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SCRISOARE DESCHISĂ
ref. Datoriile beneficiarilor şi partenerilor POSDRU cauzate de întârzierile
sistematice şi blocajele în rambursarea cheltuielilor
Stimată doamnă/Stimaţi domni,
Portalul www.fonduri-structurale.ro, alături de Academia de Advocacy şi Coaliţia
ONGuri pentru Fonduri Structurale şi cu susţinerea a 149 de ONG-uri, societăţi
comerciale, autorităţi, instituţii publice şi universităţi, reprezentând beneficiari şi
parteneri POSDRU, doresc să tragă un semnal de alarmă asupra:
• dificultăţilor financiare majore cu care se confruntă organizaţiile cu proiecte
în implementare în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, dificultăţi cauzate de întârzierile sistematice şi
blocajele în rambursarea banilor, cu repercusiuni asupra beneficiarilor finali ai
programului, respectiv şomeri, persoane în căutarea unui loc de muncă,
persoane cu dizabilităţi şi în situaţii de risc social, tineri proaspăt ieşiti din
sistemul de învăţământ, angajaţi, antreprenori și doctoranzi etc.;
•

pericolului iminent ca obiectivele POSDRU 2007-2013 să fie compromise
semnificativ deoarece, din lipsa resurselor financiare, se vor închide forțat
proiecte aflate în implementare, fără ca acestea să progreseze spre ţintele vizate
şi să valorifice rezultatele intermediare obţinute pentru atingerea indicatorilor
asumaţi.
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În numele organizaţiilor semnatare ale prezentei scrisori, www.fonduri-structurale.ro,
Academia de Advocacy şi Coaliţia ONGuri pentru Fonduri Structurale vă solicită
reluarea plăţilor aferente componentei FSE în cadrul POSDRU până la 30 septembrie
2012, prin identificarea şi alocarea de resurse bugetare/extrabugetare pentru acest
scop, ajungerea la zi, până la 30 octombrie 2012, cu restanţele către toate categoriile de
beneficiari şi parteneri POSDRU (prefinanţări, rambursări ale cheltuielilor şi
rambursări de TVA) şi menţinerea unui ritm constant al plăţilor în cadrul Programului
pentru a se evita generarea de astfel de blocaje pe viitor.
Ieri, 18 septembrie 2012, premierul Victor Ponta şi-a exprimat în mod public intenţia
de a lua măsuri pentru „deblocarea situaţiei pe fondurile europene”, însă termenul vag
asumat (Cităm: „până la finalul anului, în mod sigur”) nu poate constitui o garanţie
suficientă pentru beneficiarii şi partenerii din proiectele POSDRU.
Situaţia dificilă, în unele cazuri disperată, în care se găsesc cele mai multe dintre
organizaţiile care implementează proiecte în cadrul acestui program şi pe care v-o
prezentăm în cele ce urmează, impune luarea unor măsuri imediate pentru deblocarea
plăţilor.
La iniţiativa AM POSDRU, la sfârşitul lunii august 2012, organizaţiile care
implementează proiecte în cadrul acestui program operaţional au furnizat informaţii
privind sumele restante şi penalităţile pe care le înregistrează către bugetul de stat
urmare a întârzierilor în rambursarea cheltuielilor, fără a primi informaţii concrete
asupra rezultatului acestei acţiuni derulate.
Dificultăţile financiare ale organizaţiilor depăşesc, însă, cadrul stict al datoriilor
bugetare. Epuizând soluţiile identificate pentru continuarea proiectelor în condiţiile
blocării şi întârzierilor în rambursare, aceste organizaţii se află, în prezent, în impas
financiar major, înregistrând activităţi cu grupurile ţintă neonorate (burse, subvenţii,
etc.), datorii către furnizorii contractaţi şi, nu în ultimul rând, salarii restante către
personalul propriu.
Aşadar, aproape că nu există proiect şi organizaţie beneficiar/partener care să nu
înregistreze, în acest moment, dificultăţi financiare, în unele cazuri de amploare
dramatică, urmare a funcţionării defectuoase a mecanismului de rambursare.
Este necesar să aveţi o imagine completă şi reală asupra eforturilor financiare şi a
datoriilor acumulate de organizaţii pentru a asigura continuitatea implementării
proiectelor în lipsa unei minime coerenţe şi predictibilităţi a fluxurilor financiare
(prefinanţări, rambursări ale cheltuielilor şi rambursări de TVA) dinspre AM/OI către
beneficiari şi parteneri, eforturi mult mai mari decât cele asumate prin contract, care au
diminuat capacitatea financiară şi operaţională a organizațiilor, atât pe termen scurt,
cât şi pe termen mediu şi lung.
