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Interviu cu domnul Leonard Orban, ministrul Afacerilor Europene
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Cei care doresc fonduri europene trebuie să se pregătească temeinic, este sfatul domnului Leonard Orban,
ministrul Afacerilor Europene. ”Este foarte important
ca sursele de cofinanţare pentru aceste proiecte să fie
asigurate din timp pentru a se evita blocajele în implementare”, ne-a declarat ministrul de resort, care ne-a
acordat cu amabilitate un interviu.
Domnia sa ne-a spus că implicarea băncilor în procesul
de atragere a fondurilor europene în actuala perioadă
de programare a fost, pe ansamblu, limitată și a variat
de la o bancă la alta.
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INTERVIU

1

Cum
se obþine
finanþarea?

Pasul 1: Beneficiarii eligibili completeazã cererea de finanþare ºi anexele solicitate de Autoritatea de Management. Existã un model unic de
cerere de finanþare
pentru toate cele trei
instrumente structurale, cu anexe diferenþiate pe fiecare
fond în parte.
Pasul 2: Cererea
de finanþare este
transmisã Organismului Intermediar / Autoritãþii de
Management.
Pasul 3: Se verificã conformitatea
administrativã a cererii de finanþare,
in conformitate cu procedurile interne ale fiecãrei AM.
Pasul 4: Dupã verificarea conformitãþii administrative urmeazã verificarea eligibilitãþii proiectului.
Criteriile de eligibilitate a proiectelor sunt prezentate în Programul
Cadru de Implementare ºi trebuie
aprobate de cãtre Comitetul de Monitorizare.
Pasul 5: Evaluarea tehnicã ºi financiarã a proiectului.
Pasul 6: Selectarea proiectului conform criteriilor aprobate de Comitetul de Monitorizare.
Pasul 7: Aprobarea proiectului ºi
semnarea contractului de finanþare.

2

Ce trebuie sã
conþinã dosarul
de finanþare?

Componentele unui dosar de finanþare
sunt definite de fiecare Autoritate de
Management în Ghidurile Solicitantului, pentru o anumitã axã prioritarã sau
domeniu major de intervenþie.
(continuare în pagina 3)

Implicarea bãncilor în procesul de
atragere a fondurilor europene, limitatã
(urmare din pagina 1)

Reporter: Care au fost impedimentele constatate de Ministerul
Afacerilor Europene în atragerea de
fonduri europene?
Leonard Orban: M-am referit
deja anterior la unele dintre probleme. Existã anumite limite ale cadrului instituþional actual ºi ale capacitãþii administrative a structurilor de
gestionare.
De asemenea, am constatat în
multe cazuri lipsa de experienþã ºi
expertizã a beneficiarilor publici, la
nivel central, dar mai ales la nivel local, în derularea proiectelor cu finanþare europeanã. Prin urmare, am decis sã acordãm sprijin direct beneficiarilor proiectelor, îndeosebi pentru
cele prioritare (majore ºi de importanþã strategicã), a cãror implementare în actuala perioadã de programare a fost asumatã de Guvern (lista
celor 150 de proiecte prioritare publicatã pe site-ul ministerului,
www.maeur.ro).
Sunt cunoscute problemele legate de lipsa resurselor financiare
pentru cofinanþarea proiectelor, în
pofida unor mãsuri care au fost luate pentru facilitarea accesului la finanþare (cum ar fi OUG nr. 9/2010
privind Programul de sprijin pentru
beneficiarii proiectelor finanþate
din instrumentele structurale, prin
care se garanteazã creditele contractate de anumite categorii de beneficiari în vederea asigurãrii contribuþiei proprii la finanþarea unor
proiecte).
Nu în ultimul rând, aº menþiona
problemele legate de derularea achiziþiilor publice, domeniu care constituie în continuare unul dintre motivele de întârziere majore în implementarea proiectelor.
Reporter: Aþi declarat cã veþi
prezenta Guvernului propuneri referitoare la simplificarea procedurilor
birocratice de accesare a fondurilor

