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Antreprenorii, mantaua de
vreme rea a Guvernului
„Mare parte din fondurile noastre pentru acest an le-am
direcþionat cu prioritate spre industria alimentarã ºi
pentru construcþii ºi vom continua aceste forme de
sprijin pânã când companiile se maturizeazã, cresc,
devin mai puternice pentru a contribui din plin la
valorificarea potenþialului agricol românesc.
Am lansat apeluri de proiecte complet digitalizate,
digitalizare ce priveºte ºi etapele de evaluare a
conformitãþii administrative ºi de eligibilitate, precum ºi
evaluarea tehnicã ºi financiarã. Am încercat ca acest
proces complet automatizat sã salveze din perioadele
care pânã acum erau alocate pentru parcurgerea
etapelor necesare în vederea încheierii contractelor de
finanþare ºi eu sper – aºa cum s-au angajat colegii mei
din Guvern – ca în cursul lunii septembrie contractele
de finanþare sã fie încheiate”.

andemia de Covid-19, cri- 12 miliarde euro din alocarea pe perioazele generate de explozia da de programare 2014-2020 (+3), autopreþurilor din energie ºi rãz- ritãþile centrale au apelat la mecanismul
boiul declanºat de Federaþia de flexibilizare a fondurilor aprobate în
Rusã în Ucraina au avut timpul pandemiei Covid-19 de Comisia
efecte ºi asupra mediului de Europeanã ºi au lansat mai multe scheafaceri din þara noastrã, care me de ajutor de minimis pentru IMM-uri
s-a confruntat cu o lipsã a materialelor pe baza acestor fonduri, scheme prin
necesare din cauza disfuncþionalitãþilor care vor fi pompate în economia naþioce au intervenit pe lanþurile de aprovi- nalã aproximativ 2,5-3 miliarde euro.
zionare, cu majorarea facturilor la utili- Acest fapt s-a vãzut imediat în graficele
publicate de Ministerul
tãþile publice, cu creºterea
Investiþiilor ºi Proiectelor
preþurilor materialelor, fapt
GEORGE
Europene, din care reieºea
ce a dus la mãrirea devizelor
MARINESCU
cã, la 1 iulie, avem un grad
generale pentru lucrãrile de
de absorbþie de doar 62%
investiþii publice, ºi cu o lipsã de finanþare din partea statului. Când (68% la începutul lunii august) pentru
ne referim la lipsã de finanþare, avem în fondurile alocate în perioada
vedere componenta de granturi din fon- 2014-2020, dar cã avem un grad de sudurile europene atât pentru perioada pracontractare de 154%, grad ce asigurã
2014-2020 (+3), cât ºi pentru perioada din plin absorbþia tuturor fondurilor alocuprinsã de PNRR (2021-2026), deoa- cate ºi înlãturã riscul pierderii celor 12
rece Guvernul a alocat, din bugetul de miliarde euro.
stat, în ultimii doi ani sume consistente
Dar efectele aplicaþiilor deschise penpentru garantarea creditelor luate de tru IMM-uri pe fondurile rãmase din peIMM-uri pentru capitalul de lucru ºi ca- rioada 2014-2020 se vor vedea în gradul
pitalul necesar investiþiilor, garanþii ofe- de absorbþie a sumelor alocate prin Plarite prin FNGCIMM, fapt care a dus la nul Naþional de Redresare ºi Rezilienþã,
bancabilizarea a 6 din 10 companii din deoarece call-urile de proiecte destinate
economia naþionalã.
mediului de afaceri din þara noastrã se
Confruntate însã cu riscul pierderii a lasã încã aºteptate, prin PNRR fiind deo-

P

camdatã demarate implementarea proiectelor privind eficienþa energeticã, cogenerarea, infrastructura rutierã ºi
feroviarã, construcþia unor creºe
eficiente energetic ºi... cam atât.
Modernizarea spitalelor se aflã încã
în aºteptarea selecþiei unitãþilor sanitare
pe baza criteriilor dorite de Ministerul
Sãnãtãþii, digitalizarea IMM-urilor nu
se face deocamdatã prin PNRR, ci prin
programele Start-up Nation 2022 ºi Femeia Antreprenor 2022, finanþate de la
bugetul de stat - programe prin care
obligatoriu 5000 de euro din fiecare
grant alocat sunt folosiþi pentru digitalizarea companiilor -, proiectele destinate asigurãrii independenþei energetice
încã nu au fost demarate, iar accesarea
de cãtre IMM-uri a instrumentelor financiare dezvoltate de Banca Europeanã de Investiþii ºi Fondul European de
Investiþii va putea fi realizatã abia la
sfârºitul anului 2023-începutul anului
2024.
În pofida situaþiei descrise mai sus,
autoritãþile centrale spun cã existã speranþã, mai ales cã mai avem prin PNRR
27,2 miliarde euro pentru perioada
2021-2026, la care se vor adãuga ºi cele
43 miliarde euro pe care urmeazã sã le
primim pe cadrul financiar european

multianual 2021-2027, dupã ce ni se vor
aproba toate programele operaþionale.
Din pãcate, din cele 16 programe operaþionale (din care 8 sunt Programe Operaþionale Regionale), pânã acum Comisia
Europeanã ne-a aprobat doar unul: Programul Operaþional pentru Asistenþã
Tehnicã, ceea ce înseamnã cã finanþãrile
pe celelalte programe le vom avea disponibile abia în a doua jumãtate a anului 2023 sau la finalul anului viitor, adicã
ne va rãmâne o perioadã de implementare de doar patru ani. Avem capacitatea ca
în urmãtorii ºase ani sã facem minuni în
privinþa proiectelor finalizate care sunt
necesare 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 duce la reducerea drasticã a decalajelor de dezvoltare pe care le avem faþã de
celelalte state membre ale Uniunii Europene, dacã vor crea plusvaloarea economicã doritã ºi dacã sunt ºanse ca reforma
realã a statului român sã se producã în toate domeniile de activitate, fie cã vorbim
despre infrastructurã, despre agriculturã,
energie, educaþie, sãnãtate, justiþie sau
administraþie publicã. n
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“Sprijinirea industriei
alimentare ºi a domeniului
construcþiilor –
prioritãþile MIPE”
(Interviu cu Marcel Ioan Boloº, ministrul Investiþiilor ºi Proiectelor Europene)
presupun asumare de riscuri din partea celor care le gestioneazã, iar procesul va mai dura un an. Eu sper ca la
sfârºitul lui 2023 sã putem deschide
aceastã perspectivã de accesare a instrumentelor financiare. Suntem ºi
noi în proces de învãþare a acestor
proceduri specifice ºi poate de aceea
uneori pare, din exterior, cã nu se vpd
rezultate imediate.

inanþarea mediului de afaceri a reprezentat o prioritate pentru guvernãrile din ultimii doi ani, pentru cã în perioada pandemiei Covid
19 ºi a crizelor ulterioare generate de creºterea preþurilor din energie
ºi rãzboiului declanºat de Federaþia Rusã în Ucraina, a fost nevoie
de menþinerea trendului de creºtere a economiei naþionale, creºtere
ce a dus la venituri mai mari la bugetul statului, necesare cheltuielilor publice din ce în ce mai mari cu care s-au confruntat Cabinetele care s-au perindat pe la Palatul Victoria. ªi de aceastã datã fondurile europene au reprezentat un mijloc de stimulare a mediului de afaceri ºi a economiei naþionale,
mai ales cã flexibilizarea aprobatã de Comisia Europeanã ne-a ajutat sã nu
pierdem 12 miliarde euro din alocarea pe care þara noastrã a avut-o de la
Uniunea Europeanã în perioada 2014-2020. Premisele pentru capitalizarea
ºi dezvoltarea IMM-urilor din þara noastrã sunt bune, dacã þinem cont cã numai în acest an Ministerul Investiþiilor ºi Proiectelor Europene va lansa apeluri de proiecte a cãror finanþare totalã se ridicã la peste 1,5 miliarde euro,
sumã la care se vor adãuga banii primiþi de companii din fondurile alocate
din PNRR ºi cei care vor veni pe programele operaþionale regionale din perioada 2021-2027.
Pentru a afla mai multe detalii în legãturã cu toate aceste aspecte, am realizat un interviu cu Marcel Ioan Boloº, ministrul Investiþiilor ºi Proiectelor Europene.

F

Reporter: Care este situaþia privind fondurile europene alocate mediului de afaceri? Am vãzut cã în ultima perioadã aþi lansat o serie de
mãsuri care cumulat aduc un plus de
sprijin financiar de 1,5 miliarde euro
pentru companiile din þara noastrã.
Marcel Boloº: Într-adevãr, pe politica de coeziune aferentã perioadei
de programare 2014-2020 avem o situaþie mai specialã, deoarece avem
un risc de a pierde banii alocaþi, estimarea noastrã fiind de 12 miliarde
euro. ªi atunci a trebuit sã luãm decizii care sã asigure utilizarea acestor
bani, iar o prioritate dintre multiplele
mãsuri pe care le-am avut în vedere
este cea referitoare la mediul de afaceri. Aºa a apãrut ºi s-a conturat un
portofoliu de proiecte ºi de apeluri
de proiecte. Primul dintre acestea a
fost cel referitor la microgranturi ºi
granturi pentru capital de lucru pe
care le-am acordat în acest an fermierilor ºi industriei alimentare,
care a inclus un apel de proiecte cu
valoare totalã a alocãrii de 350 milioane euro. Am avut depuse 33.000
de cereri de finanþare ºi au fost
încheiate 15.000 de contracte de finanþare, care au cuprins întregul buget penrtru fermieri ºi pentru industria alimentarã. Vestea bunã este cã
în luna septembrie ºi probabil în
cursul lunii octombrie se vor efectua plãþile, în urma rectificãrii în
luna august a bugetului de stat, iar
noi vom face documentele pentru
decontare din bugetul Uniunii Europene. Acesta a fost un prim exerciþiu
derulat la sfârºitul lunii mai 2022,
iar contractele de finanþare au fost
încheiate la 30 iunie 2022. Acum
am deschis un apel destinat capitalizãrii IMM-urilor pe mãsura celebrã
4.1.1, în valoare totalã de 400 milioane euro. Aici discutãm de granturi
care sunt acordate sub formã de ajutor de minimis, în special pentru
componenta de educaþie, sãnãtate ºi
servicii care sunt prestate populaþiei. În general, aceste servicii le numim de mici meºteºugari care se
adreseazã populaþiei ºi privesc tot
tipul de servicii, indiferent cã ele se
referã la frizerii, întreþinere corporalã, etc. Aceasta a fost o primã formã de granturi, iar a doua formã de
granturi este cea cu valori cuprinse
între 50.000 euro ºi 500.000 euro,
pentru care bugetul total alocat este
de 350 milioane euro.
Reporter: Bani pentru dezvoltarea producþiei ºi pentru creºterea
competitivitãþii IMM-urilor sunt
alocaþi din fondurile europene?
Marcel Boloº: Da. E o perioadã în
care, chiar sub umbrela aceasta a
IMM-urilor care au fost afectate de
criza Covid, am permis mediului de
afaceri sã îºi achiziþioneze echipamente de producþie; ba mai mult
decât atât, am adresat aceste fonduri
pentru activitatea de producþie. Apoi

am avut componenta de transport ºi
distribuþie, pentru a capitaliza firmele care desfãºoarã activitãþi de transport. A urmat componenta de construcþii, care e domeniu de activitate
separat în apelul de proiecte pe care
l-am realizat. Al patrulea mare domeniu de activitate finanþat este
componenta de servicii adresate populaþiei, despre care am vorbit la rãspunsul precedent. Am încercat sã
utilizãm banii pentru ceea ce înseamnã activitãþi de bazã în economia
naþionalã, astfel încât capitalizarea
sã ducã la consolidarea poziþiei competitive pe piaþã a IMM-urilor ºi sã
putem sã asigurãm menþinerea locurilor de muncã ºi atragerea de investiþii.