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Mai mult decât atât, întârzierea în luarea unor măsuri concrete şi imediate pentru
deblocarea financiară a POSDRU generează un risc major nu doar asupra proiectelor,
cât chiar asupra existenţei organizaţiilor care le au în implementare.
În condițiile în care rambursările nu vor fi reluate de urgenţă de către autorităţile
responsabile, împrumuturile bancare sau nebancare deja contractate, precum şi sumele
din contul curent al organizaţiei cu care au fost creditate proiectele îi vor aduce pe cea
mai mare parte din beneficiarii şi partenerii POSDRU, în situaţii extreme: intrare în
insolvență, faliment, executare silită sau litigii cu angajaţii, furnizorii etc.
Mai multe decât atât, prin amânarea reluării plăţilor şi întreruperea programului la
jumătate de drum, vor fi afectaţi direct:
• 65.000 de şomeri;
• 15.000 de persoane, potenţiali iniţiatori de afaceri;
• 6.500 de unităţi şcolare;
• 70 de universităţi;
• 150.000 de studenţi;
• 830 de potenţiale întreprinderi sociale etc.
Toți aceştia reprezintă grupuri ţintă ale POSDRU 2007-2013 şi, totodată, indicatori
asumaţi ferm de România în relaţia cu Uniunea Europeană.
Aceste situații, precum și cele premergătoare lor, aduc organizațiile în situația de a
suspenda sau chiar încheia forțat implementarea proiectelor, aceasta în condiţiile în
care indicatorii atinşi până în prezent la nivel de Program (589.324 persoane
participante la operațiunile POSDRU, 1.564 unități școlare sprijinite, 52 universități
sprijinite, 34.532 studenți sprijiniți în tranziția de la școală la viața activă, 140 structuri
ale economiei sociale sprijinite) sunt mult sub cei asumaţi, dar realizabili în
termenele stabilite, prin susţinerea financiară coerentă a programului.
Pentru a susţine cele de mai sus, în perioada 23 august – 18 septembrie 2012, echipa
www.fonduri-structurale.ro a realizat un sondaj de opinie, ”SOS POSDRU – Slalomul
beneficiarilor şi partenerilor printre datorii”, la care au participat 149 de respondenţi,
beneficiari şi parteneri în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013.
Rezultatele sondajului se regăsesc prezentate în detaliu în anexa la această scrisoare,
ele demonstrând că lipsa de finanțare generează, pe lângă problemele financiare, şi
riscul major de pierdere a încrederii în POSDRU, în intregul mecanism de gestionare a
fondurilor europene şi pericolul ca în următoarea perioada de programare financiară
(2014-2020) să scadă dramatic numărul de solicitanţi de finanţare europeană.
Având în vedere cele menţionate mai sus, ne exprimăm disponibilitatea de a participa
activ la îmbunătăţirea mecanismului de implementare a Programului şi sperăm într-o
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întâlnire de natură tehnică, în perioada următoare, cu factorii decidenţi atât de la
nivelul AM POSDRU, cât şi de la celelalte autorităţi implicate în procesul absorbţiei, în
vederea găsirii unor soluţii reale şi aplicabile pentru deblocarea plăţilor în cadrul
Programului şi reluarea fluxurilor financiare către beneficiari, cât mai urgent posibil.
Vă atragem, de asemenea, atenţia asupra faptului că amânarea luării deciziei de
deblocare a finanţării pentru proiectele contractate şi corect implementate, până în
prezent, în cadrul POSDRU, înseamnă privarea bugetului public de resurse consistente
provenite, pe termen scurt, din impozitele salariale şi din obligaţiile fiscale ale
furnizorilor existenţi la fiecare proiect în parte, iar pe termen mediu din valoarea
adăugată creată de iniţiativele antrepenoriale demarate şi de persoanele
calificate/recalificate absorbite de piaţa muncii şi impozitele aferente acestora.
Cu încredere în lucruri bine făcute,
Vă asigurăm de întreaga noastră consideraţie,
În numele,
www.fonduri-structurale.ro
Structural ConsultingTM Group

Coaliţiei ONG-uri pentru
Fonduri Structurale

Academiei de Advocacy

Dragoş Jaliu, PMP, PhD
Managing Partner,
+40-722202037
jaliud@fonduri-structurale.ro

Oana Preda
Director executiv
Centrul de Resurse pentru
participare publică
+40-311050755
oana@ce-re.ro

Corina Dragomirescu
Vicepreşedinte

Dan Barna,
Managing Partner,
+40-722830821
dbarna@fonduri-structurale.ro

+40-722460548
corina@advocacy.ro

Susţin demersul nostru şi semnează această scrisoare deschisă şi:
1.
2.
3.

