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România nu a cheltuit bani din prefinantare, pentru ca nu au fost operationalizate
structurile organizatorice necesare implementarii PNRR (ministru)
România nu a cheltuit bani din prefinantare, pentru ca nu au fost operationalizate structurile
organizatorice necesare implementarii Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), a declarat,
luni, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos.
"Eu am spus ca nu am cheltuit bani din prefinantare, iar motivul l-am mentionat: nu am avut operationalizate acele
structuri organizatorice necesare implementarii PNRR. Acest demers se deruleaza în aceste zile si se fac eforturi în
acest sens si este firesc, accesul la acesti bani este asigurat dupa regulile europene, respectiv momentul în care ai
asigurata functia de evaluare, functia de contractare, autorizare si plata de cheltuieli. Apoi, toate aceste structuri
organizatorice permit accesul la bani, dar nu este suficienta doar operationalizarea acestor structuri organizatorice,
este nevoie de generarea acestor proiecte care produc plati si dau exemplul proiectelor de infrastructura indiferent
de natura acestora, care tin de Fondul de modernizare locala. Toate acele apeluri de proiecte unde beneficiari sunt
autoritatile locale sau mediul de afaceri si care pentru implementarea proiectelor au nevoie de lichiditati", a
precizat Marcel Bolos, în briefingul sustinut la finalul sedintei de Guvern.
Întrebat când vor exista primele viramente din aceasta prefinantare, ministrul a sustinut ca numai dupa ce se
încheie contractele de finantare cu beneficiarii pe proiectele care sunt gata pentru efectuarea platilor.
"E posibil sa mai avem o perioada de timp necesara sa încheiem contractele de finantare cu beneficiarii de fonduri
din PNRR si apoi sa avem platile. Marele lucru pe care Guvernul României l-a facut pâna cum este acest buffer pe
care îl avem la dispozitie ca apoi sa nu apara sincope la momentul când începe implementarea proiectelor. Este un
mare lucru pentru ceea ce înseamna gestionarea fondurilor în cadrul PNRR", a adaugat seful MIPE.
În ceea ce priveste cererea de plata numarul 1, ministrul Fondurilor Europene a transmis ca mai sunt de îndeplinit
doar cerinte care tin de concilierea cu Autoritatea de Audit "din punct de vedere al milestone-uri, al jaloanelor si al
tintelor". "Acelea sunt în întregime încheiate si astazi au fost încarcate în platforma Fenix a CE. (...). Termenul
este 31 mai, asa cum am promis, si suma este de 3 miliarde de euro si ne tinem de aceasta promisiune. Legat de
suma de prefinantare, nu am putut sa cheltuim acesti bani din cauza ca nu am avut sistemul de management si
control operational", a subliniat Bolos.
El a mentionat ca în momentul când a preluat mandatul a inventariat proiectele mari de infrastructura, care sunt de
complexitate ridicata si sunt conditii pentru milestone-uri în 2026, dar care genereaza si plati prealabile, subliniind
ca va propune în perioada urmatoare masuri de monitorizare speciala a acestor proiecte.
"Noi, de exemplu, în PNRR avem 412 km de autostrada, dar nu putem sa asteptam sa vina milestone-ul acela si sa
nu avem nimic facut. Într-un proiect de autostrada, ca sa înceapa sa fie facute plati, îti trebuie 3 ani înainte sa fii
proactiv si din acest punct de vedere am inventariat aceste milestone-uri care sunt de complexitate ridicata si voi
propune în perioada urmatoare masuri de monitorizare speciala a acestor proiecte tocmai ca România sa nu fie în
situatia în care are aceste jaloane de îndeplinit si nu este în masura sa le îndeplineasca. Şi mai mult, si mai rau, sa
avem pe urma fondurile suspendate din acest punct de vedere. (...) V-am spus cu toata sinceritatea si deschiderea
ca sunt tari care s-au organizat mai bine din acest punct de vedere si pe masura ce au intrat prefinantarile în cont au
avut proiectele pregatite si au putut sa si faca plati", a explicat Marcel Bolos.
Nu în ultimul rând, el a explicat ca din banii virati de CE, se pot face acele plati extrem de necesare pentru
începerea proiectelor, în caz contrar, România fiind nevoita sa se împrumute pentru a asigura disponibilul de bani
necesar în vederea implementarii proiectelor.
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"E mare lucru ca avem accces la acesti bani ca urmare a acestor jaloane pe care le avem de îndeplinit, numai ca
trebuie sa avem si capacitatea necesara pentru ca prin apelurile de proiecte pe care le lansam, dar si prin
implementarea proiectelor de infrastructura pe care le avem - toate acestea sunt generatoare de plati - si din acesti
bani trebuie sa ne mobilizam ca sa le sustinem în vederea implementarii. O sa mai dureze putin, dar o sa intram
într-o stare de normalitate", a mentionat acesta.
Potrivit sursei citate, Comisia Europeana are la dispozitie doua luni în care mai poate solicita alte informatii
suplimentare pe care le doreste cu privire la milestone-uri si tintele pe care le avem de îndeplinit. "E o perioada de
dialog continuu", a adaugat ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos.
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