Primele finanþãri
majore pentru
companii, în luna
septembrie
Reporter: Când vor beneficia antreprenorii din þara noastrã de banii
respectivi?
Marcel Boloº: Noutatea este cã
aceste apeluri de proiecte nu mai
sunt lansate dupã modelul clasic.
Am lansat apeluri de proiecte complet digitalizate, digitalizare ce priveºte ºi etapele de evaluare a conformitãþii administrative ºi de eligibilitate, precum ºi evaluãrii tehnice ºi financiare. Am încercat ca acest proces complet automatizat sã salveze
din perioadele care pânã acum erau
alocate pentru parcurgerea etapelor
necesare în vederea încheierii contractelor de finanþare ºi eu sper – aºa
cum s-au angajat colegii mei din Guvern – ca în cursul lunii septembrie
contractele de finanþare sã fie încheiate. Este un progres major, pentru cã
pe de o parte am încercat sã testãm
acest proces complet digitalizat de
încheiere a contractelor de finanþare
– ºi dacã reuºeºte înseamnã cã este
un mare pas înainte pentru ceea ce
înseamnã accesarea fondurilor de
cãtre mediul de afaceri, iar pe de altã
parte am încercat ca prin aceºti bani
sã capitalizãm acele sectoare ale
economiei naþionale care aduc valoare adãugatã ºi de acolo se pot asigura salarii ºi atarge investiþii pentru ca
indirect bugetul de stat sã câºtige din
impozitele ºi taxele datorate de cãtre
contribuabili. Dar mai avem apeluri
de proiecte în pregãtire; lucrãm la
aºa-zisa mãsurã 4.1.1 bis, unde am
introdus un apel de proiecte care se
referã la douã mari domenii de activitate din economia naþionalã: construcþiile ºi industria alimentarã.
Dacã ne uitãm la deficitul de cont curent al României, vedem cã importurile de produse ºi bunuri de consum
depãºesc exporturile. S-a creat un
cerc vicios, pentru cã pe de o parte

1,2 miliarde euro
pentru IMM-uri, din
programele
operaþionale
regionale în perioada
2021-2027

Valoarea unui grant va fi cuprinsã între 50.000 ºi 500.000 euro, pe modelul
de la mãsura 4.1.1, iar valoarea totalã a bugetului alocat este de
300 milioane euro, din care 150 milioane euro pentru domeniul construcþiilor ºi 150 milioane euro pentru industria alimentarã".
avem potenþial agricol, iar pe de altã
parte suntem în situaþia în care importãm mai mult decât exportãm.
Atunci am zis cã e nevoie de un efort
susþinut pentru ca industria alimentarã sã fie susþinutã. În ceea ce priveºte domeniul construcþiilor, suntem în situaþia în care pentru furnizorii de materii primã pentru proiectele
de infrastructurã ale României – vorbesc de la piatrã concasatã pânã la nisip ºi tot ce e nevoie pentru ca sã
avem mare parte din materiile prime
produse în þarã – am socotit cã este
nevoie sã dãm acest impuls ºi sã sprijinim aceastã componentã din mediul de afaceri.
Reporter: Care va fi valoarea maximã a granturilor acordate?
Marcel Boloº: Valoarea unui
grant va fi cuprinsã între 50.000 ºi
500.000 euro, pe modelul de la mãsura 4.1.1, iar valoarea totalã a bugetului alocat este de 300 milioane
euro, din care 150 milioane euro
pentru domeniul construcþiilor ºi
150 milioane euro pentru industria
alimentarã. Mai avem lansat în dezbatere publicã, în consultare, un apel
de proiecte care cred cã va ajuta foarte mult IMM-urile, pe componenta
de eficienþã energeticã. Apelul are
un buget total alocat de 500 milioane
euro ºi am vizat în principal ca
IMM-urile sã poatã sã îºi asigure
consumurile proprii de energie, mai
ales din energii regenerabile. Vorbim
de energie verde, de panouri fotovoltaice, de pompe de cãldurã, de diverse inovaþii care sunt în acest domeniu, ºi am avut în vedere ca sã susþinem tot ce însemanã producþia de
energie verde pentru consumul propriu al IMM-urilor.
Reporter: Toate aceste mãsuri ºi
scheme despre care vorbiþi sunt lansate doar pe alocarea pentru perioada
de finanþare 2014-2020?
Marcel Boloº: Da. Am fãcut aceastã contextualizare pentru cã mãsurile pe care noi le-am avut în vedere
ca sã evitãm pierderea banilor au þintit mediul de afaceri, care a fost norocos din acest punct de vedere, cu toate cã mulþi dintre români ºi-ar fi dorit
sã vadã aceºti bani în proiecte de infrastructurã de transport, infrastruc-

turã de apã-canalizare, care sunt coloana vertebralã de dezvoltare a
României. În lipsa unei alternative
pe termen lung, am adoptat aceste tipuri de mãsuri care au în vedere aceste intervenþii care privesc mediul de
afaceri. Este o oportunitate enormã
pentru capitalizarea IMM-urilor ºi
pentru ca ele sã poatã sã facã faþã plãþilor la utilitãþile publice pentru cã au
crescut cu 636% costurile la energia
electricã.

Instrumentele
financiare prevãzute
în PNRR,
operaþionalizate abia
la finalul lui 2023
Reporter: În PNRR sunt prevãzute instrumente financiare pentru
IMM-uri realizate prin Banca Europeanã de Investiþii ºi prin Fondul European de Investiþii. Când vor putea
companiile din þara noastrã sã acceseze aceste instrumente financiare
atât de necesare mediului de afaceri?
Marcel Boloº: Aici am avut o discuþie întreagã despre oportunitatea
accesãrii ºi folosirii instrumentelor
financiare inovatoare, pentru cã în
general ele sunt folosite în perioadele de dezvoltare economicã, deoarece în perioadele de crizã economicã
– precum cea traversatã acum – firmele aui nevoie de capitalizare.
Astfel, între cele douã tipuri de abordãri existã o diferenþã foarte mare.
Când discutãm de capitalizare o putem face prin granturi ºi achiziþia de
echipamente necesare mediului de
afaceri, iar când discutãm despre instrumentele financiare inovatoare,
discutãm de îndatorare, care se potriveºte foarte bine în perioadele de
dezvoltare economicã ºi care sunt
viitorul pentru mediul de afaceri. Nu
o sã putem la infinit sã asigurãm doar
granturi cu toate cã ºi aceste granturi
au o valoare maximã, care poate fi
alocatã potrivit regulilor specifice
ajutorului de stat, iar cofinanþarea
vine în general din împrumuturi.
Deci, dacã punem cap la cap grantu-

rile ºi cofinanþarea în formã clasicã
este un fel de instrument financiar.
Dar revenind la întrebarea dumneavoastrã, noi avem instrumentele financiare care se împart în mai multe
categorii. Avem cele de tip private-equity, ce privesc participarea la
capitalul social al unei companii sub
formã de acþiuni. Este o premierã în
România. Pentru acest instrument financiar suntem în etapa în care avem
încheiat acordul cu Banca Europeanã de Investiþii în vederea gestionãrii
celor 400 milioane euro pe care îi
avem alocaþi. Va fi un adevãrat exerciþiu pentru MIPE ca sã implementãm astfel de mãsuri. Desigur cã aici
vorbim despre o formã de finanþare
uºoarã, dar are ºi riscurile aferente,
pentru cã, odatã ce eºti prezent ca acþionar în capitalul social al unei companii, îþi asumi ºi riscurile specifice
investitorului. Aceastã componentã
este în curs de implementare. Avem
apoi a doua componentã, de sprijin
pentru întreprinderile mari, care este
în valoare de 300 milioane euro ºi pe
care o gestionãm prin intermediul instituþiilor financiare internaþionale.
Suntem în etapa de încheiere a acestor documente necesare pentru implementarea instrumentelor financiare. Mai acem a treia componentã,
unde lucrurile sunt mai complicate
puþin, cea a garanþiilor de portofoliu,
care sunt structurate pe schimbãri
climatice, digitalizare, etc. Bugetul
total alocat este de 550 milioane euro
ºi am încheiat cu Fondul European
de Investiþii documentele necesare
de colaborare. FEI este acum în procedurã pentru selectarea fondurilor
de investiþii care vor gestiona garanþiile de portofoliu.
Reporter: Din ce ne spuneþi înþelegem cã mai dureazã un an pânã
când companiile din þara noastrã vor
putea sã acceseze aceste instrumente
financiare atât de necesare mediului
de afaceri…
Marcel Boloº: Da. Este un proces
mai anevoios, nu este un proces simplu. Nu se poate întâmpla peste noapte accesarea acestor fonduri ºi de
aceea mecanismele care stau la baza
instrumentelor financiare inovative
sunt destul de complexe pentru cã ele

Reporter: Pentru cadrul financiar
european multianual 2021-2027, de
ce fonduri vor beneficia companiile
din þara noastrã?
Marcel Boloº: Avem 16 programe operaþionale, din care a fost aprobat pânã acum Programul Operaþional de Asistenþã Tehnicã. Bugetul
alocat þãrii noastre pentru politica de
coeziune este de 43,1 miliarde euro
ºi de aceea trebuie sã luãm fiecare
program operaþional în parte, sã îl
negociem cu Comisia, sã rãspundem
la clarificãri, etc.. În cadrul programelor operaþionale regionale avem
bani pentru IMM-uri. Vorbim despre
aproximativ 1,2 miliarde euro alocaþi mediului de afaceri, iar o parte din
aceste fonduri vor fi accesate prin instrumentele financiare inovative
pentru cã acesta este viitorul privind
accesarea fondurilor europene.
Reporter: Veþi continua programul cu voucherele sociale, sub o formã care sã permitã dezvoltarea industriei agro-alimentare autohtone?
Marcel Boloº: Da. Negociem cu
Comisia Europeanã în cadrul Programului Operaþional Incluziune ºi
Demnitate Socialã, pentru ca aceste
mãsuri privind voucherele sociale
sã fie extinse pânã la finalul anului
2027. Sper sã putem da vestea bunã
pentru oameni în curând, dupã aprobarea programului de cãtre Comisia
Europeanã. Pânã atunci încã suntem
în proces de negociere, dar negocierea este ºi din acest punct de vedere
al prelungirii perioadei de acordare.
Apoi, am avut recent o discuþie cu
reprezentanþii Rompan ºi ai industriei de morãrit ºi panificaþie în
care am analizat posibilitatea legalã
pentru a continua programul cu vouchere sociale sau pachete alimentare – cum va fi forma finalã a acestuia
– ºi pentru a stabili un mecanism de
implementare în care pachetele alimentare de bazã sã fie cele care sunt
incluse în programul de vouchere
sociale ºi ele sã fie cu produse româneºti. Acest lucru va însemna un
ajutor imens pentru industria
agro-alimentarã din þara noastrã ºi
pentru cei care lucreazã în acest domeniu. Este un proiect la care lucrãm în Ministerul Investiþiilor ºi
Proiectelor Europene ºi chiar þin foarte mult la aceastã autenticitate ºi
sprijin pe care trebuie sã îl dãm pentru piaþa produselor româneºti, fiindcã este un moment extrem de greu
pentru întreaga industrie alimentarã. Dupã cum se poate observa,
mare parte din fondurile noastre
pentru acest an le-am direcþionat cu
prioritate spre industria alimentarã
ºi pentru construcþii, ºi vom continua aceste forme de sprijin pânã
când companiile se maturizeazã,
cresc, devin mai puternice pentru a
contribui din plin la valorificarea
potenþialului agricol românesc.
Reporter: Vã mulþumim! n
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Cele 7,6 miliarde euro alocate sectorului de transport vor fi folosite, în principal, pentru urmãtoarele investiþii:
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pentru traficul greu din România, conform principiului „poluatorul plãteºte”, inclusiv posibile
stimulente pentru cei care deþin vehicule cu
emisii zero/reduse;
àcreºterea cu 100% a cotei vehiculelor electrice/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:

I. Infrastructura rutierã:
à434 de kilometri de autostradã construiþi; cu sistem ITS instalat ºi cu sisteme moderne de monitorizare ºi informare a utilizatorilor infrastructurii
à52 de staþii electrice construite (cu 264 de puncte de încãrcare– o medie de 5 puncte de încãrcare/staþie)
à625 hectare de perdele forestiere liniare în lungul autostrãzilor nou construite;
à45% din punctele negre eliminate; cele cu risc
major pentru siguranþa oamenilor
à18 parcãri securizate implementate în lungul autostrãzilor nou construite;
àaplicarea unui nou sistem de taxare, în special

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 centralizare.
àMetrou: 12.7 km de reþea nouã de metrou; 32
de trenuri noi de metrou. n

Ca urmare a investiþiilor în domeniul apei, se vor realiza, 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 puþin 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
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Infrastructura de transport
ºi Valul Renovãrii,
cele mai accesate
componente din PNRR
A

u trecut 11 luni de la vizita
de la Bucureºti a preºedintei
Comisiei Europene, Ursula
von der Leyen, în care eram
anunþaþi cã oficialii de la Bruxelles sunt
de acord cu Planul Naþional de Redresare ºi Rezilienþã al þãrii noastre ºi ne-am fi
aºteptat ca, în acest timp, mai ales cã UE
ne-a livrat un avans de 3,7 miliarde euro
din cei 29,2 miliarde euro, sã vedem demaratã implementarea mai multor proiecte, pentru cã guvernanþii ne-au asigurat cã în documentul respectiv au trecut
proiectele mature.
Din pãcate, numai proiectele privind
infrastructura de transport ºi cele finanþate din componenta Valul Renovãrii se
aflã pe drumul implementãrii, iar acest
lucru este îngrijorãtor dacã luãm în calcul cã alocarea totalã pentru PNRR s-a
diminuat cu 2,1 miliarde euro, deoarece
anul trecut þara noastrã a înregistrat o
creºtere economicã peste aceea luatã în
calcul la întocmirea ºi aprobarea
documentului respectiv.
În ceea ce priveºte proiectele derulate
prin finanþãrile europene, vicepremierul
Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, a anunþat cã, de la începutul anului
2022 ºi pânã la 1 august, ministerul de resort a semnat contracte de 4,7 miliarde
euro pentru infrastructura de transport
rutier ºi feroviar.
„În viziunea noastrã sectorul transporturilor contribuie ºi va contribui la
ieºirea din aceastã situaþie dificilã. Toate
mãsurile economico-sociale sunt corelate cu ºantierele de infrastructurã mare.
Prin transpunerea acestor proiecte de infrastructurã în lucrãri ºi ºantiere se realizeazã de fapt liantul între investiþii pentru a creºte nivelul de trai în fiecare regiune a þãrii. Noi construim aceste politici, viziune, încã de la preluarea mandatului. De la începutul anului ºi pânã acum
avem 332 kilometri m lansaþi în licitaþii
ºi diferite stadii. În 2021 s-au lansat 70
kilometri. De la 1 ianuarie pânã la 1 august vorbim de 332 de kilometri. Nu puteam sã construim nici kilometri de autostradã, nici de cale feratã, dacã nu aveam
contracte încheiate în aceastã perioadã.
În construire acum sunt 207 kilometri de
autostradã, 61 kilometri de drum expres,
iar pentru alþi 130 kilometri de
autostradã au fost semnate deja
contractele ºi vor intra în construire în
perioada urmãtoare”, a declarat
vicepremierul Sorin Grindeanu.
Ministrul Transporturilor a mai arãtat
cã aproape 1.000 kilometri de linie de
cale feratã sunt în curs de modernizare.
„Pe zona feroviarã sunt peste 250 kilometri de cale feratã în curs de modernizare, pentru alþi 162 kilometri au fost desemnaþi câºtigãtori, iar pentru 166 kilometri de cale feratã au fost depuse ofertele ºi vor intra în execuþie în perioada urmãtoare. Ajungem undeva la 1.000 kilometri adunând toate aceste programe pe
care le aminteam mai devreme. V-aº prezenta faptul cã de la începutul anului ºi
pânã la 1 august la Ministerul Transporturilor s-au semnat contractele pe toate
tipurile de transport de aproximativ 4,7
miliarde euro. Cel mai bun an în trecut,
în istorie, a fost în urmã cu 2-3 ani, când
au fost semnate contracte în valoare totalã de aproximativ 2 miliarde lei. Cu alte

mente medicale precum electrocardiograf digital, ecograf portabil, dar ºi cu
echipamente IT. În plus, medicii de familie vor putea investi ºi în monitoare pentru funcþii vitale precum frecvenþa cardiacã, tensiunea arterialã non-invazivã,
pulsoximetria, temperatura sau
spirometrul digital, dar ºi multe altele.
Pentru dotarea cu echipamente ºi mobilier, fiecare cabinet medical sau asociere de cabinete va avea acces la fonduri
în valoare de 45.000 de euro fãrã TVA.
Pentru renovare, medicii pot solicita fonduri de pânã la 15.000 de euro fãrã TVA.
Alocarea se face pe baza investiþiei 1 „Cabinete ale medicilor de familie sau
asocieri de cabinete de asistenþã medicalã primarã” din cadrul Componentei 12 –
Sãnãtate, din PNRR.