S.C. Eurotraining Solution S.R.L.
S.C. Interlog Com S.R.L.
Centrul de Afaceri MASTER
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S.C. Alfaro Security S.R.L.
S.C. Marine Building S.R.L.
S.C. Internaţional Protect Security S.R.L.
S.C. Hana Team S.R.L.
S.C. Infotrust - Design S.R.L.
S.C. Afacov Consulting Group S.R.L.
S.C. Sysco Management S.R.L.
S.C. ACZ Consulting S.R.L.
S.C. Andirivac S.R.L.
S.C. Bardrom Security S.R.L.
S.C. RSC Consulting S.R.L.
S.C. Dialfa Security S.R.L.
Asociaţia Patronală a Furnizorilor de Formare Profesională din
România
S.C. Educons S.R.L.
S.C. Crivas Consult S.R.L.
S.C. TEAM Consulting S.R.L.
S.C. Profiserv Grup S.R.L.
S.C. Roda Business Consulting S.R.L.
Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din
România, filiala Arad
Fundaţia "Institutul Multimedia Romano-Elveţian"
S.C. Psiho Profil S.R.L.
S.C. Excelent S.R.L.
S.C. ASTI Automation S.R.L.
S.C. Formprof Servicii SRL
S.C. Golidamy Group SRL
Institutul de Asigurări şi Pensii
S.C. First Job School SRL
S.C. Brainstorming Consulting S.R.L.
S.C. Project Consulting Age SRL
Inspectoratul Şcolar Călăraşi
Fundaţia Romano Germană Vladimirescu
S.C. Astra Universal Iaşi S.R.L.
S.C. Teron Systems S.R.L.
Universitatea Tehnică Bucureşti – fac. Geodezie
Fundaţia Alături de Voi România
Fundaţia Melba
Asociaţia Sprijin şi Egalitate
Asociaţia Femeilor Rrome din România
S.C. Agroserv Management S.R.L.
Asociaţia Proformare
Fundaţia Mara
S.C. Bremac S.R.L.
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S.C. Eurojobs S.R.L.
Consiliul Regional al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii Deva
(CRIPMM DEVA)
S.C. Lexim Grup S.R.L.
S.C. Consulting Center S.R.L
Fundaţia Corona Iaşi
Asociaţia Ecovas Vaslui
Asociaţia Clara, Dorohoi, Jud. Botoşani
Centrul de Mediere si Securitate Comunitara, Iaşi
Fundaţia Prowomen, Iaşi
S.C. Infoeducaţia SRL, Iaşi
Fundaţia Euroed, Iaşi
S.C. Iletrade Company S.R.L.
Asociaţia As 2001 Alba Iulia
Asociaţia Aldmaridim din Com. Bârsa
S.C. Rogepa S.R.L
Asociatia pentru Dezvoltare Durabila Economico-Sociala si
Securitate – ADDRESS
S.C. ASTI Automation S.R.L.
Societatea de Ajutorare Elen Alba Iulia
Fundaţia Centrul pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici şi
Mijlocii Brăila
S.C. Daromet S.R.L.
Fundaţia pentru Promovarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Braşov
Asociaţia Regională pentru Consultanţă - dezvoltare, asistenţă ARCA Brăila
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Brăila
Fundaţia Muncă şi Prosperitate din Brăila
Fundaţia Şcoala Română de Afaceri a cci - Filiala Călăraşi
Asociaţia de Medicină de Urgenţă şi Dezastre (AMUD)
S.C. Gaia Consulting Group S.R.L
Fundaţia şi Centrul de Servicii Sociale “Pentru Voi”
Oficiul Patronal Judeţean Iaşi
Fundaţia Profesional Dudact CCCF
S.C. Manager Consult S.R.L.
UGIR 1903 Filiala Prahova
Asociaţia pentru Şanse Egale
Grup Şcolar Anghel Saligny
Clubul de Ecologie şi Turism Montan Albamont
S.C. EMC South Central Europe SRL
S.C. Consultanţă Profesională şi Recrutare de Personal S.R.L.
Asociaţia Tinerilor pentru Excelenţă
Asociaţia pentru Promovarea Afacerilor în România
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Primăria Comunei Prundeni
Asociaţia Iancu de Hunedoara PAEM, Hunedoara
Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov
Fundaţia Şcoala Română de Afaceri a Camerelor de Comerţ şi
Industrie Filiala Brăila
S.C. Susman Consulting Group S.R.L.
Asociaţia Barnabas
S.C. New Hope S.R.L.
Universitatea din Piteşti
S.C. Tera Impex S.R.L.
Asociaţia Amare Phrala – Fraţii noştri
Asociaţia Ecologică Universitară Galaţi
Asociaţia Judeţeană a Pescarilor Sportivi Galaţi
Asociaţia Team Work
Asociaţia de Turism Apuseni
ANTREC Bihor
S.C. Omnium Acess S.R.L
Universitatea Româno – Germană din Sibiu
S.C. Cardinal Jobs S.R.L.
S.C. Trimed Agafiţei VET S.R.L.
Fundaţia Convergenţe Europene
Asociaţia Paşi în Doi
Asociaţia Solidaritatea Umană
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine
Asociaţia Smart Projects
Fundaţia pentru Educatie şi Dezvoltare Economico – Socială –
IRECSON
Alianţa Rromilor din judeţul Galaţi
Asociaţia Aproape de TINEri Craiova
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului
Timişoara
Asociatia Şanse Egale pentru Fiecare Craiova
Sindicatul Nova Vita
S.C. Info Grup S.R.L.
Sindicatul Liber Independent "ICA"
S.C.Enna Cher S.R.L.
S.C. Go Business Solutions S.R.L.
S.C. HR SPECIALISTS S.R.L.
S.C. Human Capital Solutions S.R.L.
S.C. Service Guard S.R.L.
S.C. Terra Nova Group S.R.L.
Asociaţia ALIAT
Asociaţia pentru Tineret Fidelitas
Asociaţia Difuzorilor şi Editorilor Patronat al Cărţii
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Fundaţia Pentru Dezvoltarea Socială a Romilor
S.C. Alexral Consult SRL
S.C. Monoprix S.R.L
S.C. Barbara S.R.L.
S.C. Biasil S.R.L.
S.C. Centrul de Formare şi Consultanţă Prima Scool S.R.L.
SC. DA S.R.L.
S.C. EXEC-EDU S.R.L.
S.C. SICEP S.R.L.
S.C. Compania de Utilităţi Publice S.A. Focşani
Asociaţia pentru Dezvoltare Locală “ADL-Progres”
Sindicatul Carbonifera
Fundaţia Romanian Angel Appeal
Asociaţia Producătorilor de Materiale de Construcţii din România
Fundaţia Alpha Transilvană
S.C. Inform SRL
S.C. Synthesis Management Consultants SMC SRL
S.C. Active Job Consulting S.R.L.
S.C. Romimpianti Trading S.R.L.
Societatea de Scleroză Multiplă din România
Cabinet Individual de Psihologie Silvana Capris
Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Călărași
Organizația Salvați Copiii
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ANEXĂ
ANALIZA DATELOR SONDAJULUI DE OPINIE
”SOS POSDRU – Slalomul beneficiarilor şi partenerilor printre datorii”
În perioada 23 august – 18 septembrie 2012, echipa www.fonduri-structurale.ro a
realizat sondajul de opinie ”SOS POSDRU – Slalomul beneficiarilor şi partenerilor
printre datorii”, la care au participat 149 de respondenţi, beneficiari sau parteneri în
cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
După tipul organizaţiei, cei mai mulţi dintre respondenţi reprezintă organizaţii nonguvernamentale (60%) şi societăţi comerciale (29%), iar după calitatea în cadrul
proiectului, cei mai mulţi reprezintă Beneficiari (72%).
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Unul dintre elementele abordate în cadrul sondajului se referă la împrumuturile făcute
de organizaţii în contul proiectelor pentru a asigura continuitatea implementării
acestora. Astfel, din cei 149 de participanţi la sondaj, 94% au declarat ca au făcut
împrumuturi în contul proiectului pentru a evita întreruperea activităţilor proiectelor.

