înfiinþate 13 milioane
de start-up-uri, ceea ce reprezintã 25%
mai mult faþã de anul 2019. Observãm
astfel cã în perioade de crizã, statele pu-
ternice susþin cât mai mult intrarea în
economie a oamenilor. Unii o fac de ne-
voie, pentru cã, de exemplu, se închid
mine. De ce noi nu susþinem aceastã
zonã de start-up-uri cu oamenii respecti-
vi din Valea Jiului sau din alte zone mi-
niere din þarã? Pentru cã, dacã le dai niºte

subvenþii sau mergi cãtre companiile
mari care oricum închid ºi deschid locuri
de muncã, s-ar putea sã nu rezolvi deloc
problema. Am avut o discuþie cu
preºedintele Blocului Naþional Sindical,
Dumitru Costin, ºi în perioada urmãtoare
vom semna un protocol comun patrona-
te-sindicate, în care vom susþine exact
aceste lucruri de mai sus. Noi am mai lu-
crat împreunã pe diverse proiecte ºi ace-
astã combinaþie este extrem de utilã, iar
statul ar trebui sã ne ia parteneri, pentru
cã noi cunoaºtem nevoile, ºtim ce înse-
amnã afacerile, iar sindicatele ºtiu ce
înseamnã oamenii. Vom semna acest
protocol în care vom susþine ºi pe Fondul
de Tranziþie Justã, care este dedicat re-
gional pentru ºase judeþe din România,
aceastã oportunitate a start-up-urilor.
Guvernanþii ar trebui sã se uite pe statisti-
ci. În România, numãrul de firme a scã-
zut cu 15-20%, deºi tendinþa globalã ºi
europeanã privind e de creºtere (6% în
UE). Numai vãzând aceastã statisticã, îþi
pui niºte semne de întrebare. Eu aº fi ve-
nit în locul guvernanþilor ºi aº fi upgradat
programul România Start-up Nation.
Le-am oferit soluþia prin România
Tech-Nation, care implicã o componentã
de tehnologie ºi hub-uri regionale. Acest
lucru l-aº aºtepta ºi din partea ministrului
Economiei, ºi din sfera fondurilor euro-
pene, ºi cu precãdere sã vinã din partea
prim-ministrului pentru cã vorbim de o
guvernare de dreapta, liberalã, care tre-
buie sã încurajeze pe toate cãile spiritul
antreprenorial.

Reprezentanþii
antreprenorilor
solicitã realizarea
unui mix între
granturi ºi
împrumuturi, la
finanþarea europeanã
a IMM-urilor

Reporter: În aceste condiþii, ne puteþi
explica de ce în PNRR componenta de
granturi pentru IMM-uri este mult mai
micã în comparaþie cu componenta de
împrumuturi – instrumente financiare?

Florin Jianu: Este o filosofie pe care
guvernul a exprimat-o public ºi a spus cã
el crede în aceste tipuri de împrumuturi
neglijând realitatea, pe care v-am men-
þionat-o mai sus. În momentul în care ai
bancabile doar 4 din 10 IMM-uri, ce faci
pentru celelalte 6 ca sã le treci ºi pe ele în
aceastã etapã? În momentul în care spiri-
tul antreprenorial este foarte scãzut, ce
faci cu el? În momentul în care 99,7%
din firmele din economie sunt IMM-uri
ºi au probleme specifice, nu poþi sã le re-
zolvi doar cu instrumente financiare. Eu
înþeleg utilitatea, dar nu înþeleg de ce nu
se realizeazã un mix între ele. Înþeleg ºi
filosofia celor care cred în granturi, înþe-
leg ºi filosofia celor care cred în instru-
mente financiare. Ele nu se exclud. De ce
nu se creazã un mix? Una dintre propu-
nerile pe care le-am trimis la PNRR a
fost aceea de a face un upgrade la progra-
mul IMM Invest ºi în care sã vii cu douã
componente: componentã fixã de grant
ºi componentã variabilã de împrumut cu

dobândã subvenþionatã. Adicã sã adaugi
la IMM Invest o componentã micã de
grant cu care companiile îºi pot cumpãra
echipamente ºi utilaje cu care dupã aceea
vin ºi garanteazã creditul bancar. Nu
înþeleg de ce se merge pe instrumente fi-
nanciare, în momentul în care jumãtate
din banii din PNRR sunt granturi, iar în
perioada 2021-2027 sunt alte miliarde de
euro care sunt granturi. ªi nu înþeleg de
ce povara picã pe mediul privat. Adicã
granturile sunt date în sfera publicã, care
nu a performat niciodatã, în loc sã le
acorzi IMM-urilor. De exemplu, eu nu
am înþeles unde scrie în rapoartele seme-
striale de þarã ale Comisiei Europene cã
trebuie acordate fonduri pentru organi-
zaþiile neguvernamentale. Scrie despre
partenerii sociali ºi dialog social. În pri-
vinþa dialogului social, cred cã unii tre-
buie sã punã mâna pe carte ºi sã înþeleagã
ce înseamnã acesta. Dialogul social este
atributul partenerilor sociali ºi al guver-
nului, nu al ONG-urilor. Dialog social
este guvern-patronate-sindicate. În ca-
drul dialogului social se vorbeºte despre
relaþiile de muncã – ONG-urile nu au
acest atribut -, se vorbeºte despre diverse
tipuri de autorizãri ale unor domenii di-
ferite, despre stabilirea salariului minim
pe economie. Guvernul actual, înainte ºi
imediat dupã învestire, ºi-a asumat cã
pânã la mijlocul acestui an – ºi, iatã, am
trecut de mijlocul anului – vom avea un
mecanism discutat, asumate privind
creºterea salariului minim pe economie.
Nu s-a întâmplat nimic în acest sens; am
aºteptat, încercãm, avem variante...

Reporter: Nu fac nimic pentru cã rea-
lizarea acestui mecanism, ca ºi a celui
pentru pensii, sunt prevãzute drept refor-
me ce vor fi finanþate din PNRR. Dar sã
revenim la fondurile europene. Credeþi
cã vom absorbi întreaga sumã alocatã
prin PNRR ºi MFF pentru 2021-2027?

Florin Jianu: Apelul meu cãtre Mi-
nisterul Investiþiilor ºi Proiectelor Euro-
pene este sã creeze mecanismele. În
aceastã perioadã ne-am concentrat foar-
te mult pe conþinutul PNRR, care va fi
aprobat într-o formã sau alta; nu mai
conteazã, e o etapã depãºitã. Dar care
sunt mecanismele de implementare a
PNRR, deoarece noi nu le ºtim în acest
moment? În discuþia pe care am avut-o
la Palatul Victoria cu reprezentanþii gu-
vernului am cerut în primul rând sã se
creeze aceste mecanisme cu organisme
intermediare, autoritãþi de manage-
ment, cum o fi, pe structurile actuale, cu
implicare agenþiilor de dezvoltare re-
gionalã ºi a partenerilor sociali. Am mai
solicitat un comitet de monitorizare a
PNRR. Reprezentanþii guvernului au
fost de acord cu solicitãrile noastre, dar
mecanismele în acest moment sunt ne-
cunoscute.

”FNGCIMM are
toate atributele pentru
a deveni Bancã
Naþionalã de
Dezvoltare”

Reporter: O parte dintre ele sunt cu-
noscute ºi vor fi realizate prin Banca Eu-
roeanã de Investiþii (BEI), Fondul Euro-
pean de Investiþii (FEI) ºi viitoarea Ban-

cã Naþionalã de Dezvoltare.
Florin Jianu: Ok, sã admitem cã ace-

stea sunt cunoscute. Dar cine le monito-
rizeazã, cine le verificã pe ele? Cine le
stabileºte niºte þinte ºi urmãreºte imple-
mentarea lor? Mecanismele de imple-
mentare nu presupun doar niºte canale
de cheltuire a banilor, ci înseamnã ºi me-
canisme de control – pentru care ºi-au
asumat în PNRR cã vor fi DNA ºi
DIICOT-, dar e un pic cam departe sã
spui aºa ceva. Controalele trebuie sã fie
de naturã tehnicã.

Reporter: Probabil se considerã cã
cei de la BEI ºi FEI când îºi propun niºte
þinte chiar le urmãresc sã le atingã.

Florin Jianu: Eu am o problemã ma-
jorã pe care am expus-o în mai multe
rânduri. Nu este posibil sã nu susþii întã-
rirea capacitãþii administrative a autori-
tãþilor ºi instrumentarului public pe care
îl ai, cum e de exemplu Fondul Naþional
de Garantare a Creditelor pentru
IMM-uri, Fondul Român de Contraga-
rantare, Eximbank, CEC, etc.. Sunt mai
mulþi actori implicaþi. Nu e posibil sã im-
plementezi aºa. Nu am vãzut în nicio þarã
implementarea fondurilor din PNRR
prin BEI ºi FEI. Acest program naþional
este despre reformã ºi redresare. Ce re-
formã ºi întãrire a instituþiilor facem noi,
dacã implementãm cu niºte terþi? Statul
practic nu ajutã cu nimic instituþiile sale
– FNGCIMM, FRC, CEC – ºi nu le re-
formeazã, dacã banii merg cãtre alte ti-
puri de instituþii, fie ele ºi europene. Nu
reuºeºti sã faci nicio reformã. Vreau sã
menþionez cã eu nu mai sunt implicat la
FNGCIMM, pentru cã am vãzut discuþii
în spaþiul public cã, dacã solicitam întãri-
rea instituþiilor financiare româneºti, era
pentru cã aº fi avut eu nu ºtiu ce interese
în fondul respectiv. Nu mai fac parte din
Consiliul de Adminitraþie al
FNGCIMM, dar susþin în continuare ac-
tivitatea acestui fond. S-a spus cã aloca-
rea de 2 milioane euro din PNRR pentru
reformarea sau întãrirea capacitãþii ad-
ministrative a FNGCIMM s-ar fi fãcut la
solicitarea fondului, din iniþiativa mea.
Trebuie sã fim clari ºi sã precizãm anu-
mite lucruri: FNGCIMM nu a solicitat
alocarea respectivã. FNGCIMM se aflã
în ultima etapã de evaluare din partea
Comisiei Europene pe ceea ce înseamnã
implementarea fondurilor din
REACT-EU ºi în acest sens stã dovadã
scrisoarea primitã, în 28 iulie, de la Co-
misia de la Bruxelles. FNGCIMM va fi
pregãtit pentru implementarea fonduri-
lor europene în perioada 2021-2027 ºi a
instrumentelor de tip REACT-EU ºi nu
are nevoie de cele 2 milioane euro aloca-
te prin PNRR pentru nu ºtiu ce trainingu-
ri care ar costa 133.000 euro bucata.

Reporter: Au mai existat la un mo-
ment dat informaþii, conform cãrora
FNGCIMM ar constitui de fapt baza vii-
toarei Bãnci Naþionale de Dezvoltare, a
cãrei înfiinþare este prinsã în PNRR.

Florin Jianu: FNGCIMM are toate
atributele pentru a deveni Bancã de Dez-
voltare. Nu trebuie înfiinþatã o BND.
Fondul este deþinut 100% de cãtre stat,
dã instrumente de garantare, i se poate
adãuga – dacã nu are deja în statut - acel
atribut de împrumuturi de tip punte pen-
tru instituþiile publice ºi doar trebuie sã
mai fie create instrumentele. Nu este ne-
voie de altceva, în afarã probabil de per-

sonal suplimentar ºi de o prezenþã regio-
nalã similarã cu a ADR-urilor. Ar trebui
ca, acolo unde existã ADR, sã existe ºi
un punct al FNGCIMM. Antreprenorii
care vin la ADR sã ia finanþarea de tip
grant pentru un proiect depus pe POR, sã
se adreseze FNGCIMM pentru cofinan-
þare cu dobânda subvenþionatã.

“Alocãrile fondurilor
europene la nivel
naþional, decise
unilateral, politic,
de Guvern”

Reporter: În legãturã cu PNRR-ul
României, aveþi semnale de la SME Uni-
ted (n.red. – asociaþia europeanã a
IMM-urilor)? ªtiu cã erau discuþii ca, la
nivel european, întregul Mecanism de
Redresare ºi Rezilienþã sã fie monitorizat
de un comitet din care sã facã parte ºi re-
prezentantul SME United.

Florin Jianu: Noi, ca parteneri socia-
li, am solicitat sã avem o întâlnire cu re-
prezentanþii Comisiei Europene care se
ocupã de PNRR-ul României. Am înþe-
les cã pânã la sfârºitul lunii august sunt în
concediu, dar cu siguranþã vom avea ace-
astã întâlnire în cursul lunii septembrie.
Sper sã existe la nivel european ºi cu pre-
cãdere la nivel naþional comitetele de
monitorizare ºi sã depãºim aceastã perio-
adã a discuþiilor pentru cã mai important
decât tipul instrumentelor este tim-
ming-ul ºi modul în care implementãm
PNRR.

Reporter: Ministrul Cristian Ghinea
a declarat recent cã a demarat conturarea
cadrului, mecanismelor ºi ghidurilor de
implementare pentru programele opera-
þionale care vor fi finanþate în perioada
2021-2027. Aþi fost chemaþi la consultã-
ri?

Florin Jianu: Noi facem parte din to-
ate comitetele de monitorizare, cu ex-
cepþia programului din Sãnãtate. Noi am
votat în cadrul CNIPMMR un document
programatic pe toate cele 14 linii directo-
are cu privire la susþinerea fondurilor eu-
ropene, de la antreprenoriat, educaþie
pânã la sãnãtate, transporturi, agriculturã
– ca sã menþionez numai câteva dintre
ele – pentru perioada 2021-2027.

Reporter: Mai concret: din cele peste
40 miliarde euro alocate pe programele
operaþionale în perioada 2021-2027, ce
sumã pot absorbi IMM-urile prin depu-
neri de proiecte?

Florin Jianu: Nevoia de finanþare a
IMM-urilor, care se regãseºte ºi în
PNRR, este undeva la 5 miliarde euro,
granturi. Atunci, dacã ne uitãm la aloca-
rea iniþialã, discutatã cu guvernul ante-
rior, de 3,5 miliarde euro pentru
IMM-uri, care se regãsesc în programele
operaþionale regionale.

Reporter: Cele 3,5 miliarde euro ar
acoperi nevoile celor 150.000-180.000
de IMM-uri despre care aþi vorbit la înce-
putul interviului nostru?

Florin Jianu: Da, cu siguranþã. Dar
nu trebuie sã ne uitãm sã facem o împãr-
þire brutã ºi sã spunem cã finanþãm doar
investiþii în echipamente ºi utilaje pentru
IMM-uri. Ne uitãm ºi la digitalizare, care
nu înseamnã resurse foarte mari, ne ui-
tãm ºi la cercetare-dezvoltare, la inovare,
la mai multe aspecte. Nu trebuie neglijat
faptul cã IMM-urile pot fi susþinute ºi din
Fondul Social European. Avem nevoie
de întreprinderi sociale – unde tinerii par
interesaþi -, de alocãri pentru start-up-uri
pentru studenþi – existã un program care
zace de mai bine de ºase luni la Ministe-
rul Investiþiilor ºi Proiectelor Europene-,
de Start-up Diaspora – pentru care avem
o propunere concretã ºi anume adresabi-
litatea acestui program cãtre tinerii care
pleacã din þara noastrã pentru cã au niºte
instrumente în care sã se regãseascã.