Apeluri de proiecte
pentru eficienþa
energeticã în sectorul
industrial
cuvinte, în primele 8 luni ale anului 2022
am ajuns aproape de 5 miliarde, iar pânã
la finalul anului eu cred cã vom depãºi
suma de 8 miliarde, aºa cum ne-am propus”, a afirmat recent Sorin Grindeanu.
Printre autostrãzile care vor fi finanþate în perioada urmãtoare din PNRR, se
numãrã Autostrada Moldovei, A7, Autostrada Unirii – Târgu Mureº-Iaºi, tronsonul de autostradã Sibiu-Piteºti, iar una
dintre rutele feroviare finanþate cu prioritate va fi Caransebeº-LugojTimiºoara-Arad, pentru care a fost deja
atribuit ºi semnat contractul pentru reabilitarea integralã a tronsonului de cale
feratã ce se întinde pe 162 kilometri.
Din pãcate, lucrurile treneazã în privinþa realizãrii metroului din Cluj Napoca ºi a inelului feroviar din jurul Capitalei, obiective prinse în PNRR. Se pare
însã cã se pun în miºcare proiectele privind achiziþionarea de material rulant
pentru transportul feroviar sustenabil,
verde, de persoane, deoarece a fost demaratã procedura de achiziþie pentru 12
trenuri cu hidrogen, investiþie care se ridicã, împreunã cu costurile de mentenanþã ºi aprovizionare cu hidrogen pentru 30 de ani, la peste un miliard de euro.

Eficientizarea
energeticã ºi
construcþia de creºe –
programele accesate
de autoritãþile locale
În afara Ministerul Transporturilor, se
pare cã ºi Ministerul Dezvoltãrii ºi-a luat
deja o parte importantã din PNRR, deoarece a finalizat evaluarea tuturor proiectelor depuse în cadrul Componentei 5 –
Valul renovãrii, a semnat 28 contracte de
finanþare ºi chiar a efectuat primele plãþi
pentru acestea, a anunþat ministrul Cseke
Attila.
În perioada 1 aprilie 2022 - 30 mai
2022, au fost depuse 1437 cereri de finanþare pentru apelurile de proiecte afe-

În ceea ce priveºte proiectele derulate prin finanþãrile
europene, vicepremierul Sorin Grindeanu, ministrul
Transporturilor, a anunþat cã, de la începutul anului
2022 ºi pânã la 1 august, ministerul de resort a
semnat contracte de 4,7 miliarde euro pentru
infrastructura de transport rutier ºi feroviar.

rente Componentei 5 – Valul Renovãrii,
pe platforma electronicã a MDLPA. Prin
Componenta 5, România beneficiazã de
fonduri pentru eficientizarea energeticã,
asigurarea siguranþei seismice ºi la incendiu a 4.333 blocuri de locuinþe ºi clãdiri publice. Ministerul asigurã ºi o supracontractare cu 30% a acestor fonduri,
în vederea accesãrii integrale de cãtre
þara noastrã a finanþãrii europene.
„Valul renovãrii a fost cel mai mare
apel de proiecte lansat pânã acum, cu cea
mai mare finanþare din PNRR, iar numãrul record de cereri depuse demonstreazã
cã existã o nevoie mare pentru renovarea
clãdirilor, mãsura propusã de noi, prin
care nu cerem cotã-parte de la locatari
sau de la autoritãþile locale, fiind, de asemenea, necesarã”, a precizat ministrul
Cseke Attila.
De la închiderea apelului de proiecte
ºi pânã în prezent, Ministerul Dezvoltãrii
a semnat 28 de contracte de finanþare
prin Componenta, pentru renovarea integratã ºi creºterea eficienþei energetice a
unor clãdiri publice.
Pe lângã Valul Renovãrii, Ministerul
Dezvoltãrii a finalizat ºi apelul privind
realizarea de creºe noi, proiectele respective fiind finanþate ºi ele din PNRR.
Autoritãþile administraþiei publice locale
au depus 228 cereri de finanþare pentru
construirea de creºe noi, moderne ºi prietenoase cu mediul – a declarat ministrul
dezvoltãrii, Cseke Attila, dupã
închiderea apelurilor de proiecte.
Acest lucru a fost posibil deoarece
Ministerul Dezvoltãrii a lansat, anul trecut, un apel de proiecte pentru construcþia unor creºe noi, moderne ºi eficiente
din punct de vedere energetic, finanþate
din fonduri guvernamentale. 64 dintre
cererile primite pentru acest apel de
proiecte vor fi finanþate acum din PNRR.
În urma finalizãrii apelurilor de proiecte, 64 de creºe pot primi finanþare, iar
pentru 22 dintre ele a fost semnat ºi contractul de execuþie, iar celelalte 42 sunt în
procedurã de licitaþie publicã ºi urmeazã
sã fie încheiate contractele de execuþie a
lucrãrilor.
Beneficiind de o finanþare în valoare
de aproape 300 milioane euro din
PNRR, Ministerul Dezvoltãrii va construi peste 100 de creºe noi, moderne ºi
prietenoase cu mediul. 64 vor fi cele preluate, iar pentru restul a fost derulat un alt
apel de proiecte, care s-a încheiat în
aceastã varã.
Totodatã, Ministerul Dezvoltãrii a pus
la dispoziþia autoritãþilor interesate proiecte-tip, grãbind semnificativ procesul
de construcþie ºi diminuând costul total,
prin eliminarea necesitãþii de a proiecta
fiecare creºã în parte.
Creºele nZEB (near-Zero Energy Building) vor fi dotate cu panouri solare ºi
fotovoltaice, pentru asigurarea necesarului de energie ºi apã caldã din surse regenerabile, iar anvelopa clãdirii va fi foarte
bine izolatã termic, cu uºi ºi geamuri izolante. Clãdirile vor fi, de asemenea, dotate cu pompe de cãldurã cu puþuri forate în
mare adâncime, care asigurã un agent
termic de 10 Celsius, indiferent de anotimp. Vara pot fi folosite pentru rãcirea
spaþiului, iar iarna ajutã la încãlzire, fiind
nevoie de un aport de energie redus pentru a încãlzi creºele pornind de la 10 . În

acelaºi timp, aceste creºe vor reduce impactul fenomenului de efect de serã, iar
clãdirile vor avea sisteme inteligente, digitale de management al acestor resurse,
ºi, în acest fel, cheltuielile vor fi mici.
În funcþie de mãrimea lor, noile creºe
vor asigura locuri pentru 40-110 copii ºi
vor avea sãli de joacã, dormitoare, salã
pentru festivitãþi, bucãtãrie ºi spãlãtorie
proprii, cabinet medical, spaþii administrative ºi spaþiu de joacã amplu, în aer
liber.
În prezent, în creºele de stat, sunt locuri disponibile pentru mai puþin de 4%
dintre copiii de vârstã antepreºcolarã,
aproximativ 16.000 copii. Construcþia
creºelor finanþate prin PNRR, pânã în
anul 2025, va asigura încã 7.450 locuri,
la care se adaugã locurile în creºele construite de Ministerul Dezvoltãrii cu
finanþare din bugetul naþional.

25 de spitale,
modernizate prin
PNRR
În ultimele luni ºi infrastructura din sistemul de sãnãtate publicã a intrat în
atenþia cetãþenilor odatã cu punerea în
consultare publicã de Ministerul Sãnãtãþii a criteriilor pe baza cãrora vor fi selecþionate spre finanþare din PNRR 25 de
spitale din þarã.
Ministerul Sãnãtãþii a prezentat ºi o listã cu indicatori care trebuie îndepliniþi
în procesul de modernizare. De pildã,
este obligatoriu ca dupã modernizare,
spitalele sã îºi reducã considerabil
consumul de energie.
„Noi trebuie sã facem cel puþin 25 de
obiective din aceastã listã de 49. Ce indicatori trebuie îndepliniþi? Cel puþin 1500
de paturi trebuie sã fie într-o clãdire cu
un consum energetic aproape de zero ºi
cel puþin 1300 de paturi în clãdiri NZEB
plus care înseamnã sã aibã un necesar de
energie primarã cu 20% mai mic decât
cerinþa pentru clãdirile al cãror consum
de energie este aproape egal de zero, deci
niºte clãdiri verzi”, a declarat Alexandru
Rafila, ministrul Sãnãtãþii.
Bugetul pentru modernizarea unitãþilor spitaliceºti este de 1,7 miliarde de
euro, iar o parte din bani sunt destinaþi
achiziþionãrii de aparaturã medicalã
nouã, în timp ce restul sumei va fi direcþionat cãtre construcþia de spitale noi.
„Avem un buget de 1,7 miliarde - 1,89
miliarde euro pentru infrastructura spitaliceascã nouã, din care 635 milioane
euro pentru echipamente ºi aparaturã
medicalã. E o proporþie corectã, cam
35%, reprezintã aparatura medicalã din
cadrul investiþiei într-o unitate spitaliceascã”, a mai spus Alexandru Rafila.
Pe lângã criteriile privind unitãþile de
sãnãtate publicã, Ministerul Sãnãtãþii a
lansat la începutul lunii august ºi un apel
de proiecte prin care medicii de familie,
pe baza celor peste 180 milioane euro
alocaþi din Planul Naþional de Redresare
ºi Rezilienþã, îºi vor putea renova ºi dota
cabinetele medicale.
Practic prin PNRR 3000 de medici de
familie sau asocieri de cabinete medicale
de medicinã primarã vor putea sã renoveze ºi sã doteze cabinetele cu echipa-

ªi Ministerul Energiei a lansat în acest
an câteva apeluri de proiecte ce urmeazã
a fi implementate cu sprijinul finanþãrii
din PNRR. Unul dintre aceste apeluri s-a
încheiat în 31 august ºi priveºte Mãsura
de investiþii 5 – Sprijinirea investiþiilor în
modernizare, monitorizarea ºi eficientizarea consumului de energie la nivelul
operatorilor economici în vederea
asigurãrii eficienþei energetice în
sectorul industrial.
Prin realizarea proiectelor finanþabile
în cadrul acestei scheme de ajutor se urmãreºte finalizarea a cel puþin 50 de proiecte de eficienþã energeticã în industrie,
prin care sã se obþinã o reducere cu cel
puþin 30% a emisiilor indirecte ºi directe

echivalentul în lei a sumei de 62 milioane euro, fonduri europene nerambursabile asigurate prin Mecanismul de Redresare ºi Rezilienþã în cadrul Planului
Naþional de Redresare ºi Rezilienþã –
Componenta 6 Energie.
În aceastã perioadã, pânã pe 15 septembrie, se desfãºoarã ºi apelul de proiecte privind Mãsura de investiþii 3 –
Dezvoltarea de capacitãþi de producþie
pe gaz, flexibile ºi de înaltã eficienþã,
pentru cogenerarea de energie electricã
ºi termicã (CHP) în sectorul încãlzirii
centralizate, în vederea atingerii unei decarbonizãri profunde. Investiþia va asigura furnizarea de energie termicã consumatorilor, în contextul eliminãrii treptate a cãrbunelui/lignitului din procesul
de producþie a energiei electrice.
Obiectivul mãsurii de investiþii I.3 din
cadrul PNRR este de a face investiþii în
unitãþi/centrale de producþie a energiei
electrice ºi termice în cogenerare de înaltã eficienþã, în sectorul încãlzirii centralizate, flexibile, prin folosirea gazului natural, pregãtite pentru amestec cu gazele
regenerabile/ cu emisii reduse de carbon,
inclusiv hidrogen verde, oferind centralelor posibilitatea sã atingã pe durata de
viaþã economicã, pragul de maximum
250g CO2 eq/KWh.
Proiectele finanþabile în cadrul apelului trebuie sã asigure construcþia sau modernizarea unor unitãþi de producþie a
energiei electrice ºi termice în cogenerare de înaltã eficienþã în sectorul încãlzirii
centralizate, pe gaze, flexibile ºi de înaltã
eficienþã, cogenerare. Investiþiile trebuie
sã înlocuiascã cel puþin aceeaºi capacitate a unor centrale electrice ºi/ sau a unor
centrale de producere a energiei termice
cu emisii semnificativ mai mari de dioxid de carbon (de exemplu, pe bazã de
cãrbune, lignit sau petrol), astfel ducând
la o scãdere a emisiilor de gaze cu efect