Pentru a susţine financiar implementarea proiectelor, cei mai mulţi dintre beneficiari şi
parteneri au apelat la sursele proprii (contul curent al organizatiei) şi la creditele
bancare.
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Posibilităţile de asigurare a unor noi sume pentru finanţarea proiectelor se restrâng,
însă, dramatic, anunţă organizaţiile respondente. În condiţiile reticenţei băncilor în a
acorda împrumuturi ONG-urilor sau a atingerii de către organizaţii a plafoanelor
maxime de îndatorare, cei mai mulţi acuză imposibilitatea de a obţine (noi) credite de
la bancă în perioada următoare.
Epuizarea surselor de împrumut pentru asigurarea plăţilor în cadrul proiectelor
generează, deja, pentru multe organizaţii, probleme majore cum ar fi: imposibilitatea
plăţii salariilor echipei de implementare, a facturilor către terţi sau virării subvenţiilor
şi burselor către persoanele din grupul ţintă.
În condiţiile celor menţionate mai sus, un alt obiectiv important al sondajului a fost
colectarea de informaţii cu privire la datoriile pe care organizaţiile care implementează
proiecte POSDRU le au în momentul de faţă în legătură acestea, altele decât cele către
bugetul de stat.
Astfel, conform datelor colectate, 95% dintre respondenţi înregistrează, la acest
moment, datorii în legătură cu implementarea proiectului, altele decât restanţe la
bugetul de stat.
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Conform datelor centralizate, cei 149 de respondenţi au acumulat, în total, datorii de
79.297.148,17 lei ceea ce reprezintă o medie de circa 532.000 lei/organizaţie. Este de
menţionat faptul că unii respondenţi au în implementare mai multe proiecte.