Reporter: Cine decide ºi cum decide
domeniile în care sunt alocate fondurile
europene la nivel naþional?

Florin Jianu: Guvernul decide, în
mod unilateral. Teoretic, decizia este
luatã în urma discuþiilor cu stakeholderii,
dar vedeþi ºi dumneavoastrã ce se
întâmplã în practicã ºi anume cã dome-
niile care au cea mai mare nevoie de fi-
nanþare primesc alocãri mai mici, faþã de
alte domenii. Asumare deciziei alocãrii
fondurilor europene la nivel naþional este
politicã ºi cei care au luat o astfel de deci-
zie vor rãspunde politic la un moment dat
sau altul.

Reporter: Vã mulþumim! n
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Pas cu pas despre cum
îþi poþi finanþa un business

Am o idee de afacere.
Cum aflu dacã sunt eligibil
pentru finanþare din
fonduri UE? Primul pas. De
unde încep?

O firmã de consultanþã specializatã în domeniul în
care clientul vrea sã acceseze fonduri poate face o ana-
lizã a îndeplinirii condiþiilor ºi poate indica linia de finan-
þare unde ideea de business se încadreazã cel mai bine.
De asemenea, bãncile au echipe dedicate, care pot oferi
îndrumãrile necesare la început de drum. La First Bank,
avem o echipã specializatã pentru acest tip de finanþãri.
Este important ca, încã din faza incipientã, beneficiarul
sã colaboreze cu banca, pentru a înþelege care sunt sur-
sele de co-finanþare bancarã pe care se poate baza, iar
în funcþie de acestea sã îºi dimensioneze bugetul pro-
iectului.

Nu ºtiu sã scriu proiectul ºi
vreau sã apelez la o firmã
specializatã. Cât este
comisionul? Poate fi inclus
acest cost în bugetul
proiectului?

De obicei, comisionul unei firme de consultanþã pen-
tru scrierea proiectului se calculeazã procentual, din va-
loarea totalã a viitorului proiect.

În proiectele de investiþii, consultanþa, care înseam-
nã sprijin pentru scrierea proiectului ºi sprijin în mana-
gementul de proiect, poate fi decontatã din bugetul
proiectului, în anumite praguri a cãror valoare depinde
de la un tip de proiect la altul. De exemplu, în cazul pro-
iectelor din mediul rural se poate ajunge pânã la 5%
din valoarea proiectului, dacã este un proiect simplu,
ce presupune doar achiziþii, sau poate urca pânã la
10% dacã vorbim de un proiect care include ºi con-
strucþii (aceste plafoane mai pot include însã ºi alte ti-

puri de costuri). Existã ºi tipuri de proiecte pentru care
cheltuielile de consultanþã nu sunt eligibile, cum se
întâmplã de exemplu în cazul proiectelor de resurse
umane.

Care sunt soluþiile de
finanþare?

Pentru perioada 2021 – 2027 sunt disponibile finanþã-
ri UE în valoare estimatã de 7 miliarde euro pentru do-
menii precum: Dezvoltare regionalã (echipamente ºi
utilaje, construcþii, participare la târguri internaþionale),
Mediu rural (utilaje agricole, capacitate de procesare,
investiþii non-agricole), Redresare ºi rezilienþã (susþine-
rea IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19), Digita-
lizare (active necorporale, dezvoltare de produse ºi ser-
vicii IT&C), Dezvoltare durabilã (echipamente pentru re-
ducerea consumului de energie) ºi Educatie & Ocupare
(training pentru angajaþi, subvenþii pentru angajarea ti-
nerilor).

Pentru mediul rural, se vor lansa în aceastã toamnã
apeluri de circa 910 milioane euro pentru proiecte care
acoperã o arie destul de largã de activitãþi, de la dezvol-
tare ferme agricole (inclusiv sere ºi locaþii zootehnice),
pânã la proiecte ce þin de sfera de procesare (carne, lap-
te, conserve, etc.). În plus, 150 milioane euro sunt desti-
nate investiþiilor non-agricole, producþie sau servicii
dezvoltate în mediul rural.

Cât pune un antreprenor
de la el?

Între 10%-50%, în funcþie de programul de finanþare
pentru care aplicã. La aceste sume se adaugã TVA-ul ºi
alte cheltuieli ne-eligibile, care pot sã mai aparã pe par-
curs. De exemplu, în unele proiecte de investiþii, nu sunt
eligibile salariile, achiziþia de terenuri etc.

Procentul de contribuþie proprie diferã ºi în funcþie de
zona în care se implementeazã proiectul.

În cazul proiectelor pentru Programul Operaþional
Regional (POR), comparativ cu celelelate regiuni ale
României, contribuþia beneficiarului este mai mare în
regiunea Vest, în timp ce în regiunea Bucureºti-Ilfov
unele finanþãri nu sunt disponibile pentru companii,
acestea fiind considerate zone mai dezvoltate.

Ce sumã pot obþine?
Tipul de proiect, regiunea, beneficiarul proiectului,

sunt criterii care influenþeazã valoarea finanþãrii. De
exemplu, proiectele pentru producþie agricolã pot obþi-
ne pânã la 1,5 – 2 milioane euro granturi. Pentru investi-
þii non-agricole în mediul rural, de exemplu un cabinet
stomatologic, se pot obþine pânã la 200.000 euro.

Dacã ne referim la proiectele de producþie în mediul
urban, granturile pot ajunge pânã la 6 milioane euro.
Pentru aceastã categorie, momentan, finanþãrile sunt
închise, însã existã posibilitatea reluãrii lor în viitor.

Cum mã ajutã banca?
Într-un proiect pe fonduri europene, contribuþia bãn-

cii este semnificativã, cu soluþii de finanþare, dar ºi cu
expertizã.

De exemplu, în etapa de pregãtire a semnãrii contrac-
tului de finanþare, antreprenorul trebuie sã prezinte do-
vada asigurãrii co-finanþãrii, moment în care cei mai
mulþi antreprenori se îndreaptã cãtre bancã, care îi poa-
te ajuta cu acest document esenþial.

First Bank oferã credite punte (prefinanþarea grantu-
lui, pânã la rambursarea lui de cãtre autoritate), co-fi-
nanþare (finanþeazã contribuþia proprie a beneficiarului
la proiect, atât cheltuielile eligibile cât ºi cele ne-eligibi-
le), emite scrisori de garanþie bancarã pentru avans,
oferã consultanþã pentru anumite arii ºi monitorizeazã
buna desfãºurare a proiectului. Este un “ochi în plus”
care ajutã antreprenorul sã nu facã greºeli care ar
putea sã-i genereze ulterior presiuni financiare
nedorite.

La finalizarea proiectului, experþii bãncii ajutã în ope-
rarea investiþiei. Realizarea unor achiziþii cu ajutorul
fondurilor europene reprezintã doar o etapã. Mai
departe, business-ul are nevoie de capital de lucru: fon-
duri pentru salarii, pentru materii prime. Prin produsele
ºi serviciile sale, banca vine cu ajutorul necesar exploa-
tãrii ºi operãrii investiþiei.

În plus, este bine de ºtiut cã experþii bãncilor participã
la grupurile de lucru cu Autoritãþile de Management ale
programelor, sunt întotdeauna la curent cu noutãþile ºi
propun modificãri sau completãri ale programelor care
sã fie în folosul clienþilor.

Ce obligaþii are beneficiarul
unei finanþãri europene?

Realizarea unui proiect pe fonduri europene presu-
pune o responsabilitate mai mare din partea beneficia-
rului ºi respectarea cu stricteþe a condiþiilor impuse prin
program. Nerespectarea condiþiilor referitoare la achi-
ziþii, de exemplu, poate atrage penalitãþi de la 5-10%,
pânã la 100% din valoarea achiziþiei, pentru abateri
grave.

Dupã implementarea proiectului, investiþia trebuie
menþinutã ºi operatã pentru o perioadã de 3-5 ani, în
funcþie de program. De asemenea, beneficiarul trebuie
sã raporteze anual îndeplinirea indicatorilor asumaþi
prin proiect. În anumite proiecte, acesta îºi asumã ºi
atingerea unui anumit prag al cifrei de afaceri sau al
unui anumit nivel al indicatorilor financiari în maxim
trei ani de la implementarea proiectului, menþinerea
unui numãr de locuri de muncã etc.

Totodatã, documentele asociate proiectului trebuie
pãstrate (fizic ºi digital), de obicei pânã la închiderea
programului operaþional.

Mai multe informaþii despre produsele financiare destinate
proiectelor europene sunt disponibile pe

firstbank.ro/Fonduri-Europene.
Totodatã, pentru orice informaþii despre accesarea fondurilor

europene, echipa dedicatã First Bank poate fi contactatã via e-mail la
adresa eufunds@firstbank.ro

Atragerea fondurilor europene reprezintã, astãzi, o ºansã pentru

oricine doreºte sã-ºi deschidã o afacere. Majoritatea potenþialilor

investitori îºi doresc sã-ºi finanþeze afacerile din bani europeni, doar

cã puþini cunosc drumul pânã la obþinerea acestora. Mai mult decât

orice, regulile în atragerea fondurilor UE trebuie respectate întocmai,

pentru ca proiectul sã aibã succes, iar fondurile sã fie contractate în

totalitate. Despre ce au de fãcut cei care doresc sã atragã surse

europene de finanþare ne-a explicat, pas cu pas, Radu Voinea, Senior

Product Manager Lending & EU Funds, First Bank.
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AGRICULTURA

“Alocare de numai 50 milioane
euro pentru start-up-urile

din mediul rural”
(Interviu cu Mihai-Liviu Moraru, Directorul General al AFIR)

l Submãsura 6.2 - Înfiinþare activitãþi neagricole în mediul rural -, subfinanþatã în urmãtorii doi ani l Prin mãsurile forfetare, cele mai aºteptate de
antreprenori, beneficiarii primesc 75% din valoarea contractatã, imediat dupã semnarea contractului de finanþare l Procedurã de finanþare digitalizatã în
totalitate în cadrul AFIR

Reporter: Care este situaþia finan-
þãrilor pe care Agenþia pentru Finan-
þarea Investiþiilor Rurale (AFIR) le-a
fãcut în acest an?

Mihai-Liviu Moraru: În primul
rând trebuie sã vorbim de douã aspec-
te distincte. Vorbim o datã despre pro-
gramarea 2014-2020, unde am
depãºit recent 80% grad de absorbþie,
un lucru care, instituþional vorbind,
ne onoreazã ºi certificã pânã la urmã
în sens bun istoria acestei instituþii.
Al doilea aspect pe care trebuie sã îl
avem în vedere îl reprezintã alocarea
pe care o vom avea la dispoziþie în ur-
mãtorii doi ani, de tranziþie. Ce presu-
pune tranziþia? Accesul la sume din
perioada 2021-2027, pe programe pe
care le vom lansa în perioada urmãto-
are cu submãsurile pe care le-am avut
în 2014-2020. Aici, în momentul ac-
tual, suntem exact la mijloc, pe o ac-
celerare pe componenta de plãþi ºi pe
aceastã perspectivã de lansare a sub-
mãsurilor noi. Avem deja douã sub-
mãsuri active, în speþã submãsura 9.1
(Înfiinþarea grupurilor de producãtori
în sectorul agricol) ºi submãsura 17.1
(Prime de asigurare a culturilor, a ani-
malelor ºi a plantelor), situaþia putând
fi consultatã permanent online, pe pa-
gina de internet a AFIR. Submãsurile
sunt accesate rapid. De exemplu, pen-
tru submãsura 17.1, deschisã la 28 iu-
lie 2021, au fost depuse pânã la 13 au-
gust 1075 de proiecte.

Reporter: Când vor apãrea sub-
mãsur i le noi pent ru per ioada
2021-2027?

Mihai-Liviu Moraru: Submãsu-
rile noi vor apãrea odatã cu regula-
mentele europene, odatã cu definiti-
varea Planului Naþional Strategic
(PNS), care va avea la bazã regula-
mentele europene. Aceastã întârziere
în elaborarea ºi aprobarea regulamen-
telor a dus la acest mecanism de tran-

ziþie pentru urmãtorii doi ani.
Reporter: Care este situaþia plãþi-

lor efectuate, la sfârºitul lunii iulie?
Mihai-Liviu Moraru: La acest

moment, avem în total peste 7,57 mi-
liarde euro plãþi efectuate, din care 3
miliarde lei reprezintã plãþile efectua-
te de AFIR pe primele ºapte luni ale
anului 2021. Noi avem alt gen de si-
tuaþii, de raportãri faþã de alte institu-
þii ale statului. Noi ne raportãm pentru
perioada 16 octombrie 2020- 15 oc-
tombrie 2021, adicã anul financiar
european. Aici ne raportãm noi la
obiective, neurmãrind anul calendari-
stic. Raportat la acest mod, volumul
plãþilor pe investiþii depãºeºte în acest
moment 450 milioane euro, strict pe
investiþii. Aici mai trebuie specificat
ceva, deoarece avem iar o abordare
distinctã: targetul nostru se referã
strict la componenta europeanã, fãrã
bugetul de stat. Cele 450 milioane
euro reprezintã strict contribuþia Co-
misiei Europene. Sperãm ca pânã la
15 octombrie sã depãºim cu mult pe-
ste 600 milioane euro, pentru cã acolo
este punctul de referinþã.

Drumurile forestiere
ºi irigaþiile,
nefinanþate în
urmãtorii doi ani, din
fondurile europene

Reporter: În ce investiþii s-au dus
sumele respective?

Mihai-Liviu Moraru: Am putea
împãrþi în trei zone direcþiile princi-
pale ale sumelor pe care le alocãm.

Vorbim o datã de investiþii la nivelul
unitãþilor administrativ-teritoriale
(UAT) – ºi aici vorbim de drumuri,
apã-canal, investiþii în partea educa-
þionalã, în partea culturalã – pentru
care au fost alocaþi peste un miliard de
euro, iar în momentul de faþã absor-
bþia este undeva la 83%. Mai este sub-
mãsura 4.3 (Investiþii pentru dezvol-
tarea, modernizarea sau adaptarea in-
frastructurii agricole ºi silvice), care a
avut la rândul ei mai multe compo-
nente: drumurile de exploataþie agri-
colã, drumurile forestiere ºi irigaþiile.
Aici alocarea a fost peste 600 milioa-
ne euro.

Reporter: Am înþeles cã din acea-
stã submãsurã pe perioada 2021-2027
vor rãmâne doar drumurile de exploa-
taþie agricolã.