Valul renovãrii a fost cel mai mare apel de
proiecte lansat pânã acum, cu cea mai mare
finanþare din PNRR, iar numãrul record de cereri
depuse demonstreazã cã existã o nevoie mare
pentru renovarea clãdirilor, mãsura propusã de
noi, prin care nu cerem cotã-parte de la locatari
sau de la autoritãþile locale, fiind, de asemenea,
necesarã”, a precizat ministrul Cseke Attila.

a gazelor cu efect de serã.
Valoarea maximã a ajutorului de stat
care poate fi acordat prin prezenta mãsurã, în baza art. 38 – Ajutoarele pentru investiþii în favoarea mãsurilor de eficienþã
energeticã, din Regulamentul (UE) nr.
651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaþa internã în aplicarea articolelor 107 ºi 108
din Tratat, este de maxim 1,2 milioane
euro pentru o întreprindere, reprezentând 30% din costurile eligibile la
care se adaugã bonusurile conform punctului 1.7. Finanþarea este eligibilã pentru un singur proiect (definit ca o singurã
intervenþie ºi/sau pachet de intervenþii) la
nivelul unei întreprinderi, indiferent de
numãrul de sucursale/puncte de
lucru/filiale pentru care aplicã.
Solicitanþii eligibili sunt: operatori
economici – microîntreprinderi, întreprinderi mici ºi mijlocii, dar ºi întreprinderi mari, entitãþi cu personalitate juridicã înregistrate în România ºi care activeazã în conformitate cu legislaþia naþionalã în domeniu, pe teritoriul României,
respectând condiþia înregistrãrii la
ONRC.
Bugetul total estimat al schemei este

de serã.
Prin realizarea acestor proiecte se urmãreºte creºterea cu aproximativ 300
MW a puterii instalate în cogenerare în
sistemul încãlzirii centralizate.
Solicitanþii eligibili sunt:
- Societãþile (întreprinderi mici, mijlocii ºi mari) constituite conform prevederilor legii 31/1990 sau conform dispoziþiilor legii 346/2004, care au ca obiect
de activitate producerea energiei electrice ºi termice în cogenerare (CHP) în sectorul încãlzirii centralizate, în sensul
legii 325/2006.
- Unitãþi administrativ teritoriale
(UAT)/subdiviziunile administrativ-teritoriale, definite prin legea 215/2001,
care produc energie termicã în scopul
furnizãrii în reþeaua de transport ºi distribuþie pentru asigurarea serviciului public
de alimentare cu energie termicã.
Bugetul total estimat al schemei este
echivalentul în lei a sumei de 388,05 milioane euro, din care 298,5 milioane euro
sunt fonduri europene asigurate prin
PNRR, iar restul de 89,55 milioane euro
sunt fonduri naþionale prin aplicarea procentului de supracontractare de 30%. n
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INSTITUTII EUROPENE
RAMONA CHIRIAC, ªEFA REPREZENTANÞEI COMISIEI EUROPENE LA BUCUREªTI:

“Finanþarea prin intermediul
împrumuturilor, ºi nu prin
granturi, a fost mãsura aleasã
pentru a susþine cât mai
multe IMM-uri”
l Lipsa accesului la finanþare, costurile ridicate ale împrumuturilor, volatilitatea pieþelor financiare ºi creºterea preþurilor
din energie – problemele ridicate de antreprenori la Reprezentanþa Comisiei Europene la Bucureºti
Reporter: Parlamentul European
a atras atenþia Comisiei Europene, în
urmã cu douã luni, cã în mai multe
PNRR-uri autoritãþile centrale ale
statelor membre nu au þinut cont de
necesitãþile administraþiilor locale ºi
regiunilor privind includerea la finanþare a unor proiecte. Mai mulþi
parlamentari europeni au transmis
Comisiei cã este nevoie sã monitorizeze atent aceste aspecte, pentru a se
asigura cã se va atinge rezilienþa doritã. În aceste condiþii, care este rolul
Reprezentanþei Comisiei Europene
în monitorizarea modului în care autoritãþile centrale ating bornele ºi jaloanele asumate prin PNRR?
Ramona Chiriac: Încep prin a
evidenþia faptul cã bugetul pe termen
lung al UE ºi NextGenerationEU instrumentul temporar conceput
pentru a stimula redresarea economicã - formeazã cel mai mare pachet
de stimulente finanþat vreodatã în
Europa. Un cuantum total de 2.018
miliarde euro, în preþuri actuale, susþine reconstruirea Europei în perioada de dupã pandemia de COVID-19
ºi în acest context de rãzboi. Aº vrea
sã reamintesc, ºi cu ocazia acestui interviu, decizia istoricã luatã de statele membre ale UE în iulie 2020 ºi
agreatã cu Parlamentul European de
a se împrumuta împreunã de pe pieþe
ºi mandatarea Comisiei Europene de
a face acest lucru în numele Uniunii
Europene ºi în condiþii mult mai
avantajoase decât ar putea-o face
multe dintre statele membre. Reconstrucþia economicã pe care instituþiile europene au gândit-o împreunã cu
statele membre ale UE, are ca obiectiv o Europã mai ecologicã, mai digitalã ºi mai rezilientã.
Planurile naþionale de redresare ºi
rezilienþã au fost elaborate ºi asumate de fiecare stat-membru, conform
nevoilor de dezvoltare identificate la
nivel naþional ºi în concordanþã cu
obiectivele europene majore menþionate mai sus.
Planul Naþional de Redresare ºi
Rezilienþã al României (PNRR) este
unul dintre puþinele planuri naþionale cu o componentã dedicatã autoritãþilor locale. Aºa a apãrut Componenta 10 din PNRR, Fondul Local,
cu o alocare totalã de 2,1 miliarde
euro aferentã reformelor ºi investiþiilor privind înnoirea parcului de
vehicule destinate transportului public (achiziþia de vehicule nepoluante), puncte de reîncãrcare vehicule electrice, piste pentru biciclete
la nivel local/metropolitan, construirea de locuinþe pentru tineri ºi pentru specialiºti din sãnãtate ºi învãþãmânt, reabilitarea clãdirilor publice, elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului ºi de urbanism. În
plus, ºi celelalte capitole/componente din plan includ investiþii ºi reforme care privesc ºi autoritãþile locale, spre exemplu investiþii în infrastructura de apã ºi canal, împãduriri, construcþia ºi dotarea de centre
comunitare integrate sau construcþia de creºe. Sigur cã nevoile de dezvoltare sunt mari, tocmai de aceea
existã ºi fondurile disponibile din
Cadrul financiar multianual. Comisia Europeanã este alãturi de statele
membre ºi asigurã sprijin tehnic în
implementare. Iar în plan local,
punctual, rolul Reprezentanþei Co-

misiei Europene este de stabili un
dialog constant cu autoritãþile române ºi celelalte comunitãþi de interes, de a funcþiona ca un liant local,
de a identifica dificultãþile cu care
se confruntã autoritãþile centrale ºi
locale ºi de a elabora instrumente ºi
sisteme care sã vinã în sprijinul acestora. Suntem un partener de drum al
României în efortul sãu de implementare a PNRR ºi de a livra rezultate pentru cetãþenii români.
Reporter: Guvernul a trimis Comisiei Europene la sfârºitul lunii mai
prima cerere de platã din PNRR, dar
decizia privind aprobarea sau respingerea ei a fost amânatã pânã la mijlocul lunii septembrie. Din informaþiile pe care le deþineþi, autoritãþile
române au rãspuns tuturor cerinþelor
Comisiei pentru a primi ok-ul pentru
prima cerere de platã? Ce ar însemna
pentru þara noastrã o respingere a
unei cereri de platã?
Ramona Chiriac: Într-adevãr,
prima cerere de platã este în proces
de evaluare. Deºi, în general, Comisia furnizeazã o evaluare preliminarã
a cererii de platã în termen de douã
luni de la primirea acesteia, autoritãþile române au decis, împreunã cu
Comisia, sã prelungeascã perioada
de evaluare pentru aceastã cerere
pânã la 16 septembrie 2022. Aceastã
practicã nu este neobiºnuitã. În urma
evaluãrii preliminare a Comisiei,
Comitetul Economic ºi Financiar
(CEF), un organism alcãtuit din reprezentanþi ai administraþiilor naþionale ºi bãncilor centrale ºi Comisia,
are la dispoziþie o lunã pentru a-ºi exprima opiniile. Comisia va consulta
apoi statele membre printr-o procedurã de comitologie, în cadrul Comisiei dedicate Mecanismului de Redresare ºi Rezilienþã (MRR). În cazul în care Comisia estimeazã cã nu
toate jaloanele ºi þintele asociate primei cereri de platã sunt îndeplinite în
mod satisfãcãtor, se poate efectua o
platã parþialã, iar restul plãþii (împrumut sau grant) va fi suspendat. Statul
membru în cauzã are apoi la dispoziþie ºase luni pentru a lua mãsurile necesare pentru a asigura îndeplinirea
satisfãcãtoare a jaloanelor ºi a þintelor. Conform Regulamentului MRR,
în cazul în care acest lucru nu a fost
realizat în termen de ºase luni, valoarea totalã a contribuþiei financiare ºi,
dacã este cazul, a împrumutului se
reduce proporþional.

Ratã de multiplicare
cel puþin dublã la
finanþarea prin
împrumuturi pentru
IMM-uri
Reporter: În spaþiul public s-a
dezbãtut mult despre modul în care
IMM-urile sunt finanþate prin
PNRR. De ce s-a recurs la finanþarea
prin intermediul împrumuturilor ºi
nu prin granturi?
Ramona Chiriac: Pe lângã investiþii, este important de menþionat cã
PNRR include ºi o serie de reforme
menite sã consolideze mediul de
afaceri din România. Reformele
care sprijinã investiþiile includ modificãri normative pentru a reduce
sarcina administrativã pentru întreprinderi prin simplificarea legisla-

þiei, a procedurilor de înfiinþare/ieºire ºi de obþinere de licenþe.
Investiþiile se referã la crearea de
platforme digitale pentru furnizarea
de servicii publice simplificate pentru întreprinderi ºi acces la finanþare
pentru întreprinderile mici ºi mijlocii ºi pentru alte întreprinderi prin
instrumente financiare ºi granturi.
Concret, prin PNRR sunt asigurate
urmãtoarele instrumente financiare:
garanþia de portofoliu pentru rezilienþã, garanþia de portofoliu pentru
acþiune climaticã, fond de fonduri
de capital de risc pentru redresare,
pentru digitalizare, acþiune climaticã ºi alte domenii de interes, instrumentul financiar pentru investiþii în
eficienþã energeticã, precum ºi
scheme de ajutor de stat pentru sectorul privat. Finanþarea prin intermediul împrumuturilor, ºi nu prin
granturi, a fost mãsura aleasã pentru
a putea finanþa cât mai multe
IMM-uri. În cazul granturilor, rata
de multiplicare este egalã cu 1, pe
când în cazul împrumuturilor rata
de multiplicare poate fi dublã sau
chiar mai mult, deci valoarea de finanþare resimþitã în economie este
mai mare.
Reporter: Care va fi rolul Bãncii
Naþionale de Dezvoltare (obiectiv
prevãzut în PNRR) în viitoarele mecanisme de finanþare europeanã pentru mediul privat de afaceri?
Ramona Chiriac: Operaþionalizarea Bãncii Naþionale de Dezvoltare (BND) este un obiectiv important din PNRR, care va contribui
direct la remedierea disfuncþionalitãþilor de pe piaþa financiarã, în
principal prin finanþarea proiectelor beneficiarilor eligibili care au
un profil de risc ridicat. De asemenea, operaþionalizarea BND va avea
un potenþial ridicat de a crea valoare
adãugatã ºi locuri de muncã. Banca
Naþionalã de Dezvoltare va fi înfiinþatã ca o instituþie de credit deþinutã
100% de stat, care funcþioneazã sub
supravegherea Bãncii Naþionale a
României (BNR) ºi în conformitate
cu legislaþia naþionalã ºi europeanã
în vigoare ºi va veni sã suplineascã
acel loc în piaþã unde sectorul privat
manifestã un apetit scãzut de a oferi
finanþare.

