
Dragi prieteni, 

Vă mulțumesc pentru colaborarea bună pe care am avut-o în aceste luni și îmi exprim 
speranța că activitatea Ministerului Fondurilor Europene și a mea personal a răspuns celor mai 
multe dintre așteptările pe care le-ați avut. 

Am încercat în această perioadă să fim deschiși și în dialog cu dumneavoastră, 
beneficiarii fondurilor europene, indiferent că ați provenit din mediul economic, că ați 
reprezentat organizații din societatea civilă sau instituții publice. Pe cât a fost posibil, am dorit să 
oferim cele mai bune soluții pentru acele situații semnalate de către dumneavoastră ca având 
nevoie de atenție, pentru a realiza un deziderat asumat de către Guvernul din care am făcut 
parte, încă de la instalarea sa, în 2012 – creșterea ratei de absorbție a fondurilor europene. Vă 
mulțumesc pentru modul constructiv în care ați ales să raspundeți acestui efort de fiecare dată.  

Reamintesc faptul că, în 2012, România avea o rată a absorbției fondurilor europene 
foarte mică și programele cu finanțări europene blocate. Cu timpul, am reușit să rezolvăm mare 
parte dintre acele probleme semnalate de instituțiile europene și să creștem foarte mult rata de 
absorbție a fondurilor nerambursabile, prin eforturile conjugate ale celor care au făcut parte din 
echipa Ministerului Fondurilor Europene în toți acești ani.  

Îmi exprim speranța că pașii importanți făcuți atât în ultimele luni cât și în ultimii ani vor 
fi duse mai departe de noua guvernare, pentru că, fără urmă de îndoială, una dintre cheile 
dezvoltării României stă în folosirea eficientă a fondurilor europene, necesare pentru a susține 
creșterea economică, reducerea inegalităților și crearea de noi locuri de muncă. 

Nu în ultimul rând, mulțumesc echipei MFE și reprezentanților mass media pentru tot 
sprijinul și maniera corectă și eficientă în care au preluat și transmis către cetățeni informațiile 
legate de domeniul fondurilor europene.  

Consider că, în calitatea cea mai importantă pe care o dețin, aceea de român, orice succes 
viitor al Romaniei trebuie să ne bucure, indiferent de echipa guvernamentala care îl generează. 
Pentru că succesul oricarui guvern înseamnă, în cele din urmă, succesul românilor și al României.  

 

Marius Nica,  

ministru al fondurilor europene 

(mandat aprilie-noiembrie 2015) 