Mihai-Liviu Moraru: Exact, 4.3
cu alocare de 100 milioane euro. Re-
stul, nu sunt prevãzute pentru perioa-
da de tranziþie, adicã pentru urmãtorii
doi ani. Practic nu vor exista pânã la
finalul anului 2023 sume pentru douã
dintre obiectivele din submãsura 4.3
ºi nici pentru cele dedicate UAT-uri-
lor pentru drumuri ºi reþele de apã-ca-
nal. Tranziþia aceasta pe urmãtorii doi
ani prevede o singurã componentã –
drumuri de exploataþie agricolã pen-
tru care sunt alocaþi 100 milioane
euro. Niciun ban pentru irigaþii, ni-
ciun ban pentru drumurile forestiere.

Reporter: Care este a doua zonã
de finanþare?

Mihai-Liviu Moraru: Investiþiile
în sectorul agricol, care au douã sub-
mãsuri pilon. Submãsura 4.1 (Investi-
þii în exploataþii agricole) ºi submãsu-
ra 4.2 (Investiþii în procesarea/marke-
tingul produselor agricole). Vioara
întâi a mecanismului de tranziþie va fi
submãsura 4.2 care va avea o alocare
de 760 milioane euro, care va fi
împãrþitã în opt subcomponente, cu
alocãri distincte pentru sectorul zoo-
tehnic, pentru sectorul vegetal, pen-
tru legume, pentru procesare, pentru
achiziþii de echipamente ºi utilaje...

Reporter: Cine va avea prioritate
la finanþãrile respective? Am înþeles
cã se doreºte acordarea de punctaj
mai mare asociaþiilor de producãtori.

Mihai-Liviu Moraru: Da. Priori-
tatea va fi interpretatã în nota proiec-
telor care vor fi depuse. Punctajele
sunt gândite pentru a direcþiona fi-
nanþarea cãtre anumite sectoare ºi
aceastã împãrþire în opt subcompo-
nente a avut ca obiectiv sã nu fie con-
curenþã foarte mare ºi sã aparã discre-
panþe de finanþare între anumite sec-
toare.

Reporter: Cele 760 milioane euro
se vor împãrþi în mod egal pe cele opt
componente?

Mihai-Liviu Moraru: Nu. De
exemplu, pentru legume vor fi 100
milioane euro pentru investiþii în spa-
þii protejate ºi vor fi 50 milioane euro
în investiþii în unitãþi de depozitare,
sortare, procesare. Aici este o alocare
distinctã pe baza cãreia ºtim sigur cã
banii aceºtia vor merge pentru ceea ce
înseamnã culturã în spaþii protejate,
fiind vorba de un sector sensibil.

Reporter: Veþi monitoriza modul
de cheltuire a sumelor, aºa cum aþi fã-
cut ºi pânã acum?

Mihai-Liviu Moraru: Evident.
AFIR îºi pãstreazã toate atribuþiile ca
ºi pânã acum în privinþa implementã-
rii acestor sume.

Reporter: Ce alte mãsuri veþi mai
finanþa?

Peste 11.000 de tineri
fermieri, sprijiniþi
prin mãsura 6.1

Mihai-Liviu Moraru: Pe lângã
mãsurile 4.1 ºi 4.2 intervine aceastã
componentã de mãsuri forfetare. Aici
avem submãsura 6.1 (Instalarea tine-
rilor fermieri), care a fost o mãsurã de
mare succes ºi unde am avut tot tim-
pul un volum mare de depuneri de
proiecte.

Reporter: Valoarea proiectelor
depuse a fost mai mare decât sumele
alocate?

Mihai-Liviu Moraru: De exem-
plu, am avut acum sesiunea pe Dia-
spora, care a fost o încercare frumoa-
sã, pentru cã s-au depus proiecte pen-
tru jumãtate din suma alocatã, lucru
care pentru noi reprezintã un semn
bun. Dar submãsura 6.1 este o submã-
surã care ridicã un grad mare de aºtep-
tare din partea oamenilor ºi aici avem
o alocare de 100 milioane euro. În ca-
drul submãsurii avem o creºtere a alo-
cãrilor; se poate aloca pentru un pro-
iect pânã la 70.000 euro. Sunt mai
multe praguri de alocare: de 40.000,
50.000, 60.000 ºi respectiv 70.000 de
euro. 70.000 de euro se alocã mai
mult pentru componenta green, pen-
tru agricultura ecologicã. Diferenþa
de alocare o face valoarea producþie
standard a fiecãrei exploataþii. Pe pa-
gina de internet a AFIR avem un cal-
culator SO (standard-out) unde cine
are vreun dubiu privind dimensiunea
exploataþiei sau exploataþiile agricole
pe care le preia pentru a se instala ca
tânãr fermier poate sã îºi calculeze pe
loc valoarea acelei exploataþii.

Reporter: Câþi beneficiari sunt pe
submãsura 6.1?

Mihai-Liviu Moraru: Undeva la
11.500, pentru cã a fost o alocare de
460 milioane euro.

Reporter: Ce trebuie sã facã un
tânãr care doreºte sã înfiinþeze o ex-
ploataþie în domeniul agricol sau zoo-
tehnic?

Mihai-Liviu Moraru: În primul
rând trebuie sã meargã în spaþiul rural
unde sã preia o exploataþie de la un
bunic, unchi sau o persoanã care nu
mai poate sã desfãºoare o activitate
agricolã. Aceastã preluare presupune
trecerea ei, în integralitate, în proprie-
tatea sau folosinþa tânãrului respectiv.
Beneficiarul vine la AFIR cu un plan
de afaceri atunci când depune cererea
de finanþare.

Reporter: Are nevoie de bani pânã
sã vinã la dumneavoastrã ca sã încea-
pã afacerea? Se presupune cã tinerii
nu prea deþin resursele financiare ne-

cesare.
Mihai-Liviu Moraru: Aici este

vorba ºi despre mecanismul forfetar
care presupune cã, dupã ce tânãrul a
semnat contractul pentru finanþare, în
maximum o lunã AFIR îi pune la di-
spoziþie 75% din sumã, adicã plãtim
în contul beneficiarului 75% din va-
loarea contractatã. Din acel moment
se poate apuca de treabã. Existenþa
sau nu a unui venit pe care sã îl aibã
anterior tânãrul fermier comportã o
discuþie destul de largã ºi o tipologie
foarte diversã. Nu se interzice exi-
stenþa acestei sume. Trebuie menþio-
nat cã tânãrul preia deja aparent o ex-
ploataþie care funcþioneazã sau care
genereazã un venit. Spre deosebire de
submãsurile 4.1 ºi 4.2, la submãsura
6.1 nu este nevoie de nicio cofinanþa-
re. De exemplu, la mãsura 4.2, e nevo-
ie de o cofinanþare de 50%. La submã-
sura 6.1, cred cã fiecare îºi poate
gândi o strategie. Nu e o problemã
dacã are un job pe raza comunei re-
spective sau în proximitate. În acelaºi
timp ar putea sã fie o exploataþie care
sã genereze un venit de unde sã aibã o
anumitã siguranþã financiarã. Aloca-
rea iniþialã este o sumã care vine sã
dea acel start privind o nouã investiþie
în domeniul vegetal sau zootehnic.

Reporter: Din situaþiile dumnea-
voastrã, unde au fost mai multe pro-
iecte? În sectorul vegetal sau în cel
zootehnic?

Mihai-Liviu Moraru: Cred cã în
sectorul vegetal.

Granturi de 50.000 ºi
70.000 euro pentru
start-up-urile din
mediul rural

Reporter: Mai finanþaþi proiecte
privind pensiunile agro-turistice din
mediul rural?

Mihai-Liviu Moraru: Am finan-
þat. Acum avem o altã mãsurã din care
ar putea fi finanþate ºi acest tip de pro-
iecte; vorbim despre submãsura 6.2
(Înfiinþare activitãþi neagricole), care
are o alocare de 50 milioane euro pe
perioada de tranziþie, alocare 100%
nerambursabilã, cu granturi de
50.000 sau 70.000 de euro, în funcþie
de tipologia ºi codul CAEN, adicã de
activitatea pe care o va desfãºura be-
neficiarul. Aceastã submãsurã este
destinatã în primul rând start-up-uri-
lor.

Reporter: Aveþi un target în pri-
vinþa numãrului start-up-urilor care
doriþi sã se înfiinþeze în urma acestei
alocãri?

Mihai-Liviu Moraru: Nu am ni-
ciun dubiu cã pentru accesare acestei
submãsuri va fi o bãtãlie grea. Este o
submãsurã de care sunt 101% sigur cã
ne-ar trebui o alocare mult mai mare.
Jumãtate din întrebãrile primite pânã
acum ºi din discuþiile pe care le-am
avut în teritoriu sunt despre aceastã
submãsurã. Este cea mai aºteptatã.

Reporter: Ce alte submãsuri mai
aveþi în perioada urmãtoare?

Mihai-Liviu Moraru: Submãsura
6.3 (Dezvoltarea fermelor mici, de
semi-subzistenþã) prin care se acordã
o sumã forfetarã de 15.000 euro,
100% nerambursabili. Avem pentru
ea o alocare de 87 milioane euro. Ace-
stea sunt cele trei mãsuri forfetare:
douã agricole – 6.1 ºi 6.3 ºi una nona-
gricolã – 6.2. Terminologia forfetar
presupune plata a 75% din valoarea
contractului de finanþare imediat
dupã semnarea acestuia.

Reporter: ªi restul de 25%?
Mihai-Liviu Moraru: Restul va fi

plãtit dupã ce fiecare vine ºi ne expli-
cã ce a fãcut în doi sau trei ani cu
obiectivele pe care ºi le-a propus, care
se pot plãti sau pot sã genereze între-
bãri. De principiu, fiecare beneficiar
dupã primirea tranºei de 75% se poate
apuca de implementarea planului de
afaceri ºi sã încerce sã îºi atingã
obiectivele pe care ºi le-a propus.

Reporter: Sunteþi mulþumit de
alocãrile obþinute pentru urmãtorii
doi ani, pentru perioada de tranziþie?

Mihai-Liviu Moraru: În urmãto-
rii doi ani vom avea acces la 3,2 mi-
liarde euro, adicã o treime din aloca-
rea pentru perioada 2021-2027. Alo-
carea este rezultatul unei consultãri,
unei negocieri, nu este doar rezultatul
unei decizii a unei persoane anume.
Alocarea pe care o avem pe submãsu-
ra 6.2, de 50 milioane euro, nu o con-
sider suficientã, nici pe departe faþã
de nevoile actuale. Restul sã aprecie-
ze cei care cunosc situaþia din acest
domeniu de activitate. Mi-aº fi dorit o
alocare mult mai mare pe submãsura
6.2, strict ca business în spaþiul rural.
Pentru cã pe baza ei se pot înfiinþa
spãlãtorii auto, frizerii, cabinete vete-
rinare, cabinete stomatologice, o
micã fabricã de textile în mediul rural,
adicã toate serviciile de care au nevo-
ie cetãþenii din mediul rural. Mi-aº
dori ca în spaþiul rural sã fie încurajatã
partea de meºteºuguri, care bunã par-
te sunt la apus, deoarece nu mai existã
tineri care sã preia de la cei bãtrâni ve-
chile meserii tradiþionale. Aceastã
submãsurã 6.2 ar putea fi folositã pen-
tru realizarea unui mic atelier
meºteºugãresc. Sunt lucruri care s-ar
putea face uºor la nivel naþional, cu
investiþii mici, care pot genera plu-
svaloare.

AFIR – o instituþie
cu 1600 de
semnãturi digitale

Reporter: AFIR acordã ºi asisten-
þã sau beneficiarii trebuie sã apeleze
la o firmã de consultanþã?

Mihai-Liviu Moraru: AFIR nu
oferã consultanþã, dar poate oferi
îndrumare. Referitor la consultanþã,
eu consider cã la submãsurile forfe-
tare cu un efort minim, un beneficiar
interesat poate sã genereze de acasã,
online, o cerere de finanþare. Mi-am
propus ca obiectiv sã putem lansa
odatã cu formele finale ale ghidurilor
pe aceste submãsuri ºi a unor îndru-
mare în privinþa paºilor de fãcut pen-
tru întocmirea ºi trimiterea online a
cererii de finanþare. Evident cei care

nu au timp sau care considerã cã e
mai greu sau foarte greu pot sã apele-
ze ºi la firmele de consultanþã. În ca-
zul submãsurilor forfetare, cheltuia-
la cu consultanþa este o sumã eligibi-
lã, dar nu mai mult de 5% din valoa-
rea proiectului. Iar plata consultanþei
nu ar trebui fãcutã în totalitate la
întocmirea cererii de finanþare, ci ar
trebui ca firma respectivã sã prezinte
beneficiarului ºansele pe care le are
ca solicitarea respectivã sã îi fie
aprobatã. O firmã corectã de consul-
tanþã ar trebui sã îi propunã bene-
ficiarului ca plata pentru serviciile
sale sã fie întocmitã eºalonat: la întoc-
mirea cererii de finanþare, la semna-
rea contractului de finanþare ºi pe
întreaga perioadã de implementare a
proiectului. De altfel, pentru ca bene-
ficiarii sã afle mai uºor dacã au ºanse
la finanþare, vom elabora ºi ghiduri
sintetice pentru submãsuri, în patru
pagini fiecare, care pot fi rãsfoite uºor
ºi conþin informaþiile esenþiale menite
sã îi ajute pe cei interesaþi, înainte de
a citi ghidul complet.

Reporter: Toate solicitãrile se de-
pun online?

Mihai-Liviu Moraru: Da, totul
este digitalizat, inclusiv semnarea
contractului de finanþare. Primul con-
tact fizic între instituþia noastrã ºi po-
tenþialii beneficiari are loc la vizita pe
teren. Suntem una dintre primele in-
stituþii unde cred cã gradul de digitali-
zare este de 95%. Acum avem ºi un
parteneriat cu Serviciul de Telecomu-
nicaþii Speciale (STS) în privinþa
semnãturii digitale. Avem în jur de
1600 semnãturi digitale; toatã resursa
umanã a AFIR utilizeazã semnãtura
electronicã. Depunerea dosarelor se
face online, evaluarea, contractarea,
achiziþiile, plata. Sunt anumite mo-
mente în care facem vizite pe teren
sau controale, când constatãm cã anu-
mite cereri de finanþare nu corespund
realitãþii, mai bine zis nu se confirmã.
Menþionez cã în privinþa neregulilor
constatate vorbim de o marjã de sub
5% din numãrul total al proiectelor
aflate în derulare.

Reporter: Ce doriþi pentru perioa-
da 2021-2027?