Eurostat: România
este statul membru
cu cel mai scãzut
numãr de IMM-uri
raportat la numãrul
populaþiei
Reporter: Pentru redresare ºi rezilienþã, reprezentanþii asociaþiilor patronale din þara noastrã afirmã cã ar fi
nevoie de finanþarea dezvoltãrii capacitãþilor de producþie, de sprijinirea
proiectelor în inovaþie pentru a creºte
competitivitatea companiilor româneºti în spaþiul comunitar. Din pãcate,
majoritatea granturilor alocate prin
PNRR se referã la digitalizarea
IMM-urilor. Ce fonduri ar putea accesa IMM-urile din România pentru a
deveni competitive pe plan european?
Ramona Chiriac: Mecanismul
de Redresare ºi Rezilienþã, facilitatea prin care se finanþeazã Planul Naþional de Redresare ºi Rezilienþã, impune câteva condiþii de bazã pentru
programare: respectarea principiului
de a nu dãuna semnificativ mediul
înconjurãtor (DNSH), minimum
20% din finanþãri sã fie direcþionate
cãtre investiþii digitale ºi minimum
37% cãtre investiþii verzi. De aceea,
mãsurile de sprijin pentru IMM-uri
din PNRR sunt mai degrabã orientate spre investiþii în digitalizare, redresare, acþiune climaticã sau eficienþã energeticã, însã acestea sprijinã deopotrivã mãsurile inovative realizate de cãtre IMM-urile care activeazã în domeniul energetic sau al
tehnologiilor digitale avansate. În
acelaºi timp, mediul de afaceri poate
participa în colaborare cu organizaþii
de cercetare la realizarea de proiecte
de cercetare inovativã, în baza mãsurilor de finanþare din cadrul componentei 9 din PNRR. Complementar
cu PNRR va exista ºi Programul
Operaþional Creºtere Inteligentã, Digitalizare ºi Instrumente Financiare
(POCIDIF), care va veni cu soluþii
alternative ºi complementare de investiþii pentru IMM-uri. De asemenea, Programele Operaþionale Regionale pun un accent important pe
dezvoltarea mediului de afaceri, respectiv implementarea obiectivelor

de specializare inteligentã la nivel
regional ºi direcþionarea finanþãrilor
regionale în aceste direcþii.
Reporter: Ce prevede MFF
2021-2027 pentru dezvoltarea mediului de afaceri? Ce sume sunt alocate ºi care sunt principalele domenii
de finanþare? Se va merge tot pe
împrumuturi sau un rol important
vor juca ºi granturile?
Ramona Chiriac: Potrivit Eurostat, România este statul membru cu
cel mai scãzut numãr de IMM-uri raportat la numãrul populaþiei. Aºadar
este necesarã susþinerea creºterii numãrului de IMM-uri prin mãsuri care
sã asigure dezvoltarea acestora pe
baze solide, prin viitoarele programe
ale Cadrului financiar multianual
2021 – 2027. Deºi încã se poartã discuþii, cel mai probabil forma de sprijin va fi de instrumente financiare
combinate cu granturi. ªi profit de
ocazie sã reamintesc mãsurile de simplificare legislativã, debirocratizare
ºi digitalizare cuprinse în PNRR, care
sunt menite sã reducã povara administrativã pentru IMM-uri.
Reporter: Aþi avut întâlniri cu reprezentanþii mediului de afaceri din
þara noastrã? Care au fost solicitãrile
lor principale ºi câte dintre acestea
au primit rãspuns favorabil din partea Comisiei?
Ramona Chiriac: Am avut mai
multe discuþii cu reprezentaþii mediului de afaceri, Camerele de Comerþ, Asociaþiile Patronale, în contextul implementãrii PNRR sau în
contextul vizitelor oficialilor europeni ºi cu siguranþã vom mai avea,
deoarece una dintre prioritãþile noastre în Reprezentanþã este de a lua pulsul comunitãþii de afaceri. Printre
cele mai des menþionate probleme au
fost: lipsa accesului la finanþare, costurile ridicate ale împrumuturilor ºi
lipsa unor garanþii solicitate de bãnci
în condiþii de piaþã, volatilitatea pieþelor financiare înregistrate în actualul context economico-financiar,
precum ºi provocãrile create de
creºterea preþurilor în contextul geopolitic ºi de crizã energeticã actualã.

Obiectivul atingerii
neutralitãþii climatice
în 2050 - oportun în
actualul context în
care sursele de
energie sunt folosite
ca arme de rãzboi
Reporter: Þara noastrã a accesat
vreo sumã din alocarea pe Fondul
pentru Tranziþie Justã? Ce procent
din acest fond poate fi utilizat pentru
dezvoltarea mediului de afaceri din
fostele zone carbonifere din þara noastrã, þinând cont cã o parte din sume
poate fi folositã pentru dezvoltarea
infrastructurii ºi pentru reconversia
profesionalã a foºtilor mineri? Ce domenii de activitate ar putea fi finanþate din Fondul pentru Tranziþia Justã?
Ramona Chiriac: Acordul de
parteneriat privind Cadrul financiar
multianual 2021 – 2027 a fost semnat, însã programele operaþionale
sunt încã în lucru într-un stadiu avansat, dar încã nefinalizat. Acesta este
ºi cazul Programului Operaþional
Tranziþie Justã, aferent Fondului
pentru Tranziþie Justã, un program
care acoperã 6 judeþe: Mureº, Galaþi,

Prahova, Gorj, Hunedoara ºi Dolj.
Reporter: În actuala crizã din
energie, accentuatã de rãzboiul declanºat de Federaþia Rusã în Ucraina
cât de fezabile mai sunt þintele stabilite de Comisia Europeanã în Green
Deal pentru 2030 ºi 2050 privind decarbonarea? În cazul în care o parte
dintre statele membre vor fi afectate
din punct de vedere economic de ceea
ce se întâmplã în Ucraina, mai ales
dacã acest conflict se va prelungi, este
dispusã Comisia sã acorde derogãri
pentru þintele iniþiale prevãzute a fi
atinse în 2030-2032 privind decarbonarea?
R a m o n a C h i r i a c : Tr ã i m ,
într-adevãr, vremuri dificile, mai
întâi pandemia Covid-19, acum rãzboiul Rusiei. Dacã am învãþat ceva
din pandemie la nivel european este
tocmai forþa unitãþii noastre, a solidaritãþii europene. Datoritã ei am
avut acces egal ºi echitabil la vaccinuri, datoritã ei am lansat Mecanismul de Redresare ºi Rezilienþã, care
finanþeazã ºi PNRR-ul României.
Trebuie sã pãstrãm aceastã unitate,
în acest nou context al crizei energetice. Trebuie sã gestionãm acum,
pentru prima datã în istorie, securitatea energeticã la nivel european,
pentru cã orice disfuncþionalitate a
Pieþei noastre Unice înseamnã disfuncþionalitãþi în toate statele membre UE. Principiul solidaritãþii energetice, confirmat recent de Curtea de
Justiþie ca principiu fundamental al
dreptului UE este principiul care ne
cãlãuzeºte eforturile la nivel comunitar. În timp ce unele state membre
pot fi mai expuse la efectele unei perturbãri a livrãrilor din partea Rusiei,
toate statele membre vor fi afectate
în mod negativ ºi pot contribui la limitarea prejudiciilor economice cauzate de o astfel de perturbare.
Obiectivul atingerii neutralitãþii
climatice în 2050, agreat de toate statele membre ale Uniunii ºi încorporat ca atare în legislaþie europeanã,
rãmâne în continuare unul ambiþios
ºi cu atât mai oportun în actualul
context în care sursele de energie
sunt folosite ca arme de rãzboi.
Criza actualã ne aratã, încã o datã,
cã decizia de limitare a dependenþei
de surse fosile este una corectã. Pe
termen lung, dezvoltarea energiilor
regenerabile – curate, produse ‘acasã’ -, economisirea ºi creºterea eficienþei energetice, stimularea inovaþiei ºi a noilor tehnologii ne vor ajuta
nu doar la atingerea obiectivelor climatice, dar ºi la reducerea vulnerabilitãþilor noastre politice.
În ultimele luni, ca reacþie la
creºterea riscului pentru iarna care
vine, UE ºi-a consolidat în mod considerabil gradul de pregãtire imediatã pentru o astfel de perturbare majorã a aprovizionãrii: a profitat pe deplin de posibilitãþile oferite de cadrul
juridic actual, a introdus mãsuri de
stimulare a reconstituirii stocurilor, a
instituit Platforma energeticã a UE
pentru a sprijini diversificarea aprovizionãrii cu gaze ºi a lansat, la 18
mai 2022 planul REPower EU ºi
obiectivul de a pune capãt cât mai
curând posibil dependenþei de combustibilii fosili din Rusia, prin accelerarea tranziþiei cãtre energia curatã
ºi conjugarea eforturilor în vederea
construirii unui sistem energetic mai
rezilient ºi a unei adevãrate Uniuni
energetice.
Reporter: Vã mulþumim! n
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“Vine iarna ºi nu
s-a implementat niciun
program de independenþã
energeticã,
nici mãcar Electric-up”
(Interviu cu Forin Jianu, preºedintele CNIPMMR)
MM-urile ar trebui sã fie beneficiarele multora dintre fondurile europene, inclusiv al celor alocate þãrii noastre prin Planul Naþional de Redresare ºI Rezilienþã, au afirmat în dese rânduri, în ultimii doi ani, reprezentanþii autoritãþilor centrale de la Bucureºti. În realitate, programele de
finanþare europeanã pentru mediul de afaceri au demarat greu, din cauza lentorii cu care funcþionarii statului au întocmit ghidurile de aplicare,
softurile de aplicare ºi au lansat apelurile de proiecte. În acest timp, atât pe
perioada pandemiei (2020-2021), cât ºi în prima jumãtate a anului 2022,
singurul sprijin real pentru capitalizare ºi bancabilitate acordat companiilor
a fost cel stabilit prin programul IMM Invest, cu garanþii oferite bãncilor de
la bugetul statului.
Despre aspectele de mai sus ºi despre nevoia de finanþare a IMM-urilor, inclusiv din fondurile europene, ne-a vorbit într-un interviu Florin Jianu,
preºedintele Consiliului Naþional al Întreprinderilor Private Mici ºi Mijlocii din
România (CNIPMMR).

I

Reporter: Au trecut opt luni de
când Planul Naþional pentru Redresare
ºi Rezilienþã a început sã fie implementat în þara noastrã, dar pânã acum
antreprenorii din þara noastrã nu au
primit vreun euro din banii alocaþi.
Din acest punct de vedere, ce este mai
bine pentru antreprenori - sã acceseze
fondurile din PNRR sau sã apeleze la
programele derulate prin FNGCIMM,
cum ar fi IMM Invest Plus? Pentru cã
pânã acum se pare cã doar programele
finanþate din bugetul de stat au funcþionat în sprijinirea mediului de afaceri…
Florin Jianu: Sigur cã importante
sunt ambele categorii de programe
pentru cã ele se adreseazã unor categorii diferite. Dacã vorbim de IMM-uri
capitalizate, de IMM-uri care vor sãs e
dezvolte sau de IMM-uri care au nevoie de o anumitã structurã a capitalului
cum e capitalul de lucru, atunci instrumentele financiare sunt cele mai la
îndemânã. Uºurinþa cu care le operezi,
le fac ºi mai atractive. Parteneriatul
dintre FNGCIMM ºi bãnci este un parteneriat simplu pentru IMM-uri ºi,
atunci, fondurile au ajuns foarte rapid
la antreprenori. Dacã vorbim însã de
IMM-urile nebancabile, acolo ai nevoie de capital pentru a te retehnologiza sau pentru a te extinde într-un domeniu nou, pentru cã domeniul în care
îþi desfãºurai activitatea nu mai funcþioneazã. Aici e nevoie de fonduri europene, respectiv de fonduri din
PNRR. Dincolo de faptul cã PNRR
este încã la început ºi pentru prezentarea corectã a lucrurilor nici în alte þãri
nu am asistat la o dinamicã mai bunã,
pentru cã este vorba de fonduri noi. Nu
ai autoritãþi de implementare, proceduri, ºi practic trebuie sã iei totul de la
zero ºi sã faci totul într-un timp foarte
scurt. Pe lângã PNRR, ar trebuie sã ne
uitãm la gradul de absorbþie a fondurilor europene alocate României în perioada 2014-2020, zonã în care remarc
deschiderea actualei conduceri a
MIPE pentru proiectele mediului de
afaceri, dar totuºi mãsurile au fost
aprobate foarte târziu ºi sesizãm, aºa
cum am sesizat ºi în perioada programaticã anterioarã, o avalanºã de realocãri, deschideri de noi proiecte într-un
timp foarte scurt. Mai avem doar un an

ºi patru luni pentru a cheltui banii alocaþi pentru perioada 2014-2020.
Reporter: Ce se întâmplã cu instrumentele financiare prevãzute în PNRR
pentru mediul de afaceri, instrumente
ce vor fi gestionate de Banca Europeanã de Investiþii ºi Fondul European de
Investiþii?
Florin Jianu: Noi am spus de la
început cã þara noastrã/economia naþionalã nu are nevoie sau nu are capacitatea absorbþiei unor instrumente financiare de asemenea anvergurã, adicã peste 1,3 miliarde euro. ªi atunci
am spus cã e bine sã existe ºi instrumente financiare, dar nu mai mult de
200-300 milioane euro, iar restul sã
meargã în granturi pentru IMM-uri.
S-a ales aceastã variantã de a merge
numai pe instrumente financiare. Pentru corecta informare a publicului, în
acest moment existã un call deschis de
cãtre Banca Europeanã de Investiþii
pentru atragerea de manageri de fond,
pentru diverse fonduri pentru
IMM-uri. Dar, ca banii sã ajungã la
IMM-uri, mai sunt de parcurs foarte
multe etape. Or, în momentul în care
mergeai pe o variantã clasicã de granturi, în principal pentru tehnologie, în
echipamente, pentru inovare, atunci
banii ajungeau imediat la IMM-uri ºi
viteza ar fi fost cu totul alta.

Accesare redusã a
programului Start-up
Nation 2022
Reporter: Ce sã facã antreprenorii
ca sã nu disparã din piaþã?
Florin Jianu: E o perioadã extrem
de dificilã. Noi am atras atenþia asupra
faptului cã soldul este negativ cu 4%
privind înscrierea la ONRC de noi
IMM-uri comparativ cu anul trecut,
care a fost un an de pandemie. Avem o
creºtere de peste 15% a companiilor
care ºi-au închis activitatea, ºi-au suspendat activitatea sau au fost radiate,
în acest an care ar fi trebuit sã fie de relansare economicã. Singurele programe care au funcþionat au fost instrumentele financiare susþinute de statul
român prin FNGCIMM, Fondul de
Contragarantare ºi Fondul Naþional de
Garantare a Creditelor Rurale, adicã

Nimeni nu se uitã la Fondul de Modernizare din
care nu s-a accesat niciun euro. Vorbim despre
15 miliarde euro pe care þara noastrã îi are alocaþi
în acest fond. Zero accesare pentru IMM-uri.
Nimeni nu se uitã la aceºti 15 miliarde euro. I-am
spus prim-ministrului la fiecare întâlnire ºi de
fiecare datã mi-a rãspuns cã îi va cere un raport
ministrului energiei privind accesarea acestei
sume. Sã se prezinte un raport".