Managementul puþin performant se numãrã printre
cauzele ratei scãzute de absorbþie a fondurilor,
împreunã cu capacitatea administrativã redusã,
birocraþia excesivã, normele excesiv de complicate etc.
comunitare. Care sunt principalele
Leonard Orban: Îi sfãtuim sã se
direcþii de simplificare pe care le pregãteascã temeinic pentru accesaaveþi în vedere?
rea de fonduri: sã porneascã de la elaLeonard Orban: Ministerul Afa- borarea unei strategii pentru evoluþia
cerilor Europene considerã cã demer- doritã a companiei, apoi sã se inforsul de simplificare trebuie sã vizeze meze cu atenþie asupra oportunitãþilor
cu prioritate procedurile de verificare de finanþare care rãspund cel mai bine
a cererilor de rambursare, unde s-au necesitãþilor proprii de dezvoltare,
înregistrat întârzieri cu impact asupra posibilitãþilor de cofinanþare ºi condiritmului de absorbþie a fondurilor. Ca þiilor care trebuie îndeplinite.
Este foarte important ca sursele de
urmare, se vor lua mãsuri pentru simplificarea ºi transparentizarea solici- cofinanþare pentru aceste proiecte sã
tãrilor de documente la depunerea ce- fie asigurate din timp pentru a se evita
rerilor de rambursare, pentru elimina- blocajele în implementare. Recorea verificãrii administrative a ele- mandãm beneficiarilor sã asigure
pregãtirea persomentelor de cost
nalului în domenii
cu valoare micã ºi
Avem în vedere pentru
precum managepentru simplificarea procedurilor perioada 2014-2020 o
mentul de proiect,
management fiaplicabile verificã- implicare mai directã ºi
nanciar ºi bugetar,
rii achiziþiilor be- mai activã a bãncilor în
achiziþii publice,
neficiarilor privaþi procesul de
pentru a asigura
care nu sunt autoritãþi contractante implementare, în funcþie eficienþa ºi corectiºi de posibilitãþile pe care tudinea implemenconform legii.
tãrii proiectului ºi a
Alte mãsuri de regulamentele europene
minimiza riscul de
simplificare, cu le vor prevedea în
corecþii financiare.
aplicare pe teraceastã direcþie.
men lung ºi meReporter: Cum
diu, vor viza,
caracterizaþi impliprintre altele, simplificarea conþi- carea bãncilor autohtone în procesul
nutului ºi documentãrii verificãri- de atragere a fondurilor europene?
lor, extinderea eºantionãrii în veriLeonard Orban: Am constatat
ficãri, eliminarea evidenþelor para- cã implicarea bãncilor în procesul de
lele, redundante, privind proiectele atragere a fondurilor europene în acºi utilizarea Sistemului Unic de tuala perioadã de programare a fost,
Management al Informaþiilor pe ansamblu, limitatã ºi a variat de la
(SMIS) ca unicã sursã de informa- o bancã la alta.
þii esenþiale despre proiectele fiAm avut mai multe întâlniri cu renanþate din fonduri structurale ºi de prezentanþi ai mediului bancar ºi am
coeziune.
constatat dificultatea armonizãrii
Reporter: Ce îi sfãtuiþi pe cei care abordãrilor diferitelor bãnci în privor sã acceseze fonduri europene?
vinþa normelor de creditare.

Existã însã bãnci care au venit cu
propuneri ºi soluþii concrete, prin
prisma experienþei dobândite în legãturã cu proiectele finanþate din
fonduri europene ºi care vor putea fi
puse în aplicare pentru urmãtoarea
perioadã de programare.
Avem în vedere pentru perioada
2014-2020 o implicare mai directã ºi
mai activã a bãncilor în procesul de
implementare, în funcþie ºi de posibilitãþile pe care regulamentele europene le vor prevedea în aceastã direcþie.
Reporter: În ce mãsurã este afectat
procesul de absorbþie de fraudã ºi în ce
mãsurã de proastã gestionare? Aveþi o
estimare a amplorii fraudãrii fondurilor europene la nivel naþional?
Leonard Orban: Nu deþin asemenea statistici, dar, aºa cum am declarat în repetate rânduri, managementul puþin performant se numãrã
printre cauzele ratei scãzute de absorbþie a fondurilor, împreunã cu capacitatea administrativã redusã, birocraþia excesivã, normele excesiv
de complicate etc.
Cât despre posibilele fraude ºi dimensiunile acestora, Departamentul
de Luptã Antifraudã (DLAF), cãruia
îi sunt raportate toate suspiciunile,
este în mãsurã sã vã furnizeze datele
solicitate.
Din informaþiile pe care le avem
de la DLAF ºi Agenþia Naþionalã
pentru Integritate (ANI), se poate
constata cã existã cazuri de corupþie
ºi conflicte de interese în structurile
din sistemul de management ºi control, dar ºi la nivelul beneficiarilor ºi
al altor actori implicaþi, cum ar fi firmele de consultanþã.
De cele mai multe ori însã suspiciunile de fraudã se dovedesc a fi
erori comise dintr-o insuficientã pregãtire profesionalã, din grabã sau
dintr-o interpretare necorespunzãtoare a normelor legale.
În ceea ce mã priveºte, reamintesc
faptul cã una dintre prioritãþile man-

datului meu la conducerea Ministerului Afacerilor Europene a fost creºterea corectitudinii ºi transparenþei în
utilizarea fondurilor europene.
În acest scop, a fost elaborat ºi
aprobat un cod de conduitã pentru
evitarea situaþiilor de incompatibilitate ºi conflict de interese în cazul
personalului implicat în gestionarea
programelor finanþate din fonduri eu-