Mihai-Liviu Moraru: În primul
rând sã facem o absorbþie cât mai
aproape de 100%. Acesta cred cã este
primul obiectiv pe care orice institu-
þie care lucreazã cu fonduri europene
ar trebui sã îl aibã. Dacã ne uitãm de-a
lungul istoriei existenþei AFIR, cu
trei perioade de programare în spate,
instituþia noastrã a avut tot timpul o
performanþã de peste 90% în absor-
bþia banilor europeni. Cum vor fi
gândite alocãrile sau ce vom face, mai
e drum lung; sunt discuþii care se vor
purta. Aº dori proceduri mai uºoare.
Am încercat în ultimul an sã facem tot
posibilul în vederea transparentizãrii
activitãþii instituþiei, sã facilitãm ac-
cesul la o serie de informaþii, sã venim
prompt cu anumite informaþii ºi clasi-
ficãri, am introdus o procedurã nouã,
mai rapidã, de rãspuns în trei zile lu-
crãtoare la anumite petiþii ºi întrebãri,
care nu au nevoie de anumite interac-
þiuni în sistem.

Reporter: Vã mulþumim! n

"Pentru legume vor fi 100 milioane euro pentru investiþii
în spaþii protejate ºi vor fi 50 milioane euro în investiþii în
unitãþi de depozitare, sortare, procesare. Aici este o
alocare distinctã pe baza cãreia ºtim sigur cã banii
aceºtia vor merge pentru ceea ce înseamnã culturã în
spaþii protejate, fiind vorba de un sector sensibil".

"În urmãtorii doi ani vom
avea acces la

3,2
miliarde

euro,
adicã o treime din

alocarea pentru perioada
2021-2027".
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INTERVIU

“Frigotehnica, investiþia
ROCA Investments, va deveni
un centru de excelenþã în frig
în Europa Centralã ºi de Est”

(Interviu cu Miruna Popa, unul dintre cei mai tineri membri ai echipei ROCA Investments ºi Ionuþ Bindea, Investment Manager ºi Membru Board ROCA)

Reporter: De curând aþi finalizat
primul exit al unei companii din por-
tofoliul dumneavoastrã. Este vorba
despre Frigotehnica. Ce înseamnã
pentru ROCA Investments acest
prim exit ºi câte etape aþi parcurs
de-a lungul acestuia?

Ionuþ Bindea: Aceastã primã
tranzacþie de exit reprezintã o valida-
re concretã din partea pieþei pentru
ROCA, dar ºi o confirmare a îndepli-
nirii misiunii noastre de a duce com-
paniile în care investim la urmãtorul
nivel. Dincolo de aspectele operaþio-
nale ºi financiare, momentul de faþã
este ºi un punct de inflexiune ºi înce-
putul unei etape de maturizare pen-
tru ROCA. Frigotehnica este una
dintre primele noastre investiþii din
2018. Din momentul în care compa-
nia s-a alãturat portofoliului nostru
am început un amplu proces de re-
structurare pe mai multe paliere, pro-
ces din care am învãþat multe lecþii
pe care, aºa cum facem de câte ori
gãsim o idee bunã ºi aplicabilã, le
ducem mai departe în portofoliul no-
stru ºi pe care vrem sã le folosim ºi de
aici încolo în tot ce facem. Perfor-
manþa Frigotehnica este ca un “certi-
ficat” a filozofiei noastre de investi-
þii, care presupune skin&soul in the
game, iar misiunea noastrã de a duce
business-ul la urmãtorul nivel conti-
nuã sã fie transpusã ºi dupã finaliza-
rea acestui exit.

Miruna Popa: Procesul a fost
unul de sell-side clasic, în care am
colaborat cu un consultant speciali-
zat care, pe lângã consultanþa finan-
ciarã, ne-a ajutat sã contactãm inve-
stitorii potriviþi. Þin minte primul
call pe care l-am avut cu ei, cel de
kick-off, în octombrie anul trecut; de
atunci am început sã pregãtim mate-
rialele de marketing, sã conturãm un
business plan pentru companie ºi sã
luãm legãtura cu potenþialii buyeri.
A fost o perioadã plinã, în care înde-
plineam milestone cu milestone, dar
nu la fel de intensã ca ºi ultima etapã,
cea de negocieri. Acum cã am trecut
de semnare ºi ritmul de lucru s-a mai
încetinit ne dãm seama cu câte expe-
rienþe ºi lecþii vom rãmâne în urma
ei. Fiind un proces competitiv, pen-
tru faza finalã se calificau mai mulþi
potenþiali cumpãrãtori; ca sã îl selec-
tãm pe cel potrivit am revenit la valo-
rile noastre ºi l-am ales pe cel care se
alinia cel mai bine misiunii Frigoteh-
nica. La final, faptul cã la capãtul ce-
lãlalt s-a aflat un jucãtor global de ni-
velul ºi anvergura lui Vinci a impus
un standard foarte înalt de transpa-
renþã, compliance ºi rigurozitate pe
durata întregului proces ºi a negocie-
rilor.

Reporter: Este pregãtitã din toate
punctele de vedere Frigotehnica
pentru a face faþã cerinþelor grupului
Vinci Energies?

Miruna Popa: Mai mult decât sã
fie pregãtitã, Frigotehnica va începe
un capitol nou de dezvoltare ca are ca
scop devenirea unui centru de exce-
lenþã în frig în Europa Centralã ºi de
Est. Deºi modelul nostru de business
nu se bazeazã pe exituri – nu suntem

un fond cu o viaþã determinatã ºi nu
avem obligaþia de a ieºi din companii
– ºtim sã recunoaºtem momentul
când nivelul nostru maxim de input
ca investitori financiari a fost atins
într-o companie. Un jucãtor strate-
gic, bine ancorat la nivel internaþio-
nal are toate resursele necesare pen-
tru a susþine creºterea spectaculoasã
a Frigotehnica ºi transformarea sa
într-un lider regional ºi european;
Vinci Energies, fiind parte din cel
mai mare grup de construcþii ºi ener-
gie din lume, este cel mai bun parte-
ner pentru aceastã nouã etapã din
viaþa companiei.

Creºtere estimatã
a profitului net al
Frigotehnica
de 320%, în 2021
faþã de 2017

Reporter: Care este finanþarea pe
care Roca Investments a acordat-o
cãtre Frigotehnica pentru a o aduce
la parametrii optimi înaintea tran-
zacþionãrii cu grupul Vinci Ener-
gies? Pe lângã sumele alocate, în ce a
mai constat intervenþia companiei de
private equity în desfãºurarea activi-
tãþii de la Frigotehnica?

Ionuþ Bindea: Cum am menþionat
anterior, implicarea noastrã într-o
companie depãºeºte cu mult dimen-
siunea financiarã. În momentul în
care o companie se alãtura portofo-
liului ROCA devine partenerul no-
stru, alãturi de care lucrãm pentru a
îndeplini misiunea comunã. În cazul
Frigotehnica, intrarea noastrã în ac-
þionariat a însemnat începutul unei
perioade de restructurare ºi eficienti-
zare pe toate palierele de business.

Pe cel financiar, probabil cea mai
importantã reuºitã este reducerea
masivã a nivelului de îndatorare. La
momentul intrãrii ROCA în acþiona-
riatul sãu, grupul Frigotehnica
moºtenise o supraîndatorare cu 30%
mai mare decât cifra de afaceri; în
prezent, compania are o poziþie fi-
nanciarã stabilã ºi sãnãtoasã, este ca-
pabilã sã se autofinanþeze ºi ºi-a ram-
bursat toate datoriile. La nivelul re-
zultatelor financiare, în timpul pe-
rioadei de hold de cãtre ROCA cifra
de afaceri a grupului FRG crescut cu
peste 60%, de la 19,5 milioane euro
în 2017 la 32 milioane euro estimate
pentru 2021. În profitul net, creºte-
rea se reflectã cu atât mai impresio-
nant: +320% la 2021 estimat versus
2017.

Pe plan operaþional, turnaround-ul
a însemnat o creºtere a capacitãþii dis-
tribuitã pe mai multe canale. Am
reîmprospãtat organigrama compa-
niei, am regândit echipa de manage-
ment ºi am adus în echipã doi profe-
sioniºti pe roluri cheie, cel de CFO ºi
de COO. În 2019 a fost implementat
un ERP, acesta fiind un pas impor-
tant în digitalizarea companiei care a
eficientizat semnificativ procesele ºi
fluxurile interne. Mai mult, Frigo-

tehnica ºi-a îmbunãtãþit structura de
costuri ºi timpii de rãspuns – deºi
izolat pot pãrea niºte paºi mici,
împreunã adunaþi ei contribuie la re-
putaþia de excelenþã pe care compa-
nia o are astãzi.

Pe plan comercial, o realizare
semnificativã este dezvoltarea divi-
ziei de Frig Industrial. Am început
procesul prin crearea unui departa-
ment special pentru aceastã linie de
business ºi dedicarea unor resurse
specializate, care ulterior au adus
compania pe harta jucãtorilor din
aceastã filierã. În perioada care a ur-
mat, Frigotehnica a reuºit sã îºi con-
solideze o poziþie de jucãtor impor-
tant pe piaþa de frig industrial ºi a
câºtigat proiecte de renume (cum ar
fi cel cu CTP Invest sau cu Rewe). În
ceea ce priveºte core business-ul Fri-
gotehnica – Frigul Comercial – com-
pania ºi-a menþinut colaborãrile cu
lanþurile de Key Accounts, la care a
adãugat noi clienþi.

Creºterea
portofoliului actual,
o prioritate pentru
ROCA Investments

Reporter: Care este cota de piaþã
a companiei Frigotehnica ºi la cât
estimaþi cã va ajunge aceasta dupã
tranzacþionarea recentã?

Ionuþ Bindea: Estimãm cã Frigo-
tehnica acoperã aproximativ 22%
din piaþa de servicii de refrigerare
din România. Având în vedere cã
Vinci Energies nu mai deþine alte
companii din sectorul de activitate al
Frigotehnicii în România, pe termen
scurt cota ei de piaþã va rãmâne con-
stantã. În ceea ce priveºte termenul
mediu/lung ºi direcþia în care se va
dezvolta Frigotehnica sau dacã aceas-
ta va impacta cota de piaþã nu putem
comenta - planul ºi strategia de dez-
voltare sunt la noul acþionar.

Reporter: Ce urmeazã dupã acest
prim exit? Ce alte companii din por-
tofoliul dumneavoastrã ar mai putea
îndeplini cerinþele necesare pentru a
intra rapid în piaþa internaþionalã în
cadrul unur grupuri industriale pu-
ternice din Europa sau chiar de la noi
din þarã?

Ionuþ Bindea: Exiturile nu defi-
nesc modelul nostru de business.
ROCA este un proiect pe termen
lung care urmãreºte dezvoltarea du-
rabilã pe termen lung a fiecãrei inve-
stiþii în parte. Nu avem nicio obliga-
þie sau constrângere sã facem exituri
iar filozofia noastrã de investiþii nu
este construitã pe acest pilon; în
schimb, strategia noastrã este sã sus-
þinem compania pe termen lung, ºi
toate deciziile pe care le luãm – atât
cele de a investi sau nu, cât ºi cele de
management al portofoliului – i se
subordoneazã acesteia. Mai mult,
trebuie sã avem permanent în vedere
cã ROCA nu este ºi nu îºi propune sã
fie doar un proiect de private equity.
Componenta socialã a proiectului ºi
cea educaþionalã o fac sã fie mai mult

decât atât, un ecosistem menit sã con-
tribuie prin ceea ce face la dezvolta-
rea culturii antreprenoriale, însãnã-
toºirea mediului de business ºi forma-
rea unei noi generaþii de manageri.

ROCA este o cãlãtorie pe termen
lung pentru antreprenorii ºi manage-
rii dispuºi sã-ºi asume aceastã misiu-
ne, iar drumul pe care-l avem de par-
curs este la fel de important ca ºi des-
tinaþia.

Ce putem spune însã este cã plãnu-
im ca pânã la finalul anului sã mai
încheiem 4 sau 5 tranzacþii cu com-
panii mai mari, în medie, decât cele
care se aflã în portofoliul nostru ac-
tual. Mãrimea ticketului va creºte pe
mãsurã, ajungând la peste 5 sau chiar
10 milioane de Euro. Creºterea por-
tofoliului nostru ºi maturizarea noas-
trã se vor reflecta ºi în modul în care
gestionãm pipeline-ul ºi investiþiile
viitoare.

Plusvaloarea,
sustenabilitatea ºi
posibilitatea de
scalare acceleratã –
criteriile deciziei
investiþionale
pentru cei de la
ROCA Investments

Reporter: În afarã de cele cinci
sectoare de activitate în care acþione-
azã în acest moment Roca Inve-
stments - agrifood, logisticã, servicii
industriale, producþie materiale de
construcþii, îngrijirea personalã – în
ce alte domenii estimaþi cã aþi putea
investi pentru accelerarea creºterii
pe termen lung a valorii companiilor
din þara noastrã? Se pot numãra prin-
tre acestea start-up-urile inovative
ce ar aduce o plusvaloare economiei
naþionale?

Miruna Popa: Ne place sã spu-
nem cã ROCA este agnosticã din
punctul de vedere al sectorului de in-
vestiþii. Cu toate astea, da, avem
câteva care ne plac în mod deosebit
ºi în care avem experienþã deja, ex-
perienþã pe care o putem folosi ºi în
viitoarele tranzacþii. Câteva exemple
ar fi sectoarele de Industrie, Servicii
B2B ºi Agrifood, domenii pe care le
considerãm a fi la temelia oricãrei
economii solide, dar ºi strategice în
contextul unei dezvoltãri durabile.
Start-up-urile ºi zona de tehnolo-
gie&IT nu se numãrã printre ariile
noastre de expertizã; credem cã toate
companiile au o componentã tehno-
logicã ºi o nevoie de digitalizare, dar
noi o cãutãm ca element de suport,
nu ca domeniu de activitate de bazã.

Ionuþ Bindea: În orice caz este
important de menþionat cã nu ne pro-
punem sã ne limitãm la vreun dome-
niu economic singular – criteriile pe
baza cãrora luãm decizia de investi-
þie sunt legate de crearea de valoare
adãugatã pe termen lung, de sustena-
bilitatea business-ului ºi de posibili-

tatea de scalare acceleratã. Urmãrim
domenii de activitate care pot repre-
zenta oportunitãþi de dezvoltare pe
termen lung în atât în contextul eco-
nomiei naþionale, cât ºi în regiune.

Reporter: Cum alegeþi companii-
le în care doriþi sã investiþi ºi cãrora
urmeazã sã le asiguraþi o dezvoltare
economicã armonioasã? Care este
modul în care opereazã ROCA într-o
companie?

