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Către: Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
În atenţia: Domnului Nelu Ioan Botiș, Ministru
CC: Comisia Europeană, DG Employment
În atenția: Domnului Philippe Hatt, Șef unitate pentru România, Bulgaria și Malta
CC: Ministerul Finanţelor Publice
În atenţia: Domnului Gheorghe Ialomiţianu, Ministru
CC: Autoritatea de Coordonare a Instrumentelor Structurale
În atenţia: Domnului Ştefan Ciobanu, Director General
CC: Autoritatea de Management a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
În atenţia: Doamnei Anca Zevedei, Director General

Ref.: Modificări abuzive ale contractelor de finanțare POSDRU în România
Stimate domnule Ministru,
În ultimele luni, Coaliţia ONGuri pentru Fonduri Structurale a primit sesizări din partea mai
multor beneficiari cu privire la întârzierea virării sumelor aferente prefinanțării proiectelor contractate în
cadrul POS DRU. Comunicările oficiale ale AM POS DRU dovedesc că există beneficiari care așteaptă
primirea prefinanțării încă din luna octombrie a anului 2010. În aceeași măsură, beneficiarii POS DRU
semnalează întârzieri semnificative în rambursarea cheltuielilor și restituirea sumelor aferente TVA.
Avertizăm că, în contextul unui proces de rambursare a cheltuielilor cel puțin defectuos, decizia
de modificare a condițiilor de prefinanțare în dezavantajul beneficiarilor (acordarea prefinanțării în două
tranșe, prima fiind egală cu 10% din valoarea proiectului) va duce la blocarea unui număr semnificativ
de proiecte prin intrarea în incapacitate de plată a beneficiarilor. În condițiile în care România se află
deja în pericol major de dezangajare, blocarea unor noi proiecte va avea un impact puternic asupra
absorbiției fondurilor europene. Membrii Coaliției ONGuri pentru Fonduri Structurale înțeleg presiunea
care este pusă asupra bugetului de stat, considerăm însă că soluția potrivită în acest context este
accelerarea procesului de rambursare a cheltuielilor, proces ce măsoară absorbția reală.
De asemenea, vă sesizăm că soluţia aplicată de autorităţile române în această situaţie este
marcată de profunde neregularităţi:
-

-

-

-

Impunerea unui termen de numai 3 zile pentru a decide între a accepta modificările impuse sau a
rezilia contractul de finanţare este nu numai nerezonabilă, ci chiar abuzivă, contravenind
principiului reciprocității și interdependenței obligațiilor părților;
Notificarea AMPOSDRU nu face referire la niciun act juridic care să justifice această modificare, în
ciuda faptului că singura situaţie în care contractul de finaţare permite modificarea sa de către
AMPSODRU, în mod unilateral, este cea impusă de modificări în legislaţia naţională sau comunitară;
Tratamentul inegal al beneficiarilor: au existat totuși cereri de prefinanțare depuse după octombrie
2010 care au fost onorate, în absența oricăror criteria obiective și transparente pentru prioritizarea
plații acestor prefinanțări;
Această modificare a contractelor aflate în derulare duce la bulversarea completă a previziunilor
financiare pe care beneficiarii le-au făcut la momentul semnării contractelor.

În acest context, avertizăm că această decizie este în profund dezacord cu promisiunile
Guvernului României de a facilita absorbția fondurilor europene și cu angajamentul luat de Primul
Ministru și de Autoritatea de Management a POS DRU față de beneficiari de a îmbunătăți condițiile de
implementare a proiectelor.
Vă solicităm prin urmare să dispuneți reanalizarea oportunității unei astfel de notificări și să
asigurați implementarea acestui program operațional în perfecte condiții de transparență, legalitate și
egalitate de șanse.
Cu stimă,
Oana Preda, Director executiv CeRe
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