De cele mai multe ori,
însã, suspiciunile de
fraudã se dovedesc a fi
erori comise dintr-o
insuficientã pregãtire
profesionalã, din grabã
sau dintr-o interpretare
necorespunzãtoare a
normelor legale.
ropene nerambursabile. Iar în procesul de coordonare a fondurilor europene am inclus ºi monitorizarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilitãþi ºi fraude în sistemul de gestionare ºi implementare a programelor operaþionale. În aceastã ordine de
idei, Ministerul Afacerilor Europene
colaboreazã cu ANI ºi DLAF.
Totodatã, asigurãm o transparenþã
sporitã a procesului de utilizare a fondurilor structurale ºi de coeziune prin
publicarea de informaþii bogate ºi actualizate privind stadiul implementãrii
programelor operaþionale, al contractelor de finanþare, al ratei de absorbþie.
Aceste date se gãsesc pe pagina de internet a ministerului (www.maeur.ro)
ºi pe site-ul special consacrat de minister instrumentelor structurale în
România (www.fonduri-ue.ro).
Nu în ultimul rând, menþionez cã,
pentru o cât mai bunã, corectã ºi eficientã informare a publicului, Ministerul Afacerilor Europene a deschis
un centru de informare pentru instrumente structurale. n
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Este necesarã unificarea legislaþiei
pentru instrumentele structurale 2

Ce trebuie sã
conþinã dosarul
de finanþare?

(Interviu cu domnul Radu Graþian Gheþea, Preºedintele CEC Bank)

urmare din pagina 2
CEC Bank a finanþat, pânã la sfârºitul
anului 2011, circa 9.807 proiecte eligibile pentru accesarea fondurilor europene, pentru care valoarea însumatã a granturilor se ridicã la peste
2.374,52 milioane lei. De asemenea,
din surse BERD, banca a finanþat,
pânã la sfârºitul anului 2011, circa
530 credite (linia pentru IMM-uri, linia
pentru mediul rural, linia pentru eficientizarea energiei), în sumã de aproximativ 117 milioane lei.
Radu Graþian Gheþea, Preºedintele
CEC Bank, ne-a acordat cu amabilitate un interviu, în care a vorbit despre
situaþia absorbþiei fondurilor europene, despre problemele cu care s-a
confruntat banca, dar ºi despre soluþiile pe care le vede pentru îmbunãtãþirea procesului de atragere a banilor
europeni.

Reporter: Cum caracterizaþi situaþia absorbþiei fondurilor europene
în þara noastrã?
Radu Graþian Gheþea: Potrivit
informaþiilor oficiale, gradul de absorbþie internã a fondurilor europene
pe instrumente structurale se ridicã
în prezent la 18,28%, absorbþia efectivã fiind însã de numai 7,46%. Pentru Programul Naþional de Dezvoltare Ruralã procentul este mai mare,
respectiv 37%. Progresul este destul
de timid ºi, în ciuda mãsurilor care
au fost luate pânã în prezent în vederea simplificãrii procedurilor, mai
sunt multe lucruri de fãcut pentru o
creºtere susþinutã a absorbþiei.
Reporter: Consideraþi cã absorbþia fondurilor europene ar trebui sã
fie o prioritate pentru þara noastrã în
aceastã perioadã? De ce?
RaduGraþianGheþea:Fondurile europene trebuie sã reprezinte o prioritate, dat fiind faptul cã acestea pot
contribui decisiv la creºterea economicã a þãrii. Absorbþia fondurior europene este esenþialã în acest moment
cu atât mai mult cu cât România este
pe cale sã înceapã negocierile pentru
viitoarea perioadã de programare financiarã 2014 – 2020, iar de rata ab-

2.374,52

sorbþiei, întrucât poate apãrea riscul
dezangajãrii de fonduri. Trebuie sã
dovedim cã putem utiliza eficient banii disponibili, pentru a putea primi
sumele urmãtoare.
Reporter: Care sunt principalele
probleme care îngreuneazã procesul
absorbþiei de fonduri europene în
þara noastrã? Care sunt soluþiile pe
care le vedeþi pentru rezolvarea acestor probleme?
Radu Graþian Gheþea: Din punctul
de vedere al bãncii, problemele cu
care ne-am confruntat au fost legate
în principal de supradimensionarea
bugetelor din proiect ºi implicit de
imposibilitatea de a susþine cofinanþarea proiectului din fondurile proprii. S-a întâmplat uneori ca banca sã
nu considere clientul sau proiectul ca
fiind creditabile. Este însã o certitudi-

