Delegația României la Comitetul Regiunilor s-a întâlnit cu Comisarului european pentru
Politică Regională ṣi Urbană, doamna Corina Crețu
Reuniunea delegației României la Comitetul Regiunilor din 13 octombrie a.c. a avut loc la sediul
Comisiei Europene, împreună cu Comisarul european pentru politică regională ṣi urbană, doamna
Corina Crețu, șeful adjunct de cabinet al Comisarului, dl. Gabriel Onaca și un expert din cadrul
cabinetului, dna Ioana Rus.
Reuniunea a avut drept scop analizarea situației delicate a accesării fondurilor structurale de către
România, rolul autorităților locale în redresarea situației pentru viitoarea perioadă de programare și
găsirea unor soluții pentru simplificarea procedurilor.
În deschiderea reuniunii, președintele delegației României, domnul Alin-Adrian Nica, a făcut
prezentarea temelor de discuție ce vor fi abordate în cadrul întâlnirii, respectiv complementaritatea
fondurilor europene și detalierea acțiunilor avute în vedere de echipa de intervenție pentru buna
implementare (Task Force for Good Implementation).
Doamna comisar a făcut o scurtă prezentare a evenimentelor Open Days ce se desfășoară în aceste
zile la Bruxelles și importanța lor pentru schimburi de idei și bune practici între autoritățile locale și
regionale din Europa.
În continuare, doamna comisar a menționat schimbările produse în cadrul DG Regio, prin
transferarea unor experți de la unitatea Portugalia, stat membru ce a reușit absorbția totală
fondurilor europene nerambursabile, la unitatea România, precum și a dlui Gabriel Onaca din
cabinetul domniei sale pe postul de director adjunct al unității pentru România.
Fondurile neutilizate de România pentru perioada de programare 2017-2013 vor fi pierdute, iar față
de celelalte țări care vor pierde și ele banii, România este țara cu cele mai mari pierderi.
In mod concret, în România se pierd multe programe de finanțare, contestațiile fiind la ordinea zilei
peste tot în statele membre UE, însă diferența este că în România nu se merge mai departe ci
proiectele sunt blocate în loc să se organizeze rapid alte licitații.
Comisia europeană a organizat în ultima perioadă între 25-30 de întâlniri ale “echipei de intervenție
pentru o mai bună implementare” cu autoritățile naționale din statele membre UE, deoarece noua
perioadă de programare 2014-2020 nu trebuie să fie afectată de întârzieri, fiind de dorit ca
închiderea programelor vechi să meargă în paralel cu deschiderea celor noi.
In plus, doamna comisar Crețu a prezentat recenta inițiativă a Comisiei Europene, « Peer to peer
exchange instrument », o platformă pentru funcționarii publici pentru schimb de experiență și de
bune practici în Europa, pentru a îmbunătăți în continuare modul în care sunt cheltuite și gestionate
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investițiile UE. Acest instrument este destinat consolidării capacității administrative și asigură un
răspuns direct la solicitările specifice din partea administrațiilor publice din Europa pentru a face față
managementului de proiect și de investiții în domenii diverse (achiziții publice, TIC, eficiența
energetică, etc.). Acest instrument a va oferi asistență prin intermediul misiunilor de experți pe
termen scurt, vizite de studiu și ateliere de lucru.
În plus doamna comisar a sugerat studierea inițiativei Comisiei Europene privind IMM-urile.
În intervenția sa, dl Gabriel Onaca a adus în prim plan faptul că principala cauză a slabei accesări o
constituie, fără niciun dubiu, capacitatea administrativă și lipsa unor echipe performante pentru
implementarea proiectelor. In opinia domniei sale, pentru redresarea situației, realizarea strategiilor
și planurilor de dezvoltare regionale trebuie să se plece de la nevoile reale ale cetățenilor ṣi
comunităṭilor în care aceṣtia trăiesc. In plus, construirea de parteneriate solide între localități, trebuie
să constituie un element primordial.
Comisia Europeană are discuții foarte dese cu Autoritătile de Management din România, pe
probleme concrete și de foarte mare interes pentru beneficiarii fondurilor europene, însă nu se știe
dacă aceste informații ajung și la autoritățile locale, principalii beneficiari. Orice propunere de
modificare a modalităților de aplicare a procedurilor trebuie făcută la nivel național.
Dl. Onaca a mai menționat faptul că investițiile europene sunt vizibile în unele zone din România,
însă, din păcate, nu peste tot, pentru viitoarea perioadă de programare, autoritățile locale trebuind
să favorizeze proiectele mari, pe care autoritățile locale nu le pot suporta singure, din bugetul
propriu, cu atât mai mult cu cât acestea sunt cele generatoare de locuri de muncă.
Dezvoltarea IMM-urilor, agenda digitală, cercetarea și inovarea – sunt doar câteva dintre prioritățile
ce ar trebui favorizate de autoritățile locale în acest moment.
Discuṭiile deosebit de aplicate ṣi interesante pentru membrii delegaṭiei, totodată ṣi principalii
beneficiari ai fondurilor pentru dezvoltare regională ṣi locală, au evidențiat o serie de probleme cu
care acestea se confruntă în mod concret, cum ar fi:
-

