
24 octombrie 2012Către Guvernul RomânieiDomnului Prim Ministru Victor Ponta
MEMORIUEliberați POS DRU de incompetență

Stimate domnule Prim 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 pe care îl conduceți 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, ale 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. În același timp, observăm că refuzați asumarea publică a unei responsabilități, cu atât mai  puțin a unei soluții. Instituțiile din subordinea dumneavoastră, la rândul lor,  se indică una pe  cealaltă atunci când vine vorba despre responsabilitatea întârzierilor la plată a cererilor de rambursare:„În  ultima  lună,  DG  AMPOSDRU  a  întreprins  toate  demersurile  pentru  a  primi sumele de bani necesare pentru plata cererilor de rambursare. Ministerul Finanțelor Publice a aprobat alocarea a aproximativ 400 milioane de lei pentru plata cererilor de rambursare restante. În perioada 08.10 – 16.10 DG AMPOSDRU a plătit aproximativ 564 de cereri de rambursare, în valoare totală de 183.377.596,39 lei,  urmând ca pe 

măsura  eliberării  tranșelor  de  bani  de  la  Ministerul  Finan elor  Publice  săț  
continue plă ile către beneficiariț ”. (Răspuns AM POS DRU nr. 8578/CA/19.10.2012)



„În vederea asigurării necesarului de fonduri pentru efectuarea plăților în conturile beneficiarilor,  ACP  transferă  lunar  în  conturile  AMPOSDRU,  în  avans,  sumele 
estimate  a  fi  necesare  plă ii  prefinan ării/rambursării  cheltuielilor  eligibileț ț  
corespunzătoare finan ării din FSEț . Necesarul de fonduri pentru efectuarea plăților în  contul  AMPOSDRU  este  asigurat  de  ACP  conform  prevederilor  legale,  atât  din fondurile rambursate de CE, cât și din sumele alocate de la bugetul de stat, în cazul  indisponibilității temporare a fondurilor din instrumente structurale.” (Răspuns Min. Finanțelor Publice nr 320652/22.10.2012)Vă solicităm, așadar, domnule Prim Ministru, măsuri urgente însoțite de termene clare și realiste. Vă solicităm, în același timp, ca nerealizarea acestor măsuri și nerespectarea acestor  termene să fie sancționată prin demiterea celor mai înalți funcționari responsabili de ele. Vă solicităm, în regim de urgență, următoarele:

• 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,
• depolitizarea conducerii autorității de management și a organismelor intermediare și organizarea  de  concursuri  pe  post  bazate  exclusiv  pe  criterii  de  competență  în managementul de programe de finanțare, 
• 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,
• derogare de la plata penalităților aferente neplății taxelor și impozitelor către stat  de către implementatorii POS DRU, cărora statul român le datorează plata cererilor de rambursare. Este necesară elaborarea unei soluții responsabile față de beneficiarii care creditează statul. Aceștia acumulează  datorii și penalități foarte mari la plata taxelor și  impozitelor către același stat incapabil să le returneze banii,
• reluarea de urgență a plăților către beneficiarii monitorizați de OI MECTS și garantarea funcționării legale a acestui organism intermediar,
• atenție  sporită  a  Primului  Ministru  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.
Dorim  ca  să  acordați  o  atenție  crescută  urmată  de  acțiuni  concrete  din  partea dumneavoastră pentru acest Program Operațional. Cu stimă,Oana PredaDirector CeRe

În numele Coali ieiț  ONGuri pentru Fonduri Structurale