"În oferta bãncii avem trei produse destinate
beneficiarilor de proiecte europene: linia de credit
pentru investiþii, creditul pentru investiþii ºi
creditul punte. În ofertã se mai regãsesc ºi
scrisorile de confort ºi scrisorile de garanþie
bancarã. Produsele sunt concepute în aºa fel
încât pot fi aplicate oricãrui domeniu eligibil ºi
finanþabil din fonduri europene".
sorbþiei depinde reuºita în negocieri.
Sã nu uitãm în acelaºi timp cã ne
apropiem de finalul exerciþiului financiar 2007 – 2013 ºi trebuie intensificate acþiunile pentru creºterea ab-

vadã de deschidere ºi a participat la proiectului se trece destul de uºor,
toate iniþiativele autoritãþilor de ma- adevãrata provocare începe abia în
nagement în ceea ce priveºte identi- momentul implementãrii proiectuficarea unor solutii pentru probleme- lui. Ceea ce vrem sã transmitem este
le întâmpinate în absorbþia fonduri- cã din partea bãncii, beneficiarii de
fonduri europene vor obþine tot sprilor europene de cãtre þara noastrã.
Reporter:Care este oferta CEC Bank jinul de care au nevoie, atâta vreme
de produse potrivite pentru cei care cât sunt clienþi bancabili, au un prodoresc sã acceseze fonduri europe- iect bine fundamentat ºi sustenabil
ne? Cãtre ce domenii sunt îndreptate din punct de vedere financiar.
Reporter: Care credeþi cã va fi
produsele CEC Bank?
Radu Graþian Gheþea: În prezent, în gradul de absorbþie al fondurilor euoferta bãncii avem trei produse des- ropene pânã la sfârºitul anului 2013?
Radu Graþian Gheþea: Noi, ca
tinate beneficiarilor de proiecte europene: linia de credit pentru investiþii, bancã, nu putem da o astfel de esticreditul pentru investiþii ºi creditul mare. Ceea ce putem spune este cã în
punte. În ofertã se mai regãsesc ºi perioada urmãtoare absorbþia ar trescrisorile de confort ºi scrisorile de bui sã cunoascã un ritm mai susþinut,
pentru a nu ajunge
garanþie bancarã.
în situaþia dezanProdusele sunt
Valoarea însumatã gajãrii de fonduri
concepute în aºa
fel încât pot fi
a granturilor se ridicã ºi pentru a putea
duce la bun sfârºit
aplicate oricãrui
la peste
proiectele deja dedomeniu eligibil
marate. Toþi actorii
ºi finanþabil din
implicaþi în acest
fonduri europene,
proces au avut de
fiind destinate
milioane lei.
învãþat din expeunor clienþi specirienþa de pânã
fici, beneficiarii
de fonduri europene, fie cã sunt autori- acum, fapt care s-a materializat de
altfel prin aplicarea unor pârghii noi
tãþi locale, IMM-uri sau PFA-uri.
Pe lângã produse specializate, de îmbunãtãþire a activitãþii în acest
CEC Bank dispune ºi de personal domeniu.
specializat pe acest segment, care sã
Reporter: Care sunt segmentele
rãspundã nevoilor de informare ale din care au fost respinse proiectele,
potenþialilor beneficiari de fonduri în cazul bãncii dumneavoastrã?
europene. Astfel, prin Birourile de
Radu Graþian Gheþea: Bineînþeles
Fonduri Europene deschise în fieca- cã au fost ºi cazuri în care banca noasre sucursalã, specialiºtii noºtri oferã trã a fost nevoitã sã respingã cereri de
consiliere financiarã, încercând sã credite, însã acest lucru nu s-a
sprijine clienþii prin încadrarea ideii întâmplat din cauza riscului de credide proiect într-unul dintre domeniile tare al unui anumit domeniu, ci din cade finanþare aprobate de Comisia
Europeanã.
"Sã nu uitãm, în acelaºi
Reporter: Care este nivelul cofitimp, cã ne apropiem de
nanþãrilor acordate de CEC Bank
pânã în prezent? Ce domeniu este
finalul exerciþiului
preponderent?
financiar 2007 – 2013 ºi
Radu Graþian Gheþea: CEC Bank
trebuie intensificate
a finanþat pânã la sfârºitul anului
2011 circa 9.807 proiecte eligibile
acþiunile pentru
pentru accesarea fondurilor europecreºterea absorbþiei,
ne pentru care valoarea însumatã a
granturilor se ridicã la peste
întrucât poate apãrea
2.374,52 milioane lei. De asemenea,
riscul dezangajãrii de
din surse BERD, Banca a finanþat
pânã la sfârºitul anului 2011, circa
fonduri".
530 credite (linia pentru IMM-uri,
linia pentru mediul rural, linia pentru uza faptului cã proiectele respective
eficientizarea energiei) în sumã de nu au fost considerate bancabile.
aproximativ 117 milioane lei.
Acest lucru se poate întâmpla însã în
Reporter: Ce îi sfãtuiþi pe cei care orice domeniu ºi þine de capacitatea
doresc sã acceseze fonduri europe- financiarã a clientului ºi de cât de tene?
meinic este elaborat proiectul. ImporRadu Graþian Gheþea: Cei ce tant este ca ºi clienþii noºtri sã dovedoresc sã acceseze fonduri europene deascã încredere în proiect,
trebuie sã îºi asume cu responsabili- implicând resursele proprii, alãturi de
tate finalizarea proiectului început, resursele finaciare ale bãncii.
bazându-se pe planuri realiste. Dacã
ADINA ARDELEANU
de fazele aprobãrii ºi contractãrii