Miruna Popa: Pentru o selecþie
preliminarã avem câteva criterii de
bazã, majoritatea de naturã financia-
rã, probabil cel mai relevant fiind
mãrimea ºi maturitatea companiei –
ne uitãm la companii cu o perfor-
manþã demonstratã pe piaþã, care au
o cifrã de afaceri de peste 3 - 4 milio-
ane euro. Dupã ce bifãm “cãsuþele
obligatorii”, cãutãm companii a cã-
ror produs se aflã pe o piaþã în
creºtere ºi cu oportunitãþi de a se dez-
volta atât organic, cât ºi prin consoli-
dare ºi M&A. Ne adresãm busines-
surilor cu potenþial de creºtere acce-
leratã ºi cu o nevoie de sprijin în
acest sens, celor care se aflã într-un
moment de dificultate ºi care au ne-
voie de un partener pentru a trece pe-
ste acest impas, dar ºi celor care cau-
tã sã transfere managementul busi-
nessului în mâinile unor executivi
performanþi. Un alt element pe care
îl cautãm în companii este o nevoie
de digitalizare, de eficientizare a
operaþiunilor (un exemplu foarte ac-
tual fiind digitalizarea) sau de opti-
mizare a structurii de capital. Proiec-
tele pe care le dezvoltãm în companii
au un impact pe termen lung – de
exemplu implementarea de ERP sau
elaborarea unei structuri de finanþare
- ºi sunt menite sã acorde suportul
necesar antreprenorilor, astfel încât
ei sã îºi poatã concentra resursele cât
mai eficient pe business. Credem cã
principalul avantaj al ROCA este
know-how-ul ºi experienþa de orga-
nizare, schimbare ºi optimizare a
unor structuri – când intrãm în acþio-
nariatul unei companii o facem cu
scopul de a-i augmenta potenþialul
deja existent.

Ionuþ Bindea:
“Fiecare investiþie
vine cu noi
provocãri ºi lecþii
pe baza cãrora ne
rafinãm ºi
reinventãm
continuu modelul
de business,
parteneriat ºi lucru”

Reporter: Ce modele de business
sunt fiabile?

Ionuþ Bindea: Existã douã paliere
prin care ROCA îºi aduce aportul:
primul este cel financiar, înþeles de
toatã lumea, în care aportãm capital

(în principiu) într-o companie ºi
acordãm un împrumut. Una din pro-
blemele principale ale companiilor
din România este cea de capitalizare
– o mare parte din ele sunt destul de
slab capitalizate, iar din acest motiv
nu sunt bancabile. Cu equity-ul adus
creºtem capitalizarea ºi depãºim
problema.

Dar din punctul nostru de vedere
nu banii sunt problema, ci doar unul
dintre rezultatele problemei. Din
acest motiv contribuþia noastrã esen-
þialã este cea cu know-how ºi expe-
rienþã; din cele 13 companii pe care
le avem la activ în portofoliu am
învãþat multe lecþii, am vãzut multe
probleme la care am gãsit soluþii, aºa
cã ne-am construit un bagaj de

cunoºtiinþe pe care vrem sã îl punem
pe masã pentru a susþine compania.

În ceea ce priveºte o categorizare a
modului în care acþionãm, dupã
întâlniri cu sute de antreprenori ºi 13
tranzacþii încheiate am distins 3 mo-
dele fiabile de business:
ü Modelul Turnaround – aici

încadrãm proiecte de tipul before
and after, în care contribuþia noastrã
este adusã printr-o restructurare fi-
nanciarã ºi/sau operaþionalã.
üModulul de Succesiune – Existã

multe business-uri antreprenoriale în
România în care succesiunea între
generaþii nu este asiguratã, iar exit-ul
total nu este o soluþie viabilã. Soluþia
propusã de ROCA este de a intra în
prima fazã acþionar minoritar ºi de a
seta un mecanism peste 2-3 ani pen-
tru mãrirea participaþiei. Astfel an-
treprenorul rãmâne în companie, cu
un pachet ce nu implicã responsabili-
tatea executivã.
üModelul de Creºtere acceleratã

– De aceastã categorie aparþin com-
paniile cu o evoluþie ºi un potenþial
care nu pot fi susþinute doar din cre-
dite sau resursele proprii. Existã o
nevoie de a implementa structuri ºi
procese specifice nivelului la care a
ajuns, pentru a putea face faþã noilor
provocãri cu care se confruntã, iar
acesta este modul prin care ROCAîºi
poate aduce aportul.

Nu vrem sã ne oprim aici; fiecare
investiþie vine cu noi provocãri ºi
lecþii pe baza cãrora ne rafinãm ºi re-
inventãm continuu modelul de busi-
ness, parteneriat ºi lucru.

Reporter: Vã mulþumim. n

U
na dintre companiile cu activitate intensã în domeniul priva-

te-equity este ROCA Investments, parte a Impetum Group,

care contribuie la amplificarea potenþialului firmelor, sprijinin-

du-le sã îºi dezvolte strategii de business prin care accelereazã

creºterea valorii lor pe termen lung. Astfel, ROCA Inve-

stments contribuie la dezvoltarea culturii antreprenoriale bazatã pe par-

teneriat ºi creeazã valoare în economia româneascã. Pornitã în urmã cu

mai bine de 3 ani, ROCA este prezentã în 10 judeþe ale þãrii, în 5 mari

sectoare de activitate: agrifood, logisticã, servicii industriale, producþie

materiale de construcþii, îngrijirea personalã. Cele 13 companii din por-

tofoliu (din care douã inactive) au generat în 2020 o cifrã de afaceri cu-

mulatã de 98 milioane EUR, un profit operaþional (EBITDA) de 5 milioa-

ne EUR ºi au peste 1000 de angajaþi. De curând, ROCA Investments a

anunþat primul exit, adicã intrarea Frigotehnica, lider naþional ºi regio-

nal pe piaþa soluþiilor de frig, în grupul VINCI Energies, parte a grupului

VINCI, lider mondial în concesiuni, construcþii ºi energie. Tranzacþia va

fi analizatã de Consiliul Concurenþei ºi va deveni efectivã în momentul

obþinerii aprobãrii.

Despre aceastã performanþã, dar ºi despre provocãrile din domeniul

culturii antreprenoriale am realizat urmãtorul interviu cu Ionuþ Bindea –

Investment Manager ºi Membru Board ROCA, al cãrui proiect de suflet

a fost Frigotehnica, un turnaround complex ºi încununat de un real suc-

ces, ºi cu Miruna Popa, unul dintre cei mai tineri membri ai echipei

ROCA Investments ºi care se ocupã de proiectul privind Artesana,

companie pe care o sprijinã într-o etapã de scalare pe toate faþetele bu-

sinessului ºi de transformare într-un lider de piaþã.

Ionuþ Bindea:
"Estimãm cã
Frigotehnica

acoperã
aproximativ

22%
din piaþa de servicii
de refrigerare din

România".
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FINANTARE
RALUCA ANDREICA, DIRECTORUL GENERAL AL PATRIA CREDIT:

“Peste un milion de producãtori
agricoli mici ºi foarte mici au nevoie

de microfinanþare”
n“Mall þãrãnesc” - o

variantã viabilã pentru

micii producãtori

P
este un milion de producãto-
ri agricoli mici ºi foarte mici
au nevoie de microfinanþare
ca sã se dezvolte, subliniazã

Raluca Andreica, Directorul General
al Patria Credit. Conform acesteia, la
nivel guvernamental nu existã o poli-
ticã viabilã, orientatã spre dezvoltare
ºi investiþii, pentru sectorul agricol de
dimensiuni mici ºi medii. Principale-
le constrângeri care limiteazã dezvol-
tarea ruralã includ accesul redus la fi-
nanþare, fragmentarea terenurilor,
îmbãtrânirea populaþiei, lipsa tehno-
logiei ºi a competenþelor, explicã
domnia sa.

În acest moment, instituþia de mi-
crofinanþare ºi banca sunt prezente în
viaþa a peste 6.000 de fermieri ºi pro-
ducãtori agricoli pe care îi crediteazã,
iar pentru acest an ºi-a propus ca, prin
susþinerea Fundaþiei pentru Dezvolta-
rea Agriculturii, fondatã de Carrefour,
sã sprijine înfiinþarea a ºapte structuri
asociative de fermieri ºi diverse pro-
grame de dezvoltare pentru aceºtia.

Romeo Vasilache, Director Execu-
tiv al Fundaþiei pentru Dezvoltarea
Agriculturii, a precizat, recent: “Azi
suntem prezenþi cu diverse Tlimiº ºi
Arad, unde am avut întâlniri prelimi-
nare cu opt grupuri de acþiune localã
(GAL), peste 25 de fermieri, autoritãþi
locale; în nord ºi nord-est, unde inter-
venim deja în cinci comunitãþi, ºi am
reuºit sã implicãm peste 30 de legumi-
cultori; în sud, unde ne-am propus rea-
lizarea de structuri asociative cu mini-
mum ºapte fermieri ºi suntem prezenþi

deja în judeþele Olt, Ialomiþa ºi
Dâmboviþa. În general, sunt diferenþe
mari între fermieri, atât în ceea ce pri-
veºte suprafeþele cultivate, cât ºi înþe-
legerea conceptului sau disponibilita-
tea de a se asocia, reþinerile fiind puse
pe seama faptului cã orice demers ar
necesita prea mult timp ºi efort din
partea lor”.

Pe fondul pandemiei, încrederea
românilor în fermele mici pentru procu-
rarea alimentelor este mai mare decât în
retaileri, industrie ºi autoritãþi. Mall Þã-
rãnesc, iniþiativã susþinutã de Patria Cre-
dit ºi Patria Bank de patru ani consecu-
tiv, a devenit o platformã de distribuþie
pentru mai bine de 1.300 de afaceri mici
care îºi valorificã producþia.

Mihai Mihu, preºedintele Asocia-
þiei Creºtem România Împreunã, fon-
dator al www.malltaranesc.ro, aratã:
“Prin aceastã platformã ºi mai ales
prin coºul sãptãmânal lansat anul tre-
cut în perioada pandemiei, atingem cel
puþin trei obiective de dezvoltare dura-
bilã în spaþiul rural. Promovarea com-
petitivitãþii, asigurarea gestionãrii du-
rabile a resurselor naturale ºi a acþiuni-
lor climatice; o dezvoltare teritorialã
echilibratã a comunitãþilor rurale, in-
clusiv crearea ºi menþinerea locurilor
de muncã sunt obiectivele noastre pe
termen lung. Prin platformã, orice
cumpãrãtor asigurã hrana pentru
familia lui, dar ºi venituri pentru
familiile producãtorilor de la care

achiziþioneazã produse”.
Coºul sãptãmânal conþine produse

româneºti proaspete direct de la pro-
ducãtori autentici, de la legume, lacta-
te, carne, ouã, fructe, pânã la preparate
alimentare diverse sau conserve. În
urma unui sondaj realizat în cadrul co-
munitãþii de producãtori care vând pe
www.malltaranesc.ro, a rezultat cã pes-
te 42% dintre ei au simþit cã internetul
i-a ajutat sã susþinã numãrul de co-
menzi pe perioada pandemiei, peste
80% dintre ei considerând cã o prezen-
þã pe internet i-ar ajuta în continuare
sã-ºi facã produsele cunoscute.

Patria Credit susþine fermierii din
România ºi prin Fundaþia Patria, ce de-
ruleazã trei proiecte importante:
üCrescãtoria de afaceri, care popu-

larizeazã practici agricole, know how
ºi digitalizare;
ü Fermier pentru fermier – care fa-

ciliteazã mentoratul noii generaþii de
fermieri prin susþinere de cãtre fermie-
rii care au afaceri deja mature; ºi
ü Voluntariat rural, prin care îºi

propune sã creascã gradul de
conºtientizare cu privire la importan-
þa susþinerii reciproce în comunitãþile
rurale ºi strângerea legãturilor dintre
rural ºi urban.

În acest an, instituþia de microcredi-
tare îºi propune sã continue procesul
de digitalizare extern (dupã ce în 2020
a fost dezvoltatã plata online, cu car-
dul, a creditelor, dar ºi procesul
semi-online de solicitare a creditelor)
ºi intern, sã-ºi extindã geografic acti-
vitatea, precum ºi sã se implice activ
împreunã cu mediul ONG ºi parteneri
de profil în crearea de noi modele de
creditare ºi în promovarea de bune
practici în agricultura de bazã. Agri-
cultura ºi dezvoltarea ruralã ar putea fi
impulsionate ºi anul acesta prin con-
tinuarea demersurilor de reducere a
„distanþei” dintre producãtori ºi con-
sumatori, prin lansarea de platforme
noi ºi inedite de vânzare a produselor
ºi prin deschiderea de noi canale de di-
stribuþie cãtre marii retaileri, afirmã
reprezentanþii Patria Credit IFN. n

Clientul tipic Patria Credit IFN este legumicultor, locuieºte în mediul rural din Munte-
nia ºi ia credit între 5.000 ºi 25.000 de euro, pe care îi alocã pentru investiþii. Cultivã
pe o suprafaþã micã, de sub 50 ha, ºi are o cifrã anualã de afaceri de sub 40.000 de
euro. De cele mai multe ori, este la prima relaþie cu instituþia financiarã, pentru cã nu
are documente contabile, garanþii sau acces la creditul bancar clasic.

67% dintre clienþi provin din Muntenia, 23% din Moldova, 9% din Ardeal ºi doar 1%
din Dobrogea. 90% dintre clienþi sunt producãtori agricoli individuali ºi 5% sunt încor-
poraþi (au o companie – PFA, II, SRL), în timp ce 10% sunt microîntreprinderi.

Dintre producãtorii agricoli care au apelat la credite anul trecut, mai bine de jumãtate
(56%) cultivã legume. Producãtorii de cereale (21%) sunt pe locul al doilea, iar urmã-
torii ca pondere sunt crescãtorii de animale (18%). 3% dintre clienþi deþin ferme mix-
te ºi 2% se ocupã de pomiculturã sau alte tipuri de fructe.

Opt din zece clienþi ai Patria Credit IFN alocã banii împrumutaþi pentru investiþii, 9%
dintre ei îi folosesc drept capital de lucru, iar 11%, pentru ambele destinaþii.

În 2020, cei mai mulþi dintre clienþii Patria Credit IFN – aproape jumãtate (43%) – au
accesat credite cu valori cuprinse între 5.000 ºi 15.000 de euro, aproape o cincime
(17%) au avut credite de sub 5.000 de euro, 20% dintre ei au avut nevoie de sume
cuprinse între 15.000 ºi 25.000 de euro, iar alþi 20% au accesat credite de peste
25.000 de euro. n

Creditul EASI
Patria Credit ofera credite de 120.000 lei, fãrã avans

ºi fãrã garanþii, prin intermediul Programului pentru
Ocuparea Forþei de Muncã ºi Inovare Socialã

(Employment and Social Innovation - EaSI).
Iniþiativa vine în ajutorul micilor întreprinzatori din zo-

nele rurale cu activitãþi derulate în domeniul agricol sau
non-agricol, indiferent de forma de organizare stabilitã (de
exemplu: producãtori agricoli, PFA, II, IF, SRL etc). Bene-
ficiul acestui produs este reprezentat, în principal, de lipsa
garanþiilor solicitate în mod obiºnuit pentru acoperirea su-
mei împrumutate, aceasta fiind acoperitã în proporþie de
90% de garanþia europeanã, pânã la finalul anului 2021,
ulterior aceasta fiind de 80%.