În ceea ce priveşte data celei mai vechi datorii, doar 20% dintre respondenţi au
declarat că cea mai veche datorie datează de mai puţin de 3 luni, iar 45% dintre aceştia
au datorii ce datează şi de mai mult de 6 luni.
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Pe primul loc în clasamentul datoriilor "istorice" se situează salariile şi onorariile
experţilor, 60% dintre respondenţi declarând că acestea sunt cele mai vechi datorii
înregistrate pe proiectele pe care le au în implementare. Urmează facturile către
furnizori (23%) şi bursele şi subvenţiile către persoanele din grupul ţintă (9%).
Conform informaţiilor colectate, în "topul" datoriilor, pe primele locuri din punctul de
vedere al vechimii datoriei, pe fiecare tip de cheltuială, se clasează:
• burse pentru persoanele din grupul ţintă din cadrul unui proiect, aferente lunii
ianuarie 2011;
• datorie către furnizori neplătită în cadrul unui proiect din martie 2011;
• salariile şi onorariile experţilor din cadrul unui proiect, aferente lunii aprilie
2011.

Câteva dintre mesajele respondenţilor se regăsesc mai jos:
1. “În această ţară este nevoie de dezvoltarea resurselor umane așa cum este nevoie de
drumuri, de pensii şi de spitale. A închide un program care ne permite sa finanțăm
politicile naționale în domeniul educației, formării adulților, ocupării (oricum mereu
văduvite la nivel de alocare bugetară), a da cu piciorul la o sursă suplimentară sau
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complementară de bani pentru a investi în resursa umană, este la fel de grav cu a nu
construi o autostradă”.
2. „La acest moment am plătit salariile şi contribuţiile la zi şi credităm Statul Român cu
peste 3.000.000 lei, bani blocaţi în rambursări întârziate.”
3. „Începând cu această lună nu mai dispunem de nici un fel de lichidităţi şi la banca am
atins plafonul maxim de împrumut plus întârzieri de 120 zile la credit. Suntem la un
pas de faliment total.”
4. „Am respectat toate obligaţiile din contract, nu avem abateri pe activităţi, indicatorii
sunt atinşi, iar graficul cererilor de rambursare respectat, tocmai pentru a nu bloca
cash-flowul, dar în final am suspendat activităţile pentru 3 luni.”
5. „În audienţă la directorii OIPOSDRU, ni se spune ca ne-am luat angajamentul că
putem susţine proiectele şi că ne plângem în zadar. Dar noi ne-am luat angajamentul că
putem susţine proiectul cu respectarea a 45 de zile pentru rambursare, nu 10-11 luni de
aşteptări.”
6. “Toate aceste datorii adunate ne pun în situaţia de a nu putea merge mai departe.
Problema care se mai pune este ce se va întâmpla dacă ajungem de nu ne vom realiza
indicatorii asumaţi prin proiecte?”.
7. “Situaţia în care se află asociaţia noastră este una disperată, cu risc de încetare totală a
activităţii şi imposibilitatea de a continua implementarea celor 2 proiecte POSDRU pe
care le are în implementare, în condiţiile în care nu am putut obţine împrumuturi
bancare de la bănci pentru susţinerea activităţii curente.”
8. “Beneficiarii au epuizat toate soluţiile, o rezolvare reală a situaţiei trebuie să vină de la
AMPOSDRU!!!”
9. “Am avut mare încredere că vom putea face ceva cu fondurile structurale. În loc să fim
ajutaţi ne simtim umiliţi oriunde am încerca să apelăm (începând cu OI-urile sau alte
instituţii)”
10. “Pentru a asigura implementarea proiectelor am reuşit cu mare greutate să obţinem un
credit de la banca de 100.000 lei, membrii echipei au finanţat din veniturile proprii
implementarea, dar din păcate am epuizat toate resursele. Sumele primite de la bugetul
naţional sunt binevenite dar sunt epuizate în aceeaşi zi.”
11. “În acest moment, situaţia este una extremă. Am avut conturile blocate, în pericol de a
fi executaţi silit de ANAF. De la banca nu putem obţine imprumuturi, deoarece suntem
ONG. Am blocat toţi banii pe care îi aveam disponibili, atât la nivel de Asociaţie, cât şi
ca angajaţi, fără să ştim când anume îi putem recupera.”
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12. “Sperăm să primim cât mai repede banii pentru că avem sechestru pe bunuri (pentru
neachitarea datoriilor la Bugetul de stat şi Bugetul asigurărilor sociale) şi avem de
returnat un împrumut de 260.000 lei pentru salariile din toate cele patru proiecte în
care suntem parteneri.”
13. “Este inadmisibil ce se întâmplă. Susţinerea din resurse proprii a ajuns la limită...chiar
ne apropiem toţi de faliment???”
14. “Ne alăturam şi noi celor care au ajuns într-o situaţie disperată încercând să susţină
activităţile din proiect. Întârzierile repetate a plăţii cererilor de rambursare au generat
dobânzi şi penalităţi de întârziere şi au dus la blocarea conturilor bancare. Noi chiar am
vrea să facem ceva pentru ţara asta, dar birocraţia ne împiedică. Suntem dezamăgiţi!”
15. “Suntem în culmea disperării. În fiecare lună se mai inventează ceva pentru blocarea
rambursărilor, pentru îngreunarea raportării şi a depunerilor de cereri. De multe ori ne
întrebăm dacă se merită stresul şi efortul? Speram în găsirea unor soluţii urgente de
rambursare şi implementare.”
16. “Avem o datorie de 2.000.000 lei către bancă şi către membrii fondatori. Din 1 august
am fost nevoiţi să suspendăm activităţile proiectului.”
17. “Am suspendat implementarea celor 4 proiecte.”
18. “Deşi am asigurat împrumuturi consistente către proiectele gestionate, pentru a putea
asigura cash-flowul, întârzierea plăţilor cererilor de rambursare şi TVA ne pun în
situaţia de a opri implementarea din lipsa de resurse financiare.”
19. “Din cauza faptului că organizaţia noastră a creditat contul proiectelor pentru
asigurarea continuităţii implementării acestora, activitatea organizaţiei a fost blocată
din lipsă de resurse financiare.”
20. “Dacă nu se deblochează rapid situaţia (cel târziu final septembrie), cu siguranţă vom
sucomba. Noi suntem parteneri în 3 proiecte şi Benefciar într-unul şi niciunul nu
merge bine din punct de vedere al rambursărilor, deşi noi ne facem treabă şi atingem
rezultatele asumate prin proiect. Rugăm deblocare urgentă până nu e prea târziu şi
falimentăm!!!”
21. “Experţii care au fost lectori în cadrul cursurilor de calificare nu au primit salariul
aferent niciunei luni. Organizaţia este în situaţia de a face obiectul unui litigiu de
muncă.”
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