
24 octombrie 2012Către Ministerul Muncii, Familiei și Protecției SocialeDoamnei Ministru Mariana CâmpeanuCătre DG AM POSDRUDomnului Cristian Ababei, Director general
MEMORIUEliberați POS DRU de incompetențăStimată doamnă Ministru, 

A trebuit să ieșim astăzi în stradă deoarece, după efectuarea unei plăți “excepționale“ de către  autoritățile  statului  către  implementatorii  POSDRU,  mii  de  contracte  sunt  în  continuare  încălcate  de  către  Ministerul  Muncii,  Familiei  și  Protecției  Sociale,  prin întârzierea  plății  cererilor  de  rambursare.  În  unele  cazuri,  cu  precădere  la  Organismul Intermediar din cadrul Ministerului Educației, vorbim de întârzieri de peste 18 luni. Miile de implementatori și zecile de mii de beneficiari reali ai proiectelor POSDRU își pierd orice  încredere  că  Guvernul  din care  faceți  parte  își  dorește  ca  acest  program de finanțare să ajute societatea românească. Pe întreg fluxul economic al ţării,  mii de agenţi  economici aşteaptă plata pentru serviciile prestate şi bunurile achiziţionate, plăţi  care nu vin de luni de zile sau care probabil că nu vor mai veni niciodată. Bugetul de stat este şi  acesta afectat semnificativ, datoriile implementatorilor de proiecte POSDRU, a furnizorilor de bunuri  şi  servicii  crescând ameţitor,  în  timp ce tot  statul  român,  prin administraţiile financiare, ameninţă cu închiderea conturilor bancare, penalităţi, controale etc. Chiar în acest moment, implementatorii celor câteva mii de proiecte aflate  în derulare calculează cu cât le va micșora unilateral AMPOSDRU bugetele proiectelor, având în vedere instrucțiunea pregătită pentru modificarea tuturor cheltuielilor aprobate pentru a include și valoarea TVA. În  plus,  din  cauza  problemelor  cu  care  se  confruntă  AMPOSDRU  și  a  nedecontării cheltuielilor către Comisia Europeană (din motive pe care sperăm că le cunoașteți foarte bine) România pierde șansa de a beneficia de sume foarte mari de bani oferite de Uniunea Europeană. Vă solicităm, așadar, doamnă Ministru, o serie de măsuri urgente:
• transparență  decizională  și  procedurală  (în  special  cu  privire  la  procesul  de efectuarea a plăților și verificare a cererilor de rambursare),
• asumarea  de  către  Guvernul  României  a  responsabilității  pentru  problemele existente în sistem și nu plasarea lor pe umerii beneficiarilor,
• reducerea birocrației care încarcă nejustificat activitatea beneficiarilor,



• elaborarea unui  sistem eficient  de verificare,  care  să  elimine situațiile  în  care implementatorii trimit aceeași informație de mai multe ori,
• respectarea  termenului  contractual  de  45  de  zile  de  plată  a  cererilor  de rambursare  și  cuprinderea  în  bugetul  național  a  sumelor  necesare  unui  flux constant de plăți către implementatorii de proiecte, 
• respectul  față  de  beneficiari  și  stoparea  practicii  modificărilor  retroactive  și unilaterale ale contractelor în derulare. Un prim pas important este retragerea propunerii  de  instrucțiune  care  transformă  TVAul  în  cheltuială  eligibilă  în proiectele aflate în derulare, 
• reluarea  de  urgență  a  plăților  către  beneficiarii  monitorizați  de  OI  MECTS  și garantarea funcționării legale a acestui organism intermediar,
• atenție sporită  asupra procesului  de programare 2014-2020 pentru o corelare absolut fidelă cu nevoile țării și pentru evitarea situației dramatice în care se află acum programele cu finanțare europeană,
• eficientizarea  întregului  sistem  de  management  al  POSDRU,  astfel  încât  el  să garanteze o absorbție reală și constantă a fondurilor europene, dinspre Comisia Europeană înspre România,
• preocupare  reală  asupra  impactului  proiectelor  finanțate și  eficientizarea sistemului de management al POS DRU, astfel încât el să garanteze o absorbție reală  și  constantă  a  fondurilor  europene,  dinspre  Comisia  Europeană  înspre România.

Cu stimă,Oana PredaDirector CeRe
În numele Coali iei ONGuri pentru Fonduri Structuraleț