De acest credt pot beneficia afacerile din aproape toate

domeniile (comerþ, producþie, transport, agriculturã etc.),
indiferent de forma de organizare: SRL, SA, PFA, II, IF cu
maxim nouã angajaþi, care au minim 12 luni de activita-
te/experienþã demonstratã. De asemenea, creditul vizeazãp
ºi orice producãtor agricol persoanã juridicã, persoanã fizi-
cã autorizatã, societãþi agricole, producãtor agricol indivi-
dual, asociaþii familiale, întreprinderi familiale, întreprin-
deri individuale sau alte forme de organizare cu maxim 9
angajaþi, care au minim 12 luni de activitate/experienþã
demonstratã.

Valoarea creditului este dimensionatã la nivelul afacerii,
iar perioada de rambursare este flexibilã ºi stabilitã în fun-
cþie de ritmul afacerii, în rate egale, sezoniere sau personali-
zate. n

Creditul agricol Roditor
Creditul Roditor este destinat producãtorilor agrico-

li din mediul rural - legumiculturã, pomiculturã,
apiculturã, zootehnie, cereale în sumã de pânã la

60.000 lei, fãrã garanþii reale ºi pentru nevoi diverse – in-
vestiþii, capital de lucru ºi mixt.

Cu banii obþinuþi pot fi fãcute plãþi pentru lucrãri agrico-
le, seminþe, ingrãºãminte, fertilizatori, motorinã, material
pentru construcþie solar, animale de reproducþie, pentru
lapte sau îngrãºat, echipamente ºi utilaje, chiar ºi teren agri-
col.

Acest tip de împrumut nu presupune avans în cazul credi-
telor de investiþii ºi nici garanþii.

Termenul de rambursare a creditului este, în cazul inve-

stiþiilor, de maxim 60 de luni ºi în cazul activitãþii mixte – de
maxim 48 de luni. Capitalul de lucru este de maxim 24 de
luni.

Creditul agricol Roditor este destinat tuturor întreprinzã-
torilor (producãtorilor agricoli, afaceri nonagricole): pro-
ducãtori agricoli individuali, persoane juridice, societãþi
agricole, persoane fizice autorizate, asociaþii familiale,
întreprinderi familiale, întreprinderi individuale sau alte
forme de organizare.

Este o linie de business dedicatã finanþãrii agriculturii
ºi acordãrii de credite pentru micro ferme (legumicultu-
rã, zootehnie, pomiculturã, apiculturã ºi alte activitãþi
agricole). n

Raluca Andreica, directorul general al Patria Credit IFN: „2020 a fost un an

bun deopotrivã pentru legumiculturã ºi pentru finanþarea producãtorilor

locali. Legumicultorii au dus-o, paradoxal, mai bine ca urmare a pandemiei,

deoarece au avut piaþã de desfacere pe fondul reducerii consumului din

importuri. Iar noi am înregistrat creºteri de portofoliu ºi de vânzãri (de la un

portofoliu de 16,6 milioane de euro la sfârºitul lui 2019 la 21,2 milioane de

euro la sfârºitul anului 2020). Conform rezultatelor preliminare, în curs de

auditare, profitul net a crescut cu 33% faþã de anul anterior, de la 841.000 de

euro la 1,12 milioane de euro. Iar numãrul creditelor pentru care s-au depus

cereri de amânare la plata ratelor în baza OUG 37 a fost foarte mic: am

înregistrat doar 74 de credite cu rate amânate ºi doar 15 restante”.
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AUTORITATI LOCALE

“Resursele dedicate start-upurilor
din mediul rural ar trebui sã fie
direcþionate prin intermediul

strategiilor de dezvoltare localã”
(Interviu cu Alexandru Potor, Preºedintele Federaþiei Naþionale a Grupurilor de Acþiune Localã din România - FNGAL)

l 247 milioane euro - absorbiþi pânã acum în cele 8740 de proiecte derulate de grupurile de acþiune localã l Finanþare de 5 milioane euro pentru
sprijinirea elaborãrii strategiilor de dezvoltare localã l FNGAL a solicitat 400 milioane euro din PNRR, MIPE i-a aprobat zero euro

Reporter: Care este situaþia pri-
vind proiectele gestionate de Federa-
þia Naþionalã a Grupurilor de Acþiu-
ne Localã (FNGAL) pentru perioada
2014-2020?

Alexandru Potor: Suntem în faza
de finalizare a implementãrii strate-
giilor de dezvoltare localã. Practic,
lucrurile s-au miºcat în aceastã pe-
rioadã. Avem 239 de Grupuri de
Acþiune Localã (GAL) la nivel naþio-
nal care au generat 8740 de cereri de
finanþare, ceea ce înseamnã 8740 de
proiecte. Alocarea iniþialã a fost de
452 milioane euro ºi, pânã acum, au
fost efectuate plãþi de 274 milioane
euro, adicã o absorbþie de 60,67%
din suma alocatã, dar contractarea
depãºeºte 90%. Termenul final de
platã este 31 decembrie 2023 ºi ne
aºteptãm sã absorbim întreaga sumã
care ne-a fost alocatã.

Reporter: Cum vi se par sumele
alocate pentrru perioada de tranziþie,
adicã pentru urmãtorii doi ani?

Alexandru Potor: Este o discuþie
foarte intensã deoarece fiecare înce-
arcã sã facã lobby pentru instituþiile
sau organizaþiiile pe care le reprezin-
tã. Noi considerãm cã sumele sunt
mici pentru start-up-uri, dar ºi pentru
GAL-uri. Noi am primit în perioada
de tranziþia doar 150 milioane euro
pentru toate cele 239 de GAL-uri,
ceea ce este foarte puþin având în ve-
dere nevoile de resurse financiare la
nivel local. E o discuþie destul de de-
licatã. Aºteptãm sã vedem ce se
întâmplã pe viitorul PNS (n.red. -
Planul Naþional Strategic pentru
Dezvoltare Ruralã), al cãrui prim
draft va fi trimis Comisiei Europene
pânã la 31 decembrie 2021. Acolo se
va discuta ºi despre modul în care
vor fi alocate resursele financiare pe
diverse mãsuri. Suntem atenþi la ce
se va întâmpla. Ceea ce se putea dis-
cuta pe tranziþie, s-a discutat, s-a fi-
nalizat, nu se mai poate întoarce ni-
cio decizie, pentru cã deja s-a tran-
smis cãtre Comisie varianta de modi-
ficare a PNDR cu includerea sume-
lor din perioada de tranziþie. De ace-
ea, aºteptãm cu mare încredere sã ve-
dem ce se întâmplã în viitorul PNS ºi
acolo, în mod sigur, pentru GAL-uri
vom solicita o resursã financiarã
conformã necesitãþilor actuale. Noi
am avut o alocare de 7% din PNDR
pilonul II pentru perioada de progra-
mare 2014-2020 ºi acum aºteptãm sã
depãºim 10% pentru perioada
2023-2027.

Reporter: GAL-urile vor putea sã
acceseze fonduri din Planul Naþional
de Redresare ºi Rezilienþã?

Alexandru Potor: Din pãcate,
noi am transmis o fiºã de reformã în

PNRR dedicatã GAL-urilor, care se
regãsea în primele douã drafturi, dar
ulterior, când s-a pus problema redu-
cerii numãrului de proiecte, a supra-
contractãrii ºi a încadrãrii stricte în
alocarea de 29,2 miliarde euro, au
fost fãcute reduceri pe liniile de fi-
nanþare ºi Ministerul Investiþiilor ºi
Proiectelor Europene a decis sã re-
nunþe la linia dedicatã nouã.

Portofoliu matur de
proiecte, în luna mai
2022

Reporter: Care era necesarul de
finanþare pe linia de reformã solicita-
tã de GAL-uri în PNRR?

Alexandru Potor: 400 milioane
euro, care urmau sã finanþeze cinci
direcþii majore: investiþii în infra-
structura de mediu, investiþii în in-
frastructura socialã, digitalizarea au-
toritãþilor publice ºi agenþilor econo-
mici, ºi o linie care era dedicatã legã-
turilor dintre mediul rural ºi mediul
urban – pentru cã aici am identificat
o problemã foarte mare, adicã exi-
stenþa unei separaþii între programe-
le dedicate celor douã medii. Era
vorba despre niºte subcapitole foarte
generoase ºi ofertante ale acestei li-
nii de finanþare care puteau fi imple-
mentate de GAL-uri. Din pãcate nu a
fost reþinutã în PNRR, deoarece Co-
misia Europeanã a obiectat ºi a spus
cã nu ar vrea sã fie vorba despre fi-
nanþãri redundante pentru cã acþiuni-
le respective ar putea sã fie finanþate
din programele operaþionale sau din
vi i torul PNS pentru perioada
2021-2027. Dar eu am vãzut cã în
PNRR sunt finanþate ºi alte obiective
de intervenþii care îºi gãsesc cores-
pondent în finanþãrile din programe-
le operaþionale actuale ºi, de aceea,
mi s-a pãrut un pic bizarã abordarea
Comisiei, care pentru unii e mumã,
iar pentru alþii e ciumã.

Reporter: Pentru perioada urmã-
toare, aþi pregãtit un set de proiecte
care vor putea fi transmise imediat ce
vor fi date drumul la apeluri pe dife-
rite mãsuri ºi submãsuri? Aveþi pre-
gãtit un portofoliu de proiecte ºi care
este valoarea lui?

Alexandru Potor: Fiecare grup
de acþiune localã îºi face deja analiza
în teritoriul propriu, o prefezabilita-
te. Noi avem proiecte pregãtite insti-
tuþional, nu doar la nivel formal pen-
tru fiecar, fiind o linie de finanþare de
5 milioane euro care va fi pusã la lu-
cru în perioada de tranziþie pentru
sprijin pregãtitor pentru elaborarea
viitoarelor strategii de dezvoltare lo-
calã. Noi aºteptãm sã punem acest

sprijin oficial la treabã, începând cu
urmãtoarele luni – maximum 6 luni -,
iar GAL-urile deja îºi pregãtesc por-
tofoliile de proiecte în cadrul viitoa-
relor strategii în conformitate cu
ceea ce va urma în implementarea
acestei linii de sprijin pregãtitor. Re-
zultatul final al implementãrii ace-
stei linii va fi chiar punerea pe masa
Ministerului Agriculturii a unui por-
tofoliu complet de proiecte, sistema-
tic, adicã nu vor fi zone în care nu vor
exista proiecte ºi, prin urmare sper ca
pânã la finalul lunii mai 2022 sã pre-
cizãm clar potofoliul matur de pro-
iecte care pot fi finanþate ºi imple-
mentate la nivelul grupurilor de ac-
þiune localã. Ar fi cel mai rapid ºi po-
ate cel mai ºtiinþific mod de abordare
a dezvoltãrii locale pe niºte criterii
sistematice, fãrã sã existe pete albe
sau zone care nu pot fi acoperite.

Reporter: Cu alte cuvinte, abia în
luna mai a anului viitor vom ºti exact
nevoia de finanþare totalã pentru
GAL-ur i pent ru per ioada
2021-2027?

Alexandru Potor: Nu. În luna
mai vom ºti liniile de finanþare, tipu-
rile de proiecte, numãrul de benefi-
ciari ºi vom fi foarte mult avansaþi.
În momentul de faþã fiecare grup de
acþiune localã ºtie ce nevoie de fi-
nanþare e în teritoriu. Acum, ca sã
fim cinstiþi, sky is the limit. Dacã
avem la dispoziþie 2 miliarde euro,
vã garantez cã avem beneficiari pen-
tru 2 miliarde euro, adicã nevoia de
finanþare este atât de mare ºi diversi-
tatea proiectelor pe care le abordãm
este atât de extinsã încât vã garantez
cã avem clienþi pentru orice resursã
financiarã pe care le-o punem la di-
spoziþie. Bani nu prea avem – asta e
partea proastã, dar nevoie de finanta-
re existã. La niv celor 239 GAL-uri
lucreazã aproape 1000 de experþi,
care asta fac în fiecare zi: bat terito-
riul în lung ºi în lat, analizeazã situa-
þia, discutã cu beneficiarii, primesc
proiecte, analizeazã proiecte, le se-
lecteazã, le trimit spre finanþare ºi
aºa mai departe. Potenþialul de lucru
al FNGAL e o armatã care poate asi-
gura distribuirea foarte rapidã a ba-
nilor în teritoriu, la firul ierbii, lucru
care este cel mai important. Nu exi-
stã un organism în România care sã
aibã atâþia oameni în teritoriu, cu bi-
rouri, cu autoturisme, cu infrastruc-
tura necesarã, cu logistica ºi cu cu-
noaºterea – deja de 10 ani – teritoriu-
lui unde îºi desfãºoarã activitatea.

Fiecare loc din România a fost cãl-
cat, discutat zilnic; e o structurã care
s-a menþinut perenã. Nimeni nu a
reuºit, aºa cum am fãcut noi, FNGAL
sã menþinem legãtura cu toate cele
239 de GAL-uri pentru a menþine vie
aceastã reþea.

Rolul FNGAL
în perioada
2021-2027

Reporter: În aceste condiþii,
FNGAL ar putea juca un rol mai im-
portant în urmãtoarea perioadã de fi-
nanþare?

Alexandru Potor: Federaþia a
apãrut din douã motive. Unu: pentru
cã GAL-urile au simþit nevoia sã aibã
o voce unicã – nu neapãrat în sensul
de a petiþiona, ci a fi un filtru al pro-
blemelor. Pentru o autoritate publicã
este foarte nociv sã primeascã ace-
eaºi întrebare de zece ori din partea a
o mie de beneficiari, sub diferite for-
me, fãrã ca ea sã fie înþeleasã. Poate
multe dintre dilemele beneficiarilor
de proiecte sunt rezolvate în acest
moment chiar la nivelul FNGAL,
pentru cã noi împãrtãºim experienþa
comunã pe care o avem ºi evitãm
greºelile fãcute în trecut. Ne coordo-
nãm unii cu alþii. Practic, în loc sã tri-
miþi cãtre o autoritate de manage-
ment sau o agenþie de plãþi 1000 de
întrebãri pe aceeaºi temã, le regle-
mentãm intern la nivelul Federaþiei
ºi le trimitem centralizat, ceea ce este
un mare beneficiu pentru autoritatea
publicã. În acest fel se uniformizeazã
practica, se economiseºte resursa
umanã la nivelul Ministerului Agri-
culturii, la nivelul agenþiei de plãþi,
la nivelul autoritãþii de management.
Acesta este unul dintre rolurile pri-
mordiale ale FNGAL ºi o facem cu
voluntar, deoarece nu suntem susþi-
nuþi de vreo resursã financiarã a mi-
nisterului, ci suntem complet autot-
nomi, o organizaþie privatã. O facem
pentru cã vrem sã susþinem dezvolta-
rea ºi implementarea corectã a stra-
tegiilor. FNGAL ajutã ºi Agenþia
pentru Finanþarea Investiþiilor Rura-
le sã nu evolueze într-un mediu hao-
tic. Am menþionat cã noi am depus
peste 8000 de proiecte. Pãi ce ar
însemna ca la 8000 de proiecte sã ai
1000 de speþe similare puse sub un-
ghiuri diferite ºi ministerul sau AFIR
sã dea pentru aceeaºi problemã rã-

spunsuri contrare. La un asemenea
volum de muncã poate interveni ero-
area omeneascã, pentru cã nimeni nu
este perfect. Tocmai pentru acest lu-
cru FNGAL funcþioneazã ca un fil-
tru, un paravan, care a preluat multe
dintre probleme, le-a domesticit, le-a

explicat ºi ulterior variantele care
trebuia sã fie cu adevãrat clarificate
cu autoritatea de management sau
agenþia de plãþi au ajuns la acestea.