IMM Invest, Garant Construct, IMM
Prod, Innovation ºi Agro IMM. Acestea au funcþionat, s-au închis pe o supracontractare de aproximativ 15 miliarde lei ºi cred cã, pânã la sfârºitul
anului 2022 vor fi fonduri de 30 miliarde lei în aceastã sferã a garanþiilor.
Se pregãteºte programul IMM Invest
Plus, dar ne uitãm din nou la realitatea
economicã. Întreprinzãtorii trebuie sã
urmãreascã deschiderile de call-uri. În
acest moment avem calluri pe programe naþionale, cum ar fi Start-up Nation 2022; am vãzut cã nu e un apetit
prea mare din numãrul de înscrieri. Ori
nemaifiind primul venit, primul servit,
ori nefiind o competiþie de când te-ai
înscris, probabil cã oamenii aºteaptã
ultimele zile, dar în acest moment nu
sunt foarte multe înscrieri în program.
Trebuie sã aºteptãm pânã la sfârºit,
pentru cã s-ar putea sã existe o abordare de acest gen, de aºteptare a antreprenorilor pânã în ultimul moment pentru
înscrierea proiectului în programul
Start-up Nation. Dacã la final se va
constata cã programul are o ratã mare
de solicitãri, de concurenþã, atunci
înseamnã cã e un program bine fãcut,
dacã nu, sã vedem cauzele. Una dintre
cauzele pe care le intuiesc eu este deþinerea sau nedeþinerea brevetului solicitat în programul Start-up Nation. Nu
vãd foarte mulþi antreprenori care sã
deþinã un astfel de brevet, de aceea am
solicitat ca acesta sã fie prezentat pânã
la finalul implementãrii proiectului,
pentru cã el poate fi rezultatul implementãrii acestui proiect.
Reporter: Probabil cã în decizia lor
joacã un rol ºi procentul de cofinanþate, cuprins între 5% ºi 15%…
Florin Jianu: Nu cred, deoarece
vorbim despre un procent infim de cofinanþare.
Reporter: Sau poate din cauza primului criteriu de departajare, care priveºte gradul de tehnologizare sau de
achiziþionare de echipamente.
Florin Jianu: Este foarte bun acest
criteriu, pentru a nu mai fi cheltuiþi banii pe consultanþã sau pe alte lucruri, ci
sã fie cheltuiþi pe echipamente. În
acest moment, mai este call-ul pentru
programul Femeia Antreprenor 2022.
În privinþa Start-up Nation, este bine
cã existã componenta privind diaspora, un program care a venit din zona
fondurilor europene ºi pe care noi l-am
susþinut ºi am arãtat cã existã apetit

pentru aceste fonduri din partea diasporei. Sper sã se regãseascã în noua
perioadã de programare – cel puþin actualul ministru a promis cã vor exista
fonduri în acest sens.

Acord tripartit
nesemnat de
ministrul Cadariu
Reporter: Când vã aºteptaþi sã primeascã primii bani companiile pe aceste programe?
Florin Jianu: Aici sunt extrem de
nemulþumit, pentru cã noi am solicitat
ca programele sã se deschidã în primul
trimestru al anului 2022, deoarece etapele fiind de înscriere, evaluare, semnare de contracte ºi implementare,
pânã ajungi sã primeºti banii trece o
perioadã prea mare de timp. Noi ar fi
trebuit sã fim în acest moment în etapa
de primire a banilor, nu de înscriere.
Probabil cã banii vor ajunge la antreprenori anul viitor, dar am sesizat o
schimbare de abordare pozitivã în sensul în care întreprinzãtorii pot implementa proiectele cu banii de la bancã
ºi toate spezele, toate costurile pentru
acel credit sunt acoperite de cãtre
grant. Adicã dacã iei un credit de la
bancã pentru implementarea proiectului, creditul, dobânzile ºi garanþiile
sunt eligibile în cadrul programului.
Reporter: Pentru ca banca sã acorde un astfel de credit, antreprenorul nu
trebuie sã prezinte o dovadã de la minister cã proiectul sãu a fost acceptat la
finanþare?
Florin Jianu: Varianta pe care am
descris-o mai sus este doar pentrru antreprenorii ale cãror proiecte au fost
acceptate pentru finanþare. Aici a fost
ºi o problemã tehnicã ºi între Ministerul Antreprenoriatului ºi Turismului ºi
FNGCIMM ºi Fondul de Contragarantare(FC), pentru cã cele douã fonduri au propus sã se semneze o înþelegere tripartitã între minister, cele douã
fonduri ºi bãnci, în aºa fel încât toatã
lumea sã fie protejatã: întreprinzãtorul
sã ºtie cã are garanþia FNGCIMM ºi
respectiv contragarantarea din partea
FC, ºi cã poate sã deruleze proiectul,
iar banca sã fie mai deschisã la acordarea împrumuturilor. Din pãcate, actualul ministru Cadariu nu a semnat un
astfel de protocol tripartit, spunând cã

lasã la latitudinea bãncilor ce tip de garanþie sã foloseascã. Bãncile pot folosi
garanþia acordatã de FNGCIMM sau o
garanþie europeanã din diverse alte
fonduri. Nu e normal, când se vine din
banii statului român cu niºte fonduri,
sã nu foloseºti garantarea ºi contrgarantarea statului. Ar trebui impuse
niºte reguli. Nu laºi la latitudinea bãncilor ce garanþii sã foloseascã pentru
cã ele s-ar putea sã aibã ºi alte tipuri de
garantare.

spre alte costuri, despre o schimbare
globalã a modului în care ne raportãm
la mediul economic. Aceste scumpiri
din energie, gaz au impus o schimbare
ºi în cadrul IMM-urilor, care pe lângã
nevoia de capitalizare, de retehnologizare, au acum ºi aceastã nevoie de independenþã energeticã.
Reporter: Pentru care vor primi
500 milioane euro prin programul iniþiat de Ministerul Investiþiilor ºi Proiectelor Europene…
Florin Jianu: Nimeni nu se uitã la
Fondul de Modernizare din care nu s-a
accesat niciun euro. Vorbim despre 15
miliarde euro pe care þara noastrã îi are
alocaþi în acest fond. Zero accesare
pentru IMM-uri. Nimeni nu se uitã la
aceºti 15 miliarde euro. I-am spus
prim-ministrului la fiecare întâlnire ºi
de fiecare datã mi-a rãspuns cã îi va
cere un raport ministrului energiei privind accesarea acestei sume. Sã se prezinte un raport. Dacã Ministerul Energiei nu are capacitatea sã implementeze, atunci de Fondul de Modernizare
sã rãspundã alt minister sau sã fie cãutaþi implementatori privaþi, cum ar fi
bãncile, fondurile de garantare, etc..
Vine iarna foarte curând ºi nu s-a implementat niciun program de independenþã energeticã, nici mãcar acel program Electric-up. Se împlinesc doi ani
de când acest program a fost lansat ºi
nu s-a implementat pânã acum. Vine
iarna ºi nu s-a fãcut nimic.
Reporter: Din ce ne spuneþi, reiese
cã sunt zone în guvern unde fondurile
europene sunt blocate de birocraþie.
IMM-urile nu pot accesa aceste fondu-

Pe lângã PNRR, ar trebuie sã ne uitãm la gradul
de absorbþie a fondurilor europene alocate
României în perioada 2014-2020, zonã în care
remarc deschiderea actualei conduceri a MIPE
pentru proiectele mediului de afaceri, dar totuºi
mãsurile au fost aprobate foarte târziu ºi sesizãm,
aºa cum am sesizat ºi în perioada programaticã
anterioarã, o avalanºã de realocãri, deschideri de
noi proiecte într-un timp foarte scurt. Mai avem
doar un an ºi patru luni pentru a cheltui banii
alocaþi pentru perioada 2014-2020".

Niciun euro alocat
pânã în prezent
pentru IMM-uri din
Fondul de
Modernizare
Reporter: Funcþioneazã comitetul
de monitorizare al PNRR?
Florin Jianu: Funcþioneazã. Au fost
douã întâlniri prezidate de ministrul
Boloº, în care s-a stabilit regulamentul
comitetului de monitorizare ºi cã pe
mãsurã ce lucrurile înainteazã pot fi
aduºi la masã diverºi miniºtri sau diverºi implementatori, cã vor exista grafice de implementare ºi de urmãrire. Eu
mã bucur cã existã acest comitet de monitorizare, cã partenerii sociali sunt
acolo, pentru cã asta aratã deschidere.
Reporter: În urmã cu un an, ne spuneaþi cã nevoia de finanþare a
IMM-urilor din þara noastrã se ridicã la
5 miliarde euro. Care este nevoia de finanþare în acest moment? Este mai
mare sau mai micã decât valoarea de
anul trecut?
Florin Jianu: Cred cã a crescut nevoia de finanþare, pentru cã vorbim de-

ri, din cauza birocraþiei din guvern.
Florin Jianu: Adevãrat, iar acest
lucru se întâmplã, din pãcate, în zone
cheie, fierbinþi din aceastã þarã, cum
este de exemplu energia.
Reporter: Din statistica dumneavoastrã cam câte companii care fac
parte din CNIPMMR au accesat fonduri europene?
Florin Jianu: Pe alocarea pentru perioada 2014-2020, sub 10% din membrii CNIPMMR au accesat fondurile
europene. Sunt convins însã cã procentul este mai mare odatã cu mãsurile luate în timpul pandemiei, cu finanþãrile
acordate pentru microgranturi ºi pentru
capital de lucru, precum ºi pentru HoReCa, ultimul domeniu de activitate
nefiind punctat corespunzãtor pe multe
dintre fondurile europene clasice, fapt
pentru care nu putea sã acceseze finanþãrile respective. Ce pot spune cu siguranþã este cã, dacã înainte de IMM
Invest, trei din zece companii erau bancabile, acum numãrul companiilor bancabile a crescut la ºase – aproape ºapte
din zece. Se poate spune cã, practic, tot
bugetul de stat a ajutat la bancabilitatea
companiilor din þara noastrã.
Reporter: Vã mulþumim! n
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Companiile de distribuþie,
sãrite din nou
de la finanþare de MIPE
F

inanþarea din fonduri europene pare un domeniu interzis pentru cele peste 200
companii de distribuþie de
bunuri din þara noastrã, atât timp cât
niciun ministru nu a alocat o sumã
pentru aceste companii ºi a existat o
neconcordanþã permanentã privind
introducerea codurilor CAEN ale activitãþii respective printre domeniile
ce ar putea primi finanþare, afirmã
Ovidiu Gheorghe, preºedintele Asociaþiei Companiilor de Distrbuþie de
Bunuri din România (ACDBR).
Domnia sa a precizat pentru ziarul
BURSA cã cel mai recent exemplu
de omitere de la finanþare a codurilor
CAEN privind distribuþia de bunuri
este mãsura 4.1.1, pentru care companiile din domeniu nu au alocat niciun euro, fapt care i-a nemulþumit
pe antreprenori, mai ales cã ei au fost
sãriþi ºi la schema de finanþare privind cei 50 de bani pe litru de carburant.
“Când afirmã cã a alocat fonduri
pentru transport ºi distribuþie, domnul ministru Boloº nu cunoaºte realitatea. Pe hârtie se poate scrie orice,
cã ni s-au dat fonduri europene. În realitate pentru subvenþia de 50 de bani

la litrul de carburant, Autoritatea Rutierã Românã (ARR) a introdus condiþii care au fãcut mãsura de sprijin
inabordabilã pentru companiile de
distribuþie de bunuri, pentru cã funcþionarii statului nu ºtiu ce activitate
desfãºurãm noi. Au mers strict pe
transportt ºi au cerut sã ne autorizãm
vehiculele de transport în acest sens,
lucru care încalcã normele regulamentului european în materie care
excepteazã activitatea de distribuþie
de la autorizarea ARR, în scopul
ajungerii bunurilor mai rapid cãtre
populaþie. Cei de la ARR nu ºtiu cã
noi facem transport în cont propriu.
Neînþelegând ce înseamnã distribuþia au mers pe autorizarea noastrã ca
transportatori. Autorizaþiile respective se dau însã pentru vehicule care
depãºeºsc 3,5 tone, în timp ce noi, în
oraºe facem distribuþie cu vehicule
de maximum 2,5 tone. Practic, prin
decizia luatã ARR a urmãrit sã îºi rotunjeascã veniturile din taxarea distribuitorilor. Vã daþi seama cã nimeni nu a preferat sã plãteascã o astfel
de autorizare ce încalcã regulamentul european, pentru a beneficia de o
compensare de 50 bani la litrul de

Ovidiu Gheorghe

carburant”, ne-a declarat Ovidiu
Gheorghe.
Preºedintele ACDBR s-a referit ºi
la lipsa de finanþare a distribuitorilor
pe mãsura 4.1.1.