ne faptul cã toþi participanþii la acest
proces au întâmpinat greutãþi, atât entitãþile implicate în gestionarea fondurilor europene, cât ºi beneficiarii.
Experienþa a dovedit cã numai

printr-o comunicare continuã, eficientã ºi transparentã se pot identifica
soluþii fezabile (de exemplu, introducerea scrisorii de confort din partea
bãncii la depunerea cererii de finanþare sau posibilitatea gajãrii bunurilor
achiziþionate cu fonduri europene).
Din experienþa clienþilor noºtri,
putem enumera câteva soluþii care ar
putea duce la o mai bunã absorbþie a
fondurilor europene, parte din ele
fiind deja legiferate ºi urmând a fi
aplicate. Avem în vedere, de exemplu, respectarea termenelor de cãtre
autoritãþi (termenele de lansare propuse, de evaluare, de rambursare a
granturilor). Totodatã, este necesarã
unificarea legislaþiei pentru instrumentele structurale ºi simplificarea
acestora, dar ºi a documentaþiilor solicitate ºi a ghidurilor solicitantului.
Clienþii noºtri au întâmpinat greutãþi
în obþinerea unor detalii exacte referitoare la ghidurile solicitantului.
O altã soluþie care ar putea determina o mai bunã ºi rapidã utilizare a
fondurilor europene o reprezintã
crearea unui mecanism flexibil de
realocare a fondurilor neutilizate, fie
de la o sesiune la alta, fie între liniile
de finanþare care au un grad redus de
interes ºi linii care au suscitat interesul potenþialilor beneficiari.
De asemenea, întãrirea capacitãþii
administrative, atât prin angajarea
de personal de specialitate, cât ºi prin
calificarea personalului, este foarte
importantã în vederea creºterii ratei
de absorbþie.
CEC Bank a dat întotdeauna do-

Poveºti de succes cofinanþate de CEC Bank
“Romad” doreºte
sã mai acceseze
ºi alte fonduri
europene

R

omad Braºov a accesat o cofinanþare în cadrul Programului Naþional de Dezvoltare Ruralã pe mãsura 121 – Extindere ºi modernizare ferma zootehnicã
pentru creºterea ºi îngrãºarea curcilor, în Comuna Halchiu, judeþul
Braºov, proiect finalizat.
Gheorghe Dudu, Asociat ºi administrator “Romad” Braºov, ne-a
spus: “Având în vedere tehnologia
ultramodernã, cel puþin în urmãtorii

trei ani nu sunt necesare investiþii cu
privire la up-gradarea tehnologicã,
ferma fiind strict specializatã pe
creºterea ºi îngrãºarea curcilor ºi a
puilor de carne.
Totuºi, avem în vedere ºi abordarea unor alte tipuri de activitãþi, cum
ar fi producerea de furaje”.
Reprezentantul companiei considerã accesarea de fonduri europene
drept beneficã pentru afacere ºi
doreºte sã mai acceseze astfel de
programe, pe alte mãsuri.
Beneficiarii recomandã altor societãþi care doresc sã acceseze programe de fonduri europene sã aleagã
consultanþi specializaþi, sã întocmeascã proiecte clare ºi fezabile ºi sã-ºi
aleagã un partener, respectiv o bancã
cu care sã poarte discuþii încã din faza
iniþialã. “În acest sens, le recomandãm cu cãldurã sã apeleze la sprijinul
CEC Bank”, ne-a declarat domnul
Dudu.
Acesta a mai adãugat: “Prin accesarea acestui program am putut
beneficia de tehnologie de ultimã
generaþie, cu costuri de 50% din
valoarea proiectului, graþie cofinanþãrii din fonduri europene, a
asistenþei de specialitate, precum
ºi a colaborãrii ºi îndrumãrii oferite de CEC Bank în calitate de cofinanþator, ceea ce a permis societãþii sã se dezvolte la parametrii optimi”.

“Brodconf” SRL:
“Am aflat de
accesarea de
fonduri europene
din mass-media”

Brodconf SRL Pecica a accesat
POR, Axa 4, Operaþiunea 4.3 “Sprijnirea dezvoltãrii microîntreprinderilor”.
Dan Mihet, asociatul firmei Brodconf, a declarat: “Solicitãrile tot mai
mari din partea partenerilor ne-au
impus mãrirea producþiei. Am aflat
de accesarea de fonduri europene
din mass media. Ulterior, sora mea

s-a înscris la un curs de management
de proiect pentru a înþelege mai bine
tot procesul, ea fiind ºi cea care a
realizat toat documentaþia”.
Domnia sa a spus cã a solicitat mai
multor bãnci informaþii cu privire la
cofinanþare pentru implementarea
propriului proiect, iar în final s-a
oprit la colaborarea cu CEC Bank Sucursala Arad. “Aici am gãsit o susþinere ºi deschidere totalã în realizarea proiectului nostru, iar pânã în
prezent colaborarea a fost beneficã
pentru noi. Putem spune cã din punctul nostru de vedere, CEC Bank este
un adevãrat partener”, a declarat
Dan Mihet.
Domnia sa este de pãrere cã trebuie acordat o mare importanþã în alegerea firmei de consultanþã.
Societatea Brodconf SRL a fost
înfiinþatã în anul 2003, din dorinþa de
a dezvolta o afacere care sã ofere servicii integrate de broderie de calitate
societãþilor de confecþii îmbrãcãminte, pielãrie, încãlþãminte, accesorii, care lucrau, la ora respectivã,