„Fãrã crearea unui
ecosistem economic
în mediul rural, atât
agricol, cât ºi
nonagricol, nu o sã
avem o dezvoltare
sãnãtoasã”

Reporter: Care este relaþia dum-
neavoastrã cu mediul privat de afa-
ceri? Aveþi antreprenori tineri din

mediul care vin la dumneavoastrã cu
anumite proiecte ºi vã solicitã spriji-
nul pentru a accesa finanþãrile din
fondurile europene?

Alexandru Potor: Fiecare GAL
oferã consultare pe mãsurile dedica-
te start-upurilor din mediul rural ºi
pe mãsurile dedicate tinerilor fer-
mieri. Noi chiar ne mândrim cã mã-
sura echivalent 6.1 privind instalarea
tinerilor fermieri, care a fost preluatã
din GAL, a fost cea mai bine distri-
buitã la nivel naþional prin interme-
diul GAL-urilor, pentru cã mãsura
clasicã – derulatã direct de Ministe-
rul Agriculturii ºi AFIR – a condus la
niºte acumulãri, la niºte concentrãri
– câteodatã nefireºti – de proiecte în
anumite zone sau în anumite judeþe.
ªi aici nu aº vrea sã greºim; poate cã
unii au fost mai fâºneþi, mai orientaþi
consultanþii din zonele respective.
Lucrul acesta nu s-a întâmplat la ni-
velul GAL-urilor pentru cã resursele
au fost alocate teritorial, la nivelul
acestor grupuri. Vârnd-nevrând,
dacã fiecare GAL ºi-a pus în strate-
gia proprie o mãsurã dedicatã tineri-
lor fermieri, banii s-au dus în terito-
riul acela, nu au tendinþa sã se acu-
muleze în câteva judeþe, iar în altele
sã rãmânã lipsã de finanþare. Din
perspectiva asta vom continua sã
sprijinim tinerii fermieri. Resursele
dedicate start-upurilor din mediul
rural ar trebui sã fie direcþionate prin
intermediul strategiilor de dezvolta-
re localã. E o mãsurã care, din pun-
ctul meu de vedere ar putea sã asigu-
re o distribuþie echitabilã ºi echili-
bratã la nivel naþional a acestor re-
surse pentru start-up-uri. Tinerii din

mediul rural sunt cei care au cea mai
mare apetenþã pentru a deschide noi
business-uri agricole sau nonagrico-
le în mediul respectiv.

Reporter: În aceste condiþii, este
mãsura 6.2, anunþatã recent de mini-
strul Adrian Oros pentru luna sep-
tembrie, finanþatã suficient cu 50 mi-
lioane euro?

Alexandru Potor: Nu. Ar trebui
sã fie finanþatã mai consistent sub-
mãsura 6.2, pentru cã, fãrã existenþa
acestor start-up-uri, fãrã crearea
unui ecosistem economic în mediul
rural, atât agricol cât ºi nonagricol,
nu o sã avem o dezvoltare sãnãtoasã.
Sã sperãm cã în viitor vom avea o fi-
nanþare superioarã ºi pentru aceastã
mãsurã non-agricolã.

Reporter: Vã mulþumim! n

"Dacã avem la dispoziþie 2 miliarde euro, vã
garantez cã avem beneficiari pentru 2 miliarde
euro, adicã nevoia de finanþare este atât de mare ºi
diversitatea proiectelor pe care le abordãm este
atât de extinsã încât vã garantez cã avem clienþi
pentru orice resursã financiarã pe care le-o punem
la dispoziþie. Bani nu prea avem – asta e partea
proastã, dar nevoie de finantare existã".

"Federaþia a apãrut din douã motive. Unu: pentru
cã GAL-urile au simþit nevoia sã aibã o voce unicã
– nu neapãrat în sensul de a petiþiona, ci a fi un
filtru al problemelor. Pentru o autoritate publicã
este foarte nociv sã primeascã aceeaºi întrebare de
zece ori din partea a o mie de beneficiari, sub
diferite forme, fãrã ca ea sã fie înþeleasã. Poate
multe dintre dilemele beneficiarilor de proiecte sunt
rezolvate în acest moment chiar la nivelul FNGAL,
pentru cã noi împãrtãºim experienþa comunã pe
care o avem ºi evitãm greºelile fãcute în trecut!".
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Promovare turisticã, prin intermediul
fondurilor europene

Nouã grupuri de acþiune localã din ju-
deþul Iaºi ºi-au unit forþele pentru a aduce
în mediul rural cea mai mare investiþiei
privatã de biciclete ºi ATV-uri prin inter-
mediul programului LEADER din
cadrul PNDR 2014-2020.

Grupul de Acþiune Localã (GAL)
„Colinele Iaºilor” – în calitate de coor-
donator, în parteneriat cu GAL-urile
Stejarii Argintii, Valea Prutului, Re-
giunea Rediu – Prãjeni, ªtefan cel
Mare, „Dealurile Bohotinului”, Micro-
regiunea Belceºti-Focuri, Siret-Mol-
dova ºi „Codrii Paºcanilor” au demarat
un proiect privind stimularea turismu-
lui prin identificarea ºi valorificarea
obiectivelor locale, utilizând metode

inovative ºi interactive.
Prin proiectul respectiv, comunitãþi-

le locale vor fi stimulate în identifica-
rea ºi valorificarea resurselor turistice,
va fi realizatã o aplicaþie sotfware inte-
ractivã cu elemente QR care va centra-
liza informaþii privind obiectivele turi-
stice identificate, harta interactiva ºi
trasee turistice, va fi întocmit în format
digital cu elemente QR un ghid turistic
inovativ, adaptat persoanelor cu defi-
cienþe de vedere ºi auz ºi va fi promo-
vat potenþialul turistic al zonei prin or-
ganizarea de tururi demonstrative ºi fe-
stivaluri locale.

Tot prin acest proiect, vor fi achiziþio-
nate 199 de biciclete mountain bike, 21

de biciclete mountain bike electrice, 5
suporturi pentru biciclete, 46 de
ATV-uri, un proiector video, o scenã mo-
bilã, patru corturi pentru organizarea de
evenimente ºi trei aparate foto.

Nu este primul proiect de cooperare
între GAL-uri în care sunt angrenate mai
multe comunitãþi. Mai avem în derulare
un proiect transfrontalier în care sunt
prinse 13 grupuri de acþiune localã din
zona noastrã ºi din Republica Moldova
prin care încercãm sã valorificãm istoria
rãzeºilor, tradiþiile populare ºi portul po-
pular. În afara acestor proiecte, am reali-
zat mai multe investiþii din fondurile eu-
ropene pentru centrele sociale din me-
diul rural ºi pentru modernizarea infra-

structurii sociale existente în anumite
zone, a declarat, pentru ziarul BURSA,
Maria Hudema, vicepreºedinte pentru
regiunea Moldova al Federaþiei
Naþionale a Grupurilor de Acþiune
Localã (FNGAL).

Valoarea totalã a proiectului în care
sunt implicate cele nouã GAL-uri men-
þionate mai sus este de 1.034.563 euro,
iar finalizarea lui este prevãzutã la finalul
lunii ianuarie 2023.

Menþionãm cã, în Planul Naþional de
Redresare ºi Rezilienþã, existã un capitol
dedicat turismului ºi culturii care se refe-
rã exact la finanþarea acestui tip de pro-
iecte ºi pentru care este prevãzutã o alo-
care totalã de 200 milioane euro. n

Bani europeni pentru
modernizarea
Portului Constanþa

Compania Naþionalã Administraþia
Porturilor Maritime SAConstanþa a fina-
lizat proiectul de investiþii „Implementa-
rea unei dane specializate într-o zonã cu
adâncimi mari - Dana 80”, început în
anul 2018.

Proiectul a fost realizat prin execuþia a
douã obiective:

- Obiectivul 1 – Modernizarea Danei
80 prin instalarea de noi echipamente
pentru danã (amortizori, bolarzi),
adecvate primirii de nave de cereale
mari;

- Obiectivul 2 – Modificarea LFI Agi-
gea Nord prin construirea unei linii CF la
Dana 80.

Valoarea finalã a lucrãrilor de execu-
þie este de 14.216.109 lei (fãrã TVA), va-
loare care conþine ºi organizarea de ºan-
tier. Recepþia la terminarea lucrãrilor a
avut loc în urmã cu o sãptãmânã, în 24
august 2021, durata de garanþie fiind de
60 de luni.

Durata de garanþie a lucrãrilor este de
60 luni.

Prin alocarea Danei 80 pentru alte ac-
tivitãþi, se eficientizeazã utilizarea dane-
lor de mare adâncime existente în Portul

Constanþa.
Realizarea racordului CF va conduce

la suplimentarea traficului feroviar ºi
prin aceasta la eficientizarea sistemului
feroviar din sectorul fluvio-maritim al
portului ºi a celui din þarã. Obiectivul
principal urmãrit de CN APM SA Con-
stanþa este creºterea traficului portuar
prin dezvoltarea infrastructurii, astfel,
odatã cu finalizarea acestei investiþii va
creºte atractivitatea portului Constanþa
în comparaþie cu celelalte porturi din
bazinul Mãrii Negre.

Proiectul „Implementarea unei dane
specializate într-o zonã cu adâncimi mari
- Dana 80” a fost cofinanþat de Uniunea
Europeanã prin Programul Operaþional
Infrastructurã Mare POIM 2014-2020,
Axa Prioritarã 1 - Îmbunãtãþirea mobili-
tãþii prin dezvoltarea reþelei TEN-T ºi a
transportului cu metroul - Obiectivul
Specific 1.3 Creºterea gradului de utili-
zare a cãilor navigabile ºi a porturilor
situate pe reþeaua TEN-T centralã.

Valoarea contractului de finanþare
este de 25.778.122 lei (cu TVA), din
care: 85% rata de finanþare UE ºi 15%
contribuþie de la bugetul de stat. n

AFIR: 80% - rata
absorbþiei pentru
perioada 2014-2020

Agenþia pentru Finanþarea Investiþii-
lor Rurale (AFIR) a efectuat pe primele
ºapte luni ale anului 2021 plãþi în valoare
de 7,56 miliarde de euro, ceea ce repre-
zintã un grad de absorbþie a fondurilor
europene de 80%, conform situaþiei po-
statã pe site-ul instituþiei publice. Men-
þionãm cã valoarea plãþilor efectuate în
conturilor beneficiarilor Programului
Naþional de Dezvoltare Ruralã
2014-2020 (PNDR 2020) este aferentã
atât proiectelor de investiþii, cât ºi plãþi-
lor directe pentru agromediu ºi climã. Cu
toate cã exerciþiul financiar 2014-2020
s-a încheiat ºi ne aflãm în perioada de
tranziþie dintre programe, AFIR mai are
la dispoziþie 2 ani (regula n+3) pentru a
atrage integral alocarea financiarã pusã
la dispoziþie, ultima platã putând fi
fãcutã pânã la 31 decembrie 2023.

Cele mai multe proiecte finanþate de
AFIR au fost cele realizate pentru dezvol-
tarea fermelor mici. 28.515 fermieri au
contractat fonduri de peste 244 milioane
de euro, prin submãsura 6.3, iar 11.858 de
tineri fermieri au contractat fonduri în va-
loare de 456,6 milioane de euro.

Prin submãsurile 4.1 ºi 4.1a, AFIR a
finanþat 2490 de investiþii în exploataþii
agricole ºi pomicole, valoarea contracte-
lor de finanþare încheiate cu fermierii
fiind de peste 1,3 miliarde de euro. Toto-
datã, Agenþia a încheiat cu antreprenorii
din mediul rural 3097 contracte de finan-
þare pentru investiþii non-agricole prin

submãsurile 6.2 ºi 6.4. Valoarea fonduri-
lor acordate sectorului non-agricol este
se ridicã la 278 milioane de euro, finan-
þare esenþialã pentru anumite categorii de
meºteºugari, dar ºi pentru cei care îºi su-
plimenteazã veniturile insuficiente din
ramura agricolã. Pentru procesarea pro-
duselor agricole ºi pomicole au fost con-
tractate 700 proiecte de modernizare ºi
dezvoltare a unitãþilor de procesare, prin
submãsurile 4.2, 4.2a ºi schemele GBER
ºi de minimis aferente, valoarea finanþã-
rilor nerambursabile fiind de aproxima-
tiv 475 milioane de euro. Astfel,
procesatorii finanþaþi prin PNDR 2020
au reuºit sã facã pasul de la producþia de
materie primã la produse procesate,
adãugând plus valoare muncii lor.

De asemenea, pentru investiþii în dez-
voltarea, modernizarea ºi adaptarea in-
frastructurii agricole, silvice ºi de iriga-
þii, AFIR a finanþat 848 de proiecte, în
valoare de peste 684 milioane de euro. În
plus, AFIR a sprijinit financiar ºi 2128
de investiþii de utilitate publicã prin sub-
mãsurile 7.2 ºi 7.6, cu fonduri nerambur-
sabile în valoare de 1,43 miliarde de
euro, fonduri europene extrem de nece-
sare pentru tot ce înseamnã infrastructu-
rã de apã, apã uzatã, drumuri, cât ºi infra-
structurã educaþionalã, socialã ºi de pa-
trimoniu din mediul rural. Precizãm cã
valorile respective includ ºi investiþiile
finanþate de AFIR, prin PNDR 2020, în
arealul ITI – Delta Dunãrii. n

Investiþiile în exploataþiile agricole – cea mai
accesatã submãsurã de cãtre fermieri

Una dintre cele mai accesate submã-
suri de cãtre fermierii din þara noastrã
este 4.1 - „Investiþii în exploataþii agrico-
le”, ramurã care beneficiazã de cea mai
mare alocare, în valoare totalã de 760
milioane euro. Prin aceste fonduri sunt
sprijinite creºterea competitivitãþii ex-
ploataþilor agricole prin dotarea cu utila-
je ºi echipamente performante în raport
cu structura agricolã actualã, precum ºi
modernizarea fermelor (în special cele
de dimensiuni medii ºi asocieri de ferme
mici ºi medii) ºi îmbunãtãþirea calitãþii
activelor fixe. Printre cheltuielile eligibi-

le se numãrã construcþia, extinderea,
modernizarea ºi dotarea construcþiilor
destinate condiþionãrii ºi procesãrii din
cadrul fermei, destinate activitãþii pro-
ductive, amenajarea ºi dotarea spaþiilor
de desfacere ºi comercializare, inclusiv
distribuitoare automate pentru comer-
cializare produse agricole conditionate
ºi/ sau ambalate ºi/ sau procesate, prin
care vor fi comercializate exclusiv pro-
priile produse agricole/sau ale membri-
lor cooperatori în cazul solicitanþilor co-
operative agricole/grupuri de producãto-
ri ºi cheltuieli de marketing.