“Referitor la 4.1.1, am fost iarãºi
exceptaþi de la finanþare. Noi am trimis o adresã cãtre ministrul Boloº,
când ghidul a fost în consultare publicã, adresã prin care am atras aten-

þia cã nu existã la finanþare codurile
CAEN pentru activitatea de distribuþie de bunuri, dar nu am primit niciun
rãspuns pânã acum. Nu existã nicio
justificare de fapt ºi de drept pentru
neintroducerea acestor coduri
CAEN în mãsurile finanþate din fonduri europene, mai ales cã acest lucru a fost lãmurit ºi de comisarul european din acest domeniu. Din regulamentul european ºi din corespondenþa pe care am purtat-o cu comisarul Thierry Breton, codurile CAEN
sunt utilizate exclusiv în scopuri statistice. Sigur, fiecare stat membru
poate limita accesul, numai cã atunci
când o face trebuie sã aibã în vedere
criterii clar predefinite, astfel încât
atunci când unora le alocã resurse financiare, iar altora le interzice, prin
acea mãsurã statul sã nu contribuie la
distorsionarea concurenþei în piaþã.
Din pãcate, la noi, aceste lucruri nu
se întâmplã”, ne-a spus Ovidiu
Gheorghe.
„Reprezentanþii companiilor
membre ale ACDBR mai sunt nemulþumiþi ºi de faptul cã, deºi MIPE
a alocat fonduri pe diferite scheme
din programarea 2014-2020 (+3),

pentru a nu pierde niciun eurocent
din sumele primite de la Bruxelles,
ministerul de resort nu a pus în aplicare proiectul privind realizarea celor opt depozite regionale agro-alimentare.
Cel mai important proiect al nostru, depus în mandatul anterior al
ministrului Boloº, este cel privind
cele opt depozite regionale. Nici
pentru acestea nu s-a gãsit finanþare
europeanã în anul 2022, ceea ce demonstreazã o lipsã de atenþie a celor
din MIPE pentru subiectele cu adevãrat importante. O sã vinã iarna ºi o
sã ne prindã, prin prisma creºterii
preþurilor ºi a secetei din acest an, cu
un risc crescut de securitate alimentarã în România”, a precizat Ovidiu
Gheorghe.
Preºedintele ACDBR a arãtat cã
prin restricþionarea accesului prin
codurile CAEN a finanþãrilor europene pentru companiile de distribuþie, guvernãrile din ultimii 15 ani au
împiedicat dezvoltarea acestui sector de activitate ºi a menþionat cã este
nevoie de o nouã strategie de competitivitate, deoarece actuala strategie
a expirat în anul 2020. n

Scheme în valoare totalã de
1,5 miliarde euro, pentru
finanþarea IMM-urilor
G

uvernul a aprobat, la iniþiativa
Ministerului
Investiþiilor ºi Proiectelor Europene (MIPE) patru scheme de finanþare penru
IMM-uri, care vor aduce o infuzie de
capital de 1,5 miliarde euro în mediul de afaceri din þara noastrã.
Alocarea respectivã, care este asiguratã din cadrul financiar european
multianual 2014-2020 (+3) se împarte astfel:
– 400 milioane euro prin Mãsura
4.1.1 pentru investiþii destinate retehnologizãrii, în vederea refacerii
capacitãþii de rezilienþã, sumã alocatã din Programul Operaþional Competitivitate;
– 300 milioane euro prin Mãsura
4.1.1 BIS pentru investiþii în retehnologizare acordate IMM-urilor din
domeniul industriei alimentare ºi al
construcþiilor;
– 500 milioane euro sub formã de
granturi destinate eficienþei energetice, sumã alocatã din Programul
Operaþional Infrastructurã Mare;
– 300 milioane de euro prin Mãsura 4.1.2, sprijin pentru sectorul agroalimentar sub formã de microgranturi ºi granturi pentru capital de lucru, sumã alocatã din Programul
Operaþional Competitivitate.
„Prin aceste mãsuri în valoare de
1,5 miliarde de euro oferim un sprijin adaptat la necesitãþile strategice
ale României ºi construim oportunitãþi importante pentru mediul de afaceri, de care acesta are mare nevoie
pentru a depãºi conglomeratul de crize ce afecteazã întreg ansamblul
economic. Sunt mãsuri fireºti care
influenþeazã direct capacitatea
IMM-urilor ºi a entitãþilor economice asimilate acestora, iar neadoptarea lor ar fi accentuat dificultãþile în
desfãºurarea activitãþilor directe,
precum ºi sincopele la nivelul fluxurilor de producþie, cu impact major
asupra echilibrelor macroeconomice

la nivelul întregii þãri”, a transmis
ministrul Marcel Boloº.
Mãsura 4.1.1, reglementatã prin
OUG 82/2022, este una dintre formele de sprijin pe care MIPE le-a
lansat în aceastã perioadã pentru a
susþine mediul de afaceri în circumstanþele excepþionale create de manifestarea la nivel global a efectelor
generate de pandemia de Covid-19,
crizele de consum ºi crizele produse
de rãzboiul din Ucraina. Proiectele
aferente Mãsurii 4.1.1, care are o
alocare de 400 de milioane de euro,
vor finanþa investiþii destinate retehnologizãrii, în vederea refacerii capacitãþii de rezilienþã ºi vor avea ca
activitãþi eligibile:
a) modernizarea/echiparea/racordul la utilitãþi publice/eficienþã energeticã a infrastructurilor de tip clãdiri specifice aferente capacitãþilor de

producþie/servicii existente, precum
ºi pentru alte categorii de cheltuieli
aferente infrastructurilor specifice
de producþie/servicii pentru care nu
este necesarã obþinerea de autorizaþii
de construire în conformitate cu legislaþia specificã în vigoare;
b) dotarea cu echipamente, utilaje
specifice, mobilier specific, dotãri
IT, inclusiv pentru eficienþã energeticã necesare activitãþii de producþie
ºi servicii precum ºi alte achiziþii de
bunuri de aceastã naturã care sunt
necesare capacitãþilor de producþie/servicii existente.
Apelul de proiecte a fost în perioada 23-29 august 2022, evaluarea lor
va fi fãcutã începând cu 5 septembrie, iar semnarea contractelor de finanþare va începe în 16 septembrie
2022.
Mãsura 4.1.1 BIS a fost aprobatã

OUG 113/2022, ºi priveºte sprijinirea
IMM-urilor din industria alimentarã
ºi din construcþii prin contractarea de
granturi de investiþii pentru retehnologizare în valoare de 300 milioane
euro, din Programul Operaþional
Competitivitate (POC). Aceastã mãsurã reglementeazã cadrul pentru finanþarea IMM-urilor care îºi desfãºoarã activitatea în domeniile:
a) industriei alimentarã panificaþie, patiserie ºi alte activitãþi asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuþie ºi ambalare;
b) construcþii, materiale de construcþii, echipamente, mijloace de
transport specifice, utilaje, tehnologii în construcþii.
Proiectele aferente apelului vor finanþa investiþii destinate retehnologizãrii, în vederea refacerii capacitãþii de rezilienþã ºi vor avea ca activi-

tãþi eligibile:
a) modernizarea/echiparea/racordul la utilitãþi publice/ eficienþã energeticã a infrastructurilor de tip clãdiri specifice aferente capacitãþilor de
producþie existente, precum ºi pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producþie pentru care nu este necesarã
obþinerea de autorizaþii de construire
în conformitate cu legislaþia specificã în vigoare;
b) dotarea cu echipamente, utilaje
specifice, mobilier specific, dotãri
IT, inclusiv pentru eficienþã energeticã, necesare activitãþii de producþie, precum ºi alte achiziþii de bunuri
de aceastã naturã care sunt necesare
capacitãþilor de producþie existente.
Lansarea apelului de proiecte este
programatã sã aibã loc în 28 septembrie, evaluarea ar urma sã fie realizatã începând cu 14 octombrie, iar
semnarea contractelor de finanþare
se va face în jurul datei de 21 octombrie 2022.
O altã schemã de finanþare priveºte alocarea sumei de 500 milioane euro pentru eficienþa energeticã la
nivelul IMM-urilor ºi întreprinderilor mari. Mãsura adoptatã de Guvern, la iniþiativa MIPE, rãspunde situaþiei generate de creºterea preþului
la materialele de construcþii ºi la utilitãþi publice ºi urmãreºte reducerea
consumurilor energetice ºi utilizarea
surselor regenerabile de energie de
cãtre IMM-uri ºi întreprinderi mari.
Aceastã mãsurã, adoptatã prin
OUG 112/2022, are ca obiectiv sprijinirea mediului de afaceri pentru a
dobândi independenþã energeticã
prin realizarea de economii de energie specifice clãdirilor ºi construcþiilor industriale/prestãrilor de servicii
precum ºi celor specifice proceselor
tehnologice cât ºi pentru producerea
de energie verde din resurse regenerabile pentru consum propriu.
Granturile au valoarea minimã de

50.000 euro ºi respectiv valoarea
maximã de 500.000 euro, cu excepþia celor acordate în baza schemei de
minimis, unde valoarea maximã este
de 200.000 euro. Bugetul alocat se
defalcã la nivelul fiecãrui apel de
proiecte, respectiv la nivelul fiecãrei
scheme de ajutor de stat/de minimis.
Lansarea apelului de proiecte e
programatã sã înceapã în 23 septembrie, evaluarea proiectelor va demara în 4 octombriue, iar primele contracte de finanþare vor fi semnate în
15 octombrie 2022.
Pe lângã mãsurile de mai sus,
MIPE finanþeazã acordarea de microgranturi ºi granturi pentru capital
de lucru pentru sectorul agroalimentar prin Programul Operaþional
Competitivitate (POC), în valoare de
300 de milioane de euro. Pentru aceastã mãsurã, adoptatã prin OUG
61/2022, care face parte din pachetul
„Sprijin pentru România”, s-au semnat deja contractele de finanþare ºi a
început efectuarea plãþilor. Pentru
acordarea acestui sprijin, este pregãtitã o schemã de ajutor de stat, cu
douã mãsuri: microgranturi ºi granturi pentru capital de lucru.
În ceea ce priveºte microgranturile, din cei 10.000 de aplicanþi calificaþi, s-au semnat 9.888 contracte de
acordare a ajutorului de stat în sumã
totalã de 49.440.000 euro, a cãrei
platã a fost efectuatã la 10 august.
Diferenþa este reprezentatã de contracte nesemnate de beneficiari (netransmiterea acestora, renunþarea la
ajutorului de stat, transmiterea acestora dupã termenul limitã).
Pentru granturi pentru capital de
lucru, din totalul aplicanþilor înscriºi
în cadrul programului de granturi
pentru capital de lucru, respectiv
10.961 de societãþi cu activitate în
domeniul agroalimentar, s-au semnat 3.473 de contracte de finanþare în
sumã totalã de aproximativ
249.500.000 euro. n
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Bani europeni pentru
susþinerea afacerilor din
mediul rural
Implementarea investiþiei
în rutele culturale,
în faza achiziþiilor
Una dintre componentele prevãzute în PNRR, aceea privind turismul sustenabil, se aflã în implementare, în ceea ce priveºte cele 12 rute turistice/culturale care vor fi finanþate prin intermediul fondurilor europene alocate. Procedura pentru achiziþia serviciilor de promovare a 12 rute turistice finanþate
prin PNRR a fost lansatã în 18 august de Ministerul Investiþiilor ºi Proiectelor
Europene, iar prestatorii interesaþi pot sã depunã oferte în termen de 30 de
zile calendaristice, începând de la aceastã datã. Ofertele vor fi deschise în 21
septembrie 2022, iar valoarea lor trebuie menþinutã pânã la 21 martie 2023,
conform procedurii de achiziþie. Contractul de servicii de promovare a 12
rute turistice/culturale în cadrul programului „România atractivã” se va
încheia între Ministerul Investiþiilor ºi Proiectelor Europene, în calitate de
beneficiar ºi prestatorul desemnat câºtigãtor în urma procedurii de achiziþie.
Pentru promovarea celor 12 rute turistice/culturale se va încheia un singur
contract pentru toate obiectivele de la nivel naþional, prin desfãºurarea unei
proceduri de achiziþie publicã deschisã a serviciilor de digitalizare a valorilor
aferente fiecãreia dintre cele 12 rute cultural/turistice, marcare ºi semnalizare
a rutei/obiectivelor incluse în cadrul fiecãrei rute turistice/ culturale, creare a
unei oferte culturale integrate ºi promovare a rutelor atât online, cât ºi offline
la nivel naþional ºi internaþional.
Valoarea estimatã a lucrãrilor/serviciilor/produselor de promovare care urmeazã sã fie achiziþionate pentru cele 12 rute turistice/culturale ºi care reprezintã, ca atare, obiectul contractului de achiziþie este de aproape 10,05 milioane de euro fãrã TVA, iar durata de finalizare a contractului de servicii este de
45 de luni, dar nu mai târziu de 30 iunie 2026.
Investiþia în promovarea celor 12 rute turistice/culturale este inclusã Componenta 11 – Turism ºi Culturã a Planului Naþional de Redresare ºi Rezilienþã. Obiectivul acestei investiþii este de a creºte atractivitatea destinaþiilor turistice selectate în urma dezvoltãrii a 12 rute turistice/culturale tematice din
România ºi crearea de noi locuri de muncã în industria turisticã.
Cele 12 rute culturale ºi turistice tematice includ modernizarea sau reabilitarea a 225 de situri turistice cu impact naþional sau internaþional. Obiectivul
acestei investiþii este de a spori atractivitatea destinaþiilor turistice selectate,
prin dezvoltarea rutelor, în zonele rurale defavorizate din România ºi de a
crea noi locuri de muncã. Bugetul alocat, în total, investiþiei în rute culturale
este de 103,5 milioane euro.
Cele 12 rute tematice sunt: ruta castelelor, ruta curiilor, ruta culelor, traseul
gastronomiei tradiþionale româneºti, ruta bisericilor fortificate, ruta bisericilor de lemn, ruta mãnãstirilor din zona Moldovei, ruta Sfântul Ladislau, traseul castrelor romane, ruta cetãþilor, refacerea peisajului cultural din Delta Dunãrii, ruta satelor cu arhitecturã tradiþionalã. (I.Ghe.)