-

domnul Prioteasa a menționat masterplanul pe transport, aeroportul Craiova, proiectele
blocate, contestarea licitațiilor, corecțiile, problema spitalelor regionale despre care încă
nimic nu este clar, lipsa unei autostrăzi în sudul țării ;
domnul Negoiță a menționat aspectul legat de răspunsul primit de la minister (?) prin care i
s-a indicat să finanțeze partea nerealizată din proiecte, iar apoi să prezinte proiectele pentru
partea nerealizată pentru finanțare, tocmai în ideea urgentării procedurilor și asigurarea
faptului că proiectul este finanțat ;
o doamna Comisar a menționat că se poate da drumul la lucrări, dar doar dacă este
sigur că sunt lucrări eligibile ;
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o

-

-

în același context, dl Onaca a menționat că prin această facilitate, numită “fazare”,
pentru proiectele de peste 5 milioane de euro, proiectele neterminate până la
sfârșitul acestui an ar putea fi finanțate din bugetul pentru 2014-2020 ;
o domnul Nanu a menționat că pentru un proiect al comunei sale Autoritatea de
Management nu a aprobat fazarea, deși se pare că totul ar fi îndreptățit aplicarea
acestei facilități. Dl Nanu a fost sfătuit să redacteze un memoriu în atenția
Comisarului ;
domnul Oprea a intervenit pentru a-și exprima nemulțumirea față de includerea județului
Ilfov în categoria regiunilor europene în tranziție, fapt care a condus la imposibilitatea
accesării fondurilor pentru infrastructură socială, sanitară, etc. ;
domnul Falcă a luat cuvântul pentru a menționa necesitatea regionalizării, ce ar conduce la
centralizarea proiectelor și ar asigura o rată mai mare de absorbție a finanțării europene.
domnul Nica a menționat importanța folosirii oportunităților pe care România le are pentru a
deveni competitivă și a menționat în acest sens promovarea economiei digitale, dar și a
cercetării și inovării în acest domeniu, ținând cont de faptul că avem una din cele mai mari
viteze de internet din lume, facilități fiscale pentru angajații în IT, lucruri care ar putea fi
transformate într-un avantaj strategic.

Având în vedere multitudinea și complexitatea problemelor cu care se confruntă autoritățile locale în
accesarea fondurilor europene, doamna Comisar propune organizarea unui workshop în România, la
care este dispusă să participe. Trebuie găsit un cadru de lucru, cu participarea nivelului local și
județean.
Delegația României va trebui să propună o dată și un loc pentru organizarea acestui workshop.
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