Primele sesiuni de depunere a cereri-
lor pentru accesarea fondurilor europene
alocate în perioada de tranziþie
2021-2023, pentru submãsura 4.1 „Inve-
stiþii în exploataþii agricole”, cu o alocare
de 760 milioane euro, au fost lansate
luna trecutã ºi includ urmãtoarele com-
ponente:

- zootehnie (producþie primarã, condi-
þionare ºi promovare) la nivel naþional -
alocare 240 milioane euro

- achiziþii simple ºi echipamente de
irigaþii în fermã - alocare 125 milioane
euro;

- legume (inclusiv în spaþii protejate)
ºi cartofi (producþie primarã, condiþiona-
re ºi promovare) – 100 milioane euro;

- tineri fermieri (achiziþie utilaje – ve-
getal ºi zootehnic): 75 milioane euro;

- zootehnie (producþie primarã, condi-
þionare ºi promovare) la nivel montan:
60 milioane euro;

- vegetal (condiþionare, procesare în
fermã ºi promovare): 55 milioane euro;

- zootehnic (condiþionare, procesare în
fermã ºi promovare): 55 milioane euro;

- legume, cartofi (condiþionare, proce-
sare ºi promovare): 50 milioane euro.

În perioada de tranziþie 2021-2023,
peste 3 miliarde euro ar putea sã finanþe-
ze agricultura din þara noastrã, dacã fer-
mierii vor depune proiecte viabile pentru
mãsurile ºi submãsurile din acest dome-
niu de activitate. Domeniul agricol va
beneficia în cadrul financiar multianual
2021-2027 de o alocare totalã de aproxi-
mativ 20 miliarde euro, sumã ce va fi de-
stinatã fermierilor ºi întreprinzãtorilor, în
vederea îmbunãtãþirii activitãþilor de-
sfãºurate, a deschiderii de noi proiecte
sau investiþii în pensiuni agroturistice ori
alinierii activitãþilor agricole la standar-
dele Uniunii Europene.

Toate mãsurile ºi submãsurile finanþa-
te în perioada de tranziþie vor avea de-
schise apelurile de proiecte în funcþie de
aprobarea ghidurilor de cãtre autoritãþile
competente. În ultimele zile, Ministerul
Agriculturii a anunþat deschiderea apelu-
rilor de proiecte pentru submãsurile 6.1
(Sprijin pentru instalarea tinerilor fer-
mieri) ºi 6.3 (Sprijin pentru dezvoltarea
fermelor mici), iar în luna septembrie va
fi lansat ºi apelul de proiecte pentru sub-
mãsura 6.2 (Înfiinþare activitãþi neagri-
cole în mediul rural). n

Proiectul
#Antreprenorium,
la final

53 de firme cu 144 locuri de munca,
ocupate de persoane cu domiciliul în re-
giunea Sud Muntenia au fost înfiinþate
prin intermediul proiectului #Antrepre-
norium, anunþã Consiliul Naþional al
Întreprinderilor Private Mici ºi Mijlocii la
finalizarea programului realizat de Aso-
ciaþia “Centrul de Consultanþã si Manage-
ment al Proiectelor” EUROPROJECT în
parteneriat cu Ministerul Economiei,
Antreprenoriatului si Turismului.

Proiectul #Antreprenorium a fost fi-
nanþat ãn cadrul Programului Operaþio-
nal Capital Uman 2014-2020, apelul
România Start Up Plus ºi a avut drept
obiectiv încurajarea antreprenoriatului ºi
a ocupãrii pe cont propriu prin susþinerea
înfiinþãrii de întreprinderi cu profil nona-
gricol în zona urbanã din regiunea Sud a
României.

Grupul þintã a fost format din 464 de
persoane, dintre care 255 femei, cu domi-
ciliul sau reºedinþa în mediul urban sau
rural, care au beneficiat de formare antre-
prenorialã privind cadrul general în care

activeazã afacerea, marketing-ul afacerii,
finanþarea afacerii, managementul resur-
selor umane, fundamentarea ºi elaborarea
unui plan de afacere.

În urma concursului de planuri de afa-
ceri desfãºurat în cadrul proiectului au
fost selectate 53 de planuri de afaceri
care au primit finanþare de maximum
160.000 lei. Astfel, prin proiectul
#Antreprenorium, 53 de firme au bene-
ficiat de capital de start-up, iar noii oa-
meni de afaceri au participat la stagii de
practicã în întreprinderi reale în scopul
dobândirii de abilitãþi practice în dome-
niul în care vor demara noua afacere, au
beneficiat de consiliere, consultanþã,
mentorat în scopul consolidãrii ºi pune-
rii în aplicare a planului de afaceri ºi au
fost sprijiniþi în vederea înfiinþãrii afa-
cerilor. Funcþionarea ºi dezvoltarea afa-
cerilor finanþate a fost monitorizatã per-
manent pentru a minimiza riscul de eºec
al acestora, precum ºi pentru a asigura
dezvoltarea afacerilor, nu doar supra-
vieþuirea lor pe piaþã. n

8,98 milioane euro pentru integrarea tinerilor pe
piaþa muncii

Agenþiile judeþene pentru ocuparea
forþei de muncã (AJOFM) din Iaºi, Hu-
nedoara ºi Bacãu vor susþine peste
2500 de tineri cu vârste între 16 ºi 29 de
ani, care nu au reuºit sã se integreze pe
piaþa muncii din diverse motive (lipsa
oportunitãþilor de ocupare, lipsa com-
petenþelor cerute etc.) ºi care nu sunt
cuprinºi în programe de educaþie sau
formare, sã intre pe piaþa muncii. Cele
trei proiecte câºtigate au o valoare tota-
lã de aproximativ 8,98 milioane de
euro, sunt finanþate prin Programul
Operaþional Capital Uman (POCU), ºi
vizeazã atragerea tinerilor cãtre Servi-
ciul Public de Ocupare (SPO) ºi inclu-
derea lor în programele de formare pro-
fesionalã, evaluarea competenþelor,
acordarea de sprijin pentru angajare
sau pentru înfiinþarea ºi finanþarea pro-
priilor afaceri.

AJOFM Hunedoara, în parteneriat cu
AJOFM Bihor ºi cu douã companii pri-
vate vor implementa la nivelul regiunilor
Vest ºi Nord-Vest proiectul SICONET –
Servicii Integrate, Calificare ºi Ocupare
pentru Tinerii NEETs, prin care vor asi-

gura mãsuri de stimulare a ocupãrii forþei
de muncã pentru 1051 tineri NEETs
ºomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregi-
straþi la Serviciul Public de Ocupare. Din
cei 1051 tineri identificaþi pentru a bene-
ficia ºi de servicii de medierea Muncii,
896 vor fi incluºi în programele de for-
mare profesionalã, iar 469 vor fi sprijiniþi
sã se angajeze, inclusiv prin activitãþi de
susþinere a antreprenoriatului ºi a ocupã-
rii pe cont propriu. Practic, vor fi asigu-
rate servicii de acompaniere la locul de
muncã pentru 160 tineri din categoria
greu ºi foarte greu ocupabili ºi va fi susþi-
nutã înfiinþarea a 14 firme ale cãror pla-
nuri de afaceri au fost selectate pentru fi-
nanþare prin acordarea ajutorului de mi-
nimis în valoare de 25.000 de euro /afa-
cere ºi crearea ºi ocuparea a 14 locuri de
muncã. Proiectul câºtigat de AJOFM
Hunedoara are valoarea de 3.999.425,19
euro ºi va fi implementat pe o perioadã
de 24 de luni.

AJOFM Iaºi, în parteneriat cu
AJOFM Maramureº ºi cu alte douã en-
titãþi private vor implementa proiectul
„Pregãtit pentru viitor”, ce vizeazã

creºterea ºanselor de ocupare pentru
alþi 1051 de tineri din cele douã judeþe.
840 dintre ei, ºomeri cu nivelurile de
ocupabilitate mediu, greu ºi foarte greu
vor participa la programe de formare
profesionalã, iar 455 vor fi sprijiniþi în
vederea angajãrii, inclusiv prin activi-
tãþi de susþinere a antreprenoriatului ºi
a ocupãrii pe cont propriu, printre
obiectivele proiectului fiind ºi înfiinþa-
rea a 36 firme ale cãror planuri de afa-
ceri au fost selectate pentru finanþare
prin acordarea ajutorului de minimis în
valoare de 25.000 de euro /afacere ºi
crearea ºi ocuparea a 36 locuri de mun-
cã. Totodatã, în cadrul proiectului vor
fi organizate 6 burse ale locurilor de
muncã. Valoarea proiectului este de
3.981.159 euro, iar perioada de imple-
mentare este de 24 de luni.

Cel de-al treilea proiect, INSTAF –
Integrare si sprijin pentru tinerii NEETs
prin angajare ºi formare profesionalã, va
fi implementat de AJOFM Bacãu la nive-
lul regiunii Nord – Est, pentru a sprijini
450 tineri NEETs, ºomeri cu vârsta între
16 - 29 ani, sã îºi gãseascã un loc în piaþa

muncii prin servicii de formare profesio-
nalã, mediere, angajare ºi antreprenoriat.
Cei 450 de tineri vor fi înregistraþi ºi profi-
laþi la SPO ºi vor beneficia de servicii de
mediere, informare ºi consiliere, inclusiv
participare la programe de formare profe-
sionalã organizate în funcþie de cerinþele
pieþei muncii ºi nivelul de pregãtire ºcola-
rã al tinerilor din grupul þintã. De aseme-
nea, vor fi înfiinþate 12 firme ale cãror pla-
nuri de afaceri au fost selectate pentru fi-
nanþare prin acordarea ajutorului de mini-
mis în valoare de 25.000 de euro /afacere
ºi crearea ºi ocuparea a 12 locuri de mun-
cã ºi va fi organizatã o bursã a locurilor de
muncã. Valoarea proiectului este de
999.927 euro.

În evidenþele Agenþiei Naþionale pen-
tru Ocuparea Forþei de Muncã, la finalul
lunii iulie erau înregistrate 37.577 perso-
ane cu vârsta cuprinsã între 16 ºi 29 de
ani. Dintre acestea, 29.622 persoane au
vârsta mai micã de 25 de ani. Este consi-
derat tânãr NEET persoana care nu are
loc de muncã, nu urmeazã o formã de
învãþãmânt ºi nu participã la activitãþi de
formare profesionalã. n

Creative Start – un
proiect pentru
dezvoltarea industriilor
creative în regiunea
Nord-Vest

74 de start-up-uri au fost înfiinþate în
domeniul industriilor creative, au fost cre-
ate 164 noi locuri de muncã ºi s-au pus ba-
zele unui hub al cãrui principal obiectiv îl
reprezintã sprijinirea persoanelor care do-
resc sã demareze o activitate pe cont pro-
priu, prin proiectul Creative Start derulat
din fonduri europene – pe Programul
Operaþional Capital Uman - de Consiliul
Naþional al Întreprinderilor Private Mici
ºi Mijlocii din România în parteneriat cu
Blocul Naþional Sindical.

Obiectivul general al proiectului a fost
încurajarea antreprenorialului ºi a ocu-
pãrii pe cont propriu prin susþinerea
înfiinþãrii de întreprinderi în industriile
creative în zona urbanã din regiunea
Nord-Vest.

Bugetul total al proiectului a fost de
18.310.308,88 lei, ºi a fost implementat
timp de 39 de luni.

În cursa pentru obþinerea finanþãrii
s-au înscris peste 600 de persoane care
au efectuat cursuri de formare antrepre-
norialã, 145 dintre acestea întocmind ºi
depunând planurile de afaceri. În urma
analizãrii dosarelor, 74 dintre acestea au
beneficiat de acces la finanþare neram-
bursabilã de maximum 160.000lei.

“Mã declar fericit ºi mulþumit de mo-
dul în care a evoluat business-ul meu în
aceastã perioadã ºi de modul în care am
reuºit sã gestionez eficient finanþarea
primitã. Sunt convins, cã de la an la an,
acest business va evolua ºi se va extinde
constant. Sunt recunoscãtor pentru acea-
stã oportunitate de finanþare ºi recuno-
scãtor întregii echipe care s-a ocupat de
gestionarea întregului proiect”, a decla-
rat Alexandru Stanciu Alexandru, unul
dintre antreprenorii sprijiniþi prin acest
proiect.

“În tot acest timp am învãþat mult de-
spre ce înseamnã antreprenoriatul, care
sunt provocãrile acestui domeniu, am
simþit ce înseamnã sã te bucuri de reuºitã
ºi, în acelaºi timp, ce înseamnã nesigu-
ranþa pentru ziua de maine, deºi startul a
fost mult sprijinit prin fondurile din pro-
iect. Am aflat cum e sã munceºti, întâi de
toate, ca sã poþi sã plãteºti oamenii care
lucreazã pentru afacerea ta. Am simþit cã
rigorile proiectului m-au protejat în mul-
te puncte fragile în care din lipsã de in-
formaþii legate de (resurse umane, legi-
slaþia muncii, contabilitate, domeniu ju-
ridic) aº fi putut sã intru foarte uºor în
eroare. A fost ºi continuã sã fie o expe-
rienþã extrem de interesantã ºi mulþu-
mesc tuturor celor care au fost implicaþi
în acest proces, indiferent dacã am avut
contact direct cu aceºtia sau nu”, a preci-
zat Teodora Cãtinaº.

În urma implementãrii proiectului, au
fost atinse urmãtoarele rezultate:

- 677 persoane au fost instruite în ca-
drul cursurilor de formare profesionalã
participând la cursuri în care au învãþat
despre gestionarea activitãþii antrepreno-
riale, cercetarea pieþei, a mediului de
marketing ºi elaborarea strategiei de
marketing sau accesarea surselor de fi-
nanþare pentru afacere;

- 609 persoane au fost certificate în do-
meniul competenþelor antreprenoriale;

- au fost depuse 144 de planuri de afa-
ceri din cadrul concursului de planuri de
afaceri;

- au fost înfiinþate 74 de IMM-uri care,
în prezent, sunt încã active;

- au fost create 164 de locuri de muncã;
- 70% din firme au fost înfiinþate de un

antreprenor aflat în grupa de vârstã 31 –
50 ani. n


