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ABSORBȚIA FONDURILOR EUROPENE – O PRIORITATE PENTRU
ROMÂNIA
Absorbția fondurilor europene constituie un obiectiv de interes național, condiționând realizarea
dezideratului de dezvoltare a țării, de creștere a calității vieții, îmbunătățirea infrastructurii de transport, a
infrastructurii rurale, a serviciilor sociale, educaționale și medicale, influențând realizarea investițiilor, ca
suport al dezvoltărilor viitoare și a unei creșteri economice sustenabile, influențând o serie de efecte
pozitive la nivelul întregii societăți.
Având în vedere startul lent al implementării programului de finanțare 2014-2020, dublat de o
adâncire treptată a decalajului față de media UE, sunt necesare eforturi suplimentare pentru intensificarea
ritmului de absorbție a fondurilor europene. Pregătirea din timp a proiectelor, creșterea capacității
administrative de planificare și gestionare a fondurile europene, o ierarhizare stabilă a priorităților,
asumarea unui plan strategic de dezvoltare, constituie factori cheie pentru revigorarea ratei de absorbție.
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EU FUNDS ABSORBTION – A PRIORITY FOR ROMANIA
The EU funds absorption represents an objective of national interest, conditioning the
achievement of the desideratum for the country’s development, increase of life quality, improvement of
transport infrastructure, rural infrastructure, of social, educational and healthcare services, influencing the
achievement of investments as support to future development and sustainable economic growth,
influencing a series of positive effects at the level of the entire society.
Having in view the slow start of the implementation of the financing programme 2014-2020,
doubled by the gradual widening of the gap between Romania and the EU average, additional efforts are
required to intensify the absorption of EU funds. The timely preparation of projects, the increase of the
administrative capacity for planning and management of the EU funds, a stable hierarchy of priorities,
assuming a strategic development plan, all are key factors to revigorated the absorption rate.
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