în sistem lohn.
Brodconf SRL are sediul ºi punctul de lucru în oraºul Pecica, în zona
de vest a judeþului Arad.
Activitatea principalã, cu o pondere de peste 90%, este producþia de
broderii pe diverse obiecte din suport textil, din piele etc. O pondere
mult mai micã este reprezentatã de
confecþionarea diverselor articole
publicitare din material textil.
Printre clienþii societãþii se numãrã:
companii de confecþii textile, confecþii
încãlþãminte, accesorii, companii ce
comercializeazã echipamente de lucru
ºi de protecþie, agenþii de publicitate,
hoteluri, restaurante care îºi personalizeazã echipamentele textile, dar ºi
companii industriale sau comerciale
care doresc sã-ºi promoveze marca,
produsele sau numele cãtre clienþi, colaboratori, furnizori etc.
Dintre beneficiarii finali ai produselor de pe piaþa europeanã se regãsesc case de modã renumite, precum: Escada, Quiksilver, Lacoste,
Armani, Tommy Hilfiger etc. n

Proiectul a fost finanþat în cadrul POR, Axa 4, Operaþiunea 4.3
“Sprijinirea dezvoltãrii microîntreprinderilor”
Activitãþi principale în cadrul proiectului:
• construcþia unui spaþiu de producþie propriu
• achiziþia unui utilaj de brodat nou pentru creºterea productivitãþii
CEC Bank a acordat o facilitate de finanþare sub forma unei linii de credit pentru proiecte de investiþii finanþate din fonduri europene.

În acest sens, în cadrul ghidului este
inclus formatul de cerere de finanþare pentru tipul respectiv de proiect,
în care sunt precizate informaþiile ºi
documentele care trebuie furnizate
de cãtre solicitanþii finanþãrilor.
În principal, dosarul de finanþare
trebuie sã cuprindã:
- Formularul cererii de finanþare
completat;
- Documente anexe cererii de finanþare, conform cu
Ghidul Solicitantului pentru axa
prioritarã sau domeniul respectiv;
Componentele principale ale cererii
de finanþare, conform formatului-cadru, care sunt urmãtoarele:
• Informaþii privind solicitantul
• Date despre proiect
• Concordanþa cu politicile UE ºi
legislaþia naþionalã
• Bugetul proiectului / Surse de Finanþare
• Lista de anexe
Exemple de documente anexe:
• Statut sau documente de asociere;
• Bilanþurile oficiale pe ultimii ani;
• Adeverinþa cã solicitantul nu are
datorii la bugetul de stat;
• Cazierul fiscal al reprezentantului
legal al solicitantului ºi al reprezentantului tehnic;
• Aviz de mediu, analiza impactului
de mediu;
• Autorizaþia de construcþie;
• Documente de confirmare a contribuþiei solicitantului;
• Plan de afaceri, studiu de fezabilitate, analiza cost – beneficiu;
• Proiectul tehnic;
• CV-urile persoanelor implicate în
managementul implementãrii
proiectului etc.
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Evaluarea unei
cereri de
finanþare

Principiile de bazã privind depunerea, selecþia ºi evaluarea proiectelor
reprezintã cadrul general pentru instituþiile care gestioneazã ºi implementeazã programele operaþionale
cofinanþate din instrumente structurale (AM/OI).
Acest proces este
detaliat în ghidurile
solicitanþilor, pe
parcursul implementãrii operaþiunilor. Activitãþile
legate de depunerea, selecþia ºi evaluarea proiectelor au la bazã proceduri
clare ºi precise care urmãresc ca procesul în ansamblul sãu sã fie simplu,
sã evite duplicarea sarcinilor, sã fie
flexibil ºi sã aibã o duratã rezonabilã.
În apelurile de proiecte pentru fiecare operaþiune ºi în cadrul ghidurilor
solicitanþilor vor fi detaliate tipurile
de depuneri de proiecte ºi specificul
acestora.
În general, se parcurg urmãtoarele
etape:
I. Cererea de propuneri de proiecte
OI (sau AM pentru operaþiunile pe
care le implementeazã direct) publicã ghidul solicitantului înainte de
lansarea cererii de propuneri. Operaþiunea este implementatã prin cereri
deschise de propuneri, publicate de
OI/AM cu o anumitã periodicitate
specificã fiecãrei operaþiuni. La cererea de propuneri se va anexa lista
completã a documentelor necesare ºi
formularelor pentru depunerea proiectelor. Solicitãrile vor fi depuse
conform formatului obligatoriu al
cererii de finanþare ºi vor conþine
toate documentele aºa cum s-a stabilit în cererea de propuneri ºi în ghid.
Vor fi posibile completãri ºi clarificãri, în anumite etape ale procesului,
anunþate pentru fiecare apel, care nu
pot modifica substanþial solicitarea
iniþialã, ci pot doar sã furnizeze informaþii suplimentare ºi sã corecteze
erori/omisiuni minore.
II. Verificarea conformitãþii administrative
Constã în verificarea:
• Corectitudinii (ºi) completãrii cererii de finanþare;
• Prezentãrii tuturor documentelor
solicitate în cererea de propuneri
de proiecte;
(continuare în pagina 4)
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(urmare din pagina 3)

• Formatului corespunzãtor al documentelor solicitate;
• Respectãrii termenului de depunere, conform cererii de propuneri;
Cererile care nu sunt conforme se resping ºi solicitantul este informat despre aceasta ºi despre motivele respingerii. Cererile care sunt conforme
sunt acceptate mai departe pentru
verificarea eligibilitãþii, iar solicitantul este informat despre aceasta.
III. Verificarea eligibilitãþii
• OI/AM verificã eligibilitatea pe
baza criteriilor specifice de eligibilitate pentru fiecare operaþiune.
Se verificã eligibilitatea solicitantului, eligibilitatea activitãþilor,
eligibilitatea proiectului ºi eligibilitatea cheltuielilor, dupã cum au
fost menþionate în Ghidul solicitantului;
• OI/AM poate solicita clarificãri
suplimentare;
Cererile care nu sunt conforme se resping ºi solicitantul este informat despre aceasta ºi despre motivele respingerii. Cererile care sunt conforme
sunt acceptate mai departe pentru
evaluarea tehnicã, financiarã ºi economicã, cu informarea solicitantului.
IV. Evaluarea tehnicã, financiarã
ºi economicã
Un comitet de evaluare/selecþie alcãtuit din experþi
interni ºi/sau externi ºi condus de
OI/AM, va efectua evaluarea economicã ºi tehnicã
privind sustenabilitatea ºi viabilitatea proiectului
precum ºi evaluarea financiarã a
proiectului.
Criteriile de evaluare pot fi de tipul:
• Relevanþa proiectului;
• Calitatea ºi coerenþa proiectului;
• Maturitatea proiectului;
• Sustenabilitatea proiectului;
• Capacitatea instituþionalã a solicitantului sau, dupã caz, capacitatea
solicitantului de implementare a
proiectului.
Aceste criterii variazã ca formulare
de la un program operaþional la altul
ºi de la un domeniu major de intervenþie la altul. În funcþie de tipologia
ºi complexitatea proiectelor, criteriile de selecþie sunt detaliate ºi explicitate la lansarea apelului de proiecte.
Evaluarea/selecþia proiectelor se
face pe baza unei grile de evaluare ºi
se acordã punctaje pentru criteriile/subcriteriile specificate în grilã ºi
comunicate în Ghiduri. Condiþiile de
acceptare a proiectelor pentru finanþare sunt, de asemenea, comunicate
în Ghiduri ºi sunt în concordanþã cu
tipul de cerere de propuneri de proiecte ºi cu tipurile de beneficiari
pentru fiecare operaþiune.
V. Selecþia
Punctajul obþinut la evaluarea tehnicã ºi financiarã este hotãrâtor pentru
selecþia proiectelor.
• În cazul cererilor de propuneri de
proiecte cu termen limitã de depunere, selecþia se face în ordinea
descrescãtoare a punctajelor în limita bugetului disponibil;
• În cazul cererilor de propuneri de
proiecte cu depunere continuã vor
fi selectate proiecte care întrunesc
un punctaj minim impus, pânã la
epuizarea pachetului financiar
alocat.
Pentru proiectele de infrastructurã,
evaluarea include ºi analiza proiectului tehnic. În aceastã etapã se urmãreºte concordanþa proiectului tehnic propus cu cererea de finantare ºi
studiul de fezabilitate. Proiectul poate fi admis fãrã modificãri, cu modificãri sau poate fi respins în cazul în
care soluþia tehnicã este cu totul diferitã faþã de soluþia prezentatã în
cadrul studiului de fezabilitate ºi în
cadrul cererii de finanþare.
Principalele greºeli ale solicitanþilor
de finanþare constatate cu ocazia
parcurgerii etapelor de evaluare, pot
fi clasificate astfel:
• Greºeli legate de eligibilitate (alegerea unei idei de proiect care nu
respectã cerinþele din ghidul solicitantului, solicitant sau partener
neeligibil, includerea de activitãþi
neeligibile, grup þintã neeligibil);
(continuare în pagina 5)

Aventura beneficiarilor

S

ã accesezi fonduri europene pare
un act de curaj.
Procedura este anevoioasã, iar sã
obþii un credit pentru cofinanþare
pare o misiune extrem
de dificilã. Cifrele oficiale în privinþa gradului
de accesare a fondurilor
europene în þara noastrã sunt ºi ele descurajatoare.