Depãgubiri pentru
fermierii ale cãtor culturi
au fost afectate de secetã
Pagubele însemnate cauzate de seceta din acest an culturilor agricole
însãmânþate toamna trecutã ºi în primãvara anului 2022, vor fi acoperite
pentru o parte din fermieri din fondurile alocate prin Programul Naþional
de Dezvoltare Ruralã 2014-2020
(PNDR), în cadrul submãsurii 17.1
„Prime de asigurare a culturilor, a
animalelor ºi a plantelor”.
Agenþia pentru Finanþarea Investiþiilor Rurale (AFIR) primeºte, în
perioada 9 august -16 decembrie
2022, cereri de finanþare pentru submãsura 17.1 „Prime de asigurare a
culturilor, a animalelor ºi a plantelor” din cadrul Programului Naþional
de Dezvoltare Ruralã 2014 – 2020
(PNDR 2020). Alocarea financiarã
disponibilã pentru aceastã sesiune a
submãsurii 17.1 este de 15.260.041
euro.
Poliþele depuse pânã acum cuprind seceta ca eveniment asigurat,
dar ºi alte evenimente asigurate (de
exemplu, grindina, îngheþ, ploi torenþiale, furtunã). Fermierii au depus
cereri de finanþare pentru pagube cauzate culturilor de grâu, orz, orez,
soia, mazãre, legume (ardei, ceapã,
vinete), dar ºi pomi fructiferi (viºini,
caiºi, cireºi, pruni).
În aceastã sesiune pot fi depuse
cereri de finanþare aferente sectorului vegetal (pentru poliþele încheiate
pentru culturile de toamnã aferente
anului 2021 ºi culturile de primãvarã
aferente anului 2022) ºi sectorului
zootehnic (pentru poliþele încheiate
în anul 2022). Depunerea cererilor
de finanþare se realizeazã continuu
pânã la epuizarea fondurilor alocate,
cu posibilitatea suplimentãrii acesteia cu disponibilul rezultat în urma finalizãrii sesiunii precedente sau ca
urmare a realocãrilor, dacã existã interes din partea solicitanþilor. Sprijinul public nerambursabil acordat în
cadrul acestei submãsuri este 70%
din valoarea primei de asigurare eligibile ºi plãtitã efectiv de cãtre fermier (solicitantul finanþãrii). Pentru
a putea primi sprijin prin submãsura
17.1, solicitanþii trebuie sã fie „fermieri activi” în anul pentru care soli-

citã sprijinul. De asemenea, pentru a
fi eligibili, fermierii trebuie sã încheie un contract de asigurare pentru riscurile eligibile prevãzute în Fiºa
submãsurii din PNDR 2020 care sã
acopere toate suprafeþele cultivate
cu acelaºi tip de culturã/ întreg efectivul de animale aferent aceleiaºi
specii existente în cadrul exploataþiei ºi sã se angajeze sã plãteascã valoarea integralã a primei de asigurare
în cuantumul ºi la termenele prevãzute în contract.
Termenul limitã de depunere pentru solicitanþi este 16 decembrie
2022, ora 16:00.

Finanþare pentru fermele
mici
AFIR a anunþat cã în perioada iulie-august 1.334 de investiþii în ferme mici au fost selectate pentru a primi fonduri în valoare totalã de
20.010.000 euro, prin intermediul
submãsurii 6.3 din Programul Naþional de Dezvoltare Ruralã 2014-2020.
În urma procesului de evaluare ºi
de selecþie, Sprijinul acordat fermierilor prin aceastã linie de finanþare
este 100% nerambursabil ºi are valoarea de 15.000 de euro/proiect. Finanþarea pentru dezvoltarea fermelor mici se acordã în baza unui plan
de afaceri, în douã tranºe (75% din
sprijin la primirea deciziei de finanþare ºi 25% în maximum trei ani de la
primirea deciziei de finanþare).
Selecþia cererilor de finanþare depuse pentru submãsura 6.3, în etapa a
treia, încheie practic procesul de
evaluare ºi analizã al tuturor proiectelor depuse pânã în prezent pentru
perioada de tranziþie 2021-2022.
Plãþile pentru proiectele depuse de
fermierii, procesatorii ºi antreprenorii din mediul rural vor fi decontate
pânã la 31 decembrie 2025.
Pentru perioada 2021-2022, experþii AFIR au primit ºi evaluat 28.522
de solicitãri de finanþare în valoare de
2,37 miliarde de euro. Dintre acestea,
au fost selectate pânã în prezent
17.534 de proiecte însumând 1,15 miliarde de euro. (I.Ghe.)

l Judeþul Cluj – campion la finanþare pe submãsura 6.2, cu 171 de proiecte în
valoare de 10,6 milioane euro

A

ntreprenorii din mediul
rural au beneficiat – în
perioada de alocare
2014-2020 – de 111,3
milioane euro, în cadrul submãsurii
6.2 - „Sprijin pentru înfiinþarea de
activitãþi neagricole în zone rurale”.
Agenþia pentru Finanþarea Investiþiilor Rurale a deschis de la
începutul perioadei de programare
financiare 2014 – 2020, patru sesiuni de primire proiecte la nivel
naþional (în anii 2015, 2016, 2017
ºi în 2021) ºi douã la nivelul zonei
ITI Delta Dunãrii (în anii 2017 ºi
2018) pentru submãsura 6.2 „Sprijin pentru înfiinþarea de activitãþi
neagricole în zone rurale” din Programul Naþional de Dezvoltare Ruralã 2014-2020.
Submãsura are o alocare publicã
totalã în valoare de 111,6 milioane
euro. Numãrul total al cererilor de finanþare conforme depuse a fost de
6.333, prin care s-au solicitat 360,6
milioane euro.
Au fost semnate 1.885 contracte
de finanþare în valoare de 111,3 milioane euro. Plãþile efectuate cãtre
beneficiarii submãsurii se ridicã la
106,3 milioane euro.
Dintre proiectele contractate,
1.502, în valoare de 87,8 milioane
euro au fost deja finalizate.
Din totalul finanþãrii, pentru zona
ITI Delta Dunãrii au fost alocaþi 5
milioane euro ºi au fost depuse 235

de cereri de finanþare conforme în
valoare de 15,2 milioane de euro. Valoarea celor 70 de contracte încheiate cu beneficiarii din aceastã zonã
este de 4,7 milioane euro. Suma plã-

titã efectiv acestora este de 3,9 milioane euro. Un numãr de 20 de contracte din zona ITI Delta Dunãrii, în valoare de 1,3 milioane euro, au fost
deja finalizate.

Reprezentanþii AFIR au precizat
pentru ziarul BURSA cã alocarea
pentru mãsurile din Programul Naþional de Dezvoltare Ruralã
2014-2020 este naþionalã ºi nu este
distribuitã pe regiuni de dezvoltare.
Cele mai multe proiecte finanþate
prin submãsura 6.2 au fost finalizate
în judeþul Cluj, respectiv 171 de proiecte în valoare de 10,6 milioane
euro. În judeþul Gorj au fost finalizate 113 proiecte în valoare de 7,1 milioane euro, iar în Dolj numãrul proiectelor finalizate este de 105, în valoare de 5,8 milioane euro.
Sprijinul public nerambursabil
prin aceastã submãsurã a fost acordat sub formã de sumã forfetarã, în
funcþie de tipul investiþiei. Valoarea acestuia este de 50.000 de
euro/proiect, cu excepþia activitãþilor de producþie, pentru care valoarea sprijinului este de 70.000
euro/proiect.
Activitãþile pentru care se solicitã
finanþare prin submãsura 6.2 trebuie
sã se regãseascã în Lista codurilor
CAEN eligibile, respectiv în Anexa
7 la Ghidul solicitantului.
Printre acestea se numãrã: prestarea de servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare, servicii turistice în
mediul rural, producþia de bãuturi rãcoritoare nealcoolice, producþia de
ape minerale ºi alte ape îmbuteliate,
fabricarea produselor textile, producþia de þesãturi etc.. n

Constructorii, pregãtiþi
pentru lucrãrile de
infrastructurã finanþate
din PNRR
C
ompaniile de construcþii
din þara noastrã sunt pregãtite pentru a executa lucrãrile din marile proiecte
de infrastrcuturã ce vor fi finanþate
pânã la finalul anului 2026 din Planul Naþional de Redresare ºi Rezilienþã. Mai mult, pentru a veni în
sprijinul autoritãþilor ºi pentru a reduce riscurile ce pot sã aparã în cursul executãrii lucrãrilor, specialiºtii
din þara noastrã au constituit deja
echipe mixte pentru întocmirea documentaþiilor ºi normativelor tehnice pe anumite proiecte. Astfel de
echipe mixte au stabilit anumite criterii ºi norme în privinþa modernizãrilor ºi reamenajãrilor ce vor avea
loc în unitãþile sanitare, dar ºi în privinþa spitalelor sau ambulatoriilor
noi care vor fi construite prin intermediul PNRR.
“Existã echipe interdisciplinare
alcãtuite din arhitecþi, medici, epidemiologi, ingineri constructori, ingineri de instalaþii pentru investiþiile în
spitalele din þarã. Sunt exemple lãudabile la Cluj, la Sibiu, la Timiºoara.
Încercãm sã gãsim un dialog astfel
încât sã punem la masa discuþiilor pe
toþi cei implicaþi. Este foarte important ca factorul politic sã fie
conºtient cã existã profesioniºti în
România, care ºtiu sã abordeze aceste lucruri. Împreunã cu Ordinul
Arhitecþilor din România am organizat mai multe conferinþe în care am
constatat cã în þara noastrã s-au format deja echipe specializate interdisciplinar. A construi un spital nu este
o chestiune, nu este un moft al vreunui primar, ci þine de o necesitate.
Ceea ce este important este cã am
adus la aceeaºi masã atât Ministerul

Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice ºi
Administraþiei, Ministerul Sãnãtãþii,
cât ºi pe cei care elaboreazã standarde. În ultimul timp, Ministerul Sãnãtãþii a revizuit normativul de spitale
– NP015 – ºi normativul de spaþii
ambulatorii – NP021, ºi a adus temporal, la acelaºi nivel toate cerinþele
necesare pentru un spital. Din ce
ºtiu, pe PNRR, nu este vorba doar
despre o reamenajare a spitalelor sau
despre o îmbunãtãþire a lor; este vorba ºi despre lucrãri noi”, a declarat,
pentru ziarul BURSA, Ioan Silviu
Doboºi, preºedintele Asociaþiei
Inginerilor de Instalaþii din
România.
Domnia sa a precizat cã investiþii
în spitale existã ºi pe Programul
Operaþional Infrastructurã Mare,
cu finanþãri din perioada de alocare
2014-2020+3, dar cã este nevoie de
o revizuire a costurilor, a devizelor
generale, din cauza creºterii exponenþiale a preþurilor din energie ºi a

preþurilor materialelor de construcþii.
“Am fãcut un studiu de fezabilitate pentru un spital de boli infecþioase
la Reºiþa, pentru cã e o necesitate
acolo; este în procedurã. Este adevãrat cã a trecut un an ºi jumãtate de
când a fost fãcut acel studiu de fezabilitate, dar ne bucurãm cã existã
acest document. Gândiþi-vã cã în
acest an ºi jumãtate, devizul general
nu mai este actual ºi ar trebui actualizat. Existã o modalitate în contract,
acum prin OG 47/2022 ºi OG
64/2022 sã se reglementeze ºi acest
lucru, însã una dintre cerinþele noastre este revizuirea preþurilor pentru
studiile de fezabilitate sau evaluãrii
studiilor ºi a celor care sunt încã în
faza de achiziþie publicã ºi, în aceastã fazã, sã se porneascã corect din
punct de vedere financiar”, a precizat Ioan Doboºi.
O altã problemã cu care se confruntã companiile din domeniu este

procedura lungã de contestare în instanþã a achiziþiilor publice ºi a atribuirilor de contracte publice.
“O idee pe care noi am propus-o,
de inspiraþie polonezã, este înfiinþarea unor curþi specializate în ceea ce
înseamnã judecarea contestaþiilor la
procedurile derulate de administraþiile publice. Polonia ºi-a fãcut astfel
de curþi, ºcolite pe bani europeni,
care au în statutul lor obligaþia ca, în
maxim o lunã, sã se pronunþe pe speþa care este în litigiu. Sigur cã nu putem noi sã generãm acest proiect politic. E un proiect guvernamental,
care implicã ministerele ce deruleazã investiþii ºi, evident, Ministerul
Justiþiei. Dar credem cã trebuie sã
învãþãm de la cei care au fost mai
abili, mai rapizi ºi mai inspiraþi decât
noi în a soluþiona anumite probleme.
Or noi credem cã aceasta poate fi
parte din soluþie”, ne-a spus Laurenþiu Plosceanu, preºedintele Asociaþiei Române a Antreprenorilor din
Construcþii.
Constructorii din þara noastrã susþin cã, pe lângã revizuirea preþurilor
la contractele publice, este nevoie ca
statul sã sprijine în continuare angajaþii din acest sector de activitate ºi
au arãtat cã mãsura recentã luatã de
Guvern, la propunerea Ministerului
Finanþelor, de reducere a plafonului
de impozitare a salariilor din construcþii este incorectã ºi va duce la o
nouã migrare a forþei de muncã calificate cãtre vest, unde va fi folositã
pentru realizarea PNRR-urilor statelor respective, în timp ce implementarea proiectelor de infrastructurã
din þara noastrã va avea de suferit. n