Toatã lumea se plânge de birocraþie, iar în ultima perioadã au ieºit la ivealã ºi fraude, care
ne pun în pericol atragerea banilor europeni.
Cu toate acestea, cei care reuºesc sã obþinã fi-

nanþarea au ºi cuvinte bune în privinþa efectelor proiectelor europene asupra afacerilor lor.
Dincolo de declaraþiile oficiale, dincolo de
cifre, mãrturiile beneficiarilor sunt cele
care pot creiona imaginea procesului de atragere a fondurilor europene.
Citiþi, mai jos, despre experienþele câtorva dintre
“curajoºii” care s-au lansat în aceastã aventurã.

MONOELECT:

“Prefinanþarea, cel
puþin pentru IMM,
este nefuncþionalã”

M

onoelect SRL a dorit sã acceseze fonduri europene prin
programul POS CCE pentru implementarea în fabricare a unui produs
nou bazat pe un brevet de invenþie.
Reprezentanþii companiei considerã cã procedura de accesare a fost
destul de greoaie ºi cã aceasta ar trebui sã se simplifice pe cât este posibil.
Cei de la “Monoelect” ne-au spus
cã s-au confruntat cu probleme la
completarea cererii de rambursare,
indicaþiile fiind foarte vagi.
Totodatã, compania a întâmpinat
probleme la obþinerea împrumutului
necesar implementãrii proiectului.
Aceºtia ne-au declarat: “Prefinanþarea, cel puþin pentru IMM, este nefuncþionalã. Pentru a obþine o Scrisoare de garanþie bancarã sunt necesare garanþii ca la un credit. În acest
caz, creditul este mai avantajos decât
prefinanþarea. Dacã nu ar fi nevoie
de Scrisoare de garanþie bancarã,
prefinanþarea ar fi funcþionalã”.
“Monoelect” s-a confruntat cu
întârzieri la începutul implementãrii
proiectului, pânã a reuºit sã obþinã
creditul necesar. Astfel, implementarea proiectului a fost întârziatã.
Reprezentanþii companiei ne-au
mai precizat cã în urma proiectului
cu fonduri europene, societatea poate implementa pe piaþã un produs bazat pe un brevet de invenþie.

SOFTRONIC:

“Procedura de
accesare a finanþãrii
europene este
complexã, greoaie,
iar unele ghiduri nu
sunt suficient de
explicite”

S

oftronic Craiova a finalizat un
proiect prin care s-a modernizat
infrastructura de cercetare, în valoare totalã de circa 1,7 milioane lei:
“S-au amenajat laboratoare de cercetare în domeniul electronicii de
putere, s-au achiziþionat ºtanduri
pentru încercarea motoarelor de
tracþiune, blocurilor de alimentare a
motoarelor de tracþiune, transformatoare de putere pentru locomotive,
încercarea prin simulare a funcþionãrii locomotivelor electrice, aparate de laborator, tehnicã de calcul ºi
software”.
În prezent, firma deruleazã alte
douã proiecte în valoare totalã de
circa 4 milioane euro, constând în
inovarea locomotivelor electrice ºi a
unui tren electric regional.
Potrivit lui Radu Zlatian, reprezentant al departamentului proiecte
al “Softronic”, procedura de accesare a finanþãrii europene este complexã, greoaie, iar unele ghiduri nu sunt
suficient de explicite. Cei de la “Softranic” s-au plâns de perioada prea
lungã dintre momentul depunerii solicitãrii ºi semnarea contractului de
finanþare. Compania s-a confruntat
cu întârzieri la semnarea contractului de finanþare, la evaluarea rapoartelor periodice ºi a cererilor de rambursare ºi la primirea rambursãrilor.
Din cauza problemelor întâmpinate, compania a fost nevoitã sã solicite
modificarea structurii obiectivelor
specifice, care au ajuns sã fie depãºite,
chiar în momentul semnãrii contractului de finanþare, s-a confruntat cu ameninþarea nerealizãrii indicatorilor, a
fost nevoitã sã atragã surse suplimen-

tare de finanþare bancarã, sã amâne
unele activitãþi ºi sã prelungeascã perioada de implementare.

ELMAS:

“Din cauza
întârzierilor în
proiectul european,
compania a fost
nevoitã sã-ºi
finanþeze achiziþiile”

S

ocietatea “Elmas” a dorit sã acceseze fonduri europene prin
POS- CCE pentru “un sistem de
producþie inovativ ºi ecoeficient”.
Proiectul a constat în Diversificarea
producþiei “Fabrica pentru echipamente speciale de ridicat ºi manipulat”, valoarea totalã a proiectului
fiind de 46.389.156 lei, iar valoarea
eligibilã de 35.909.743 lei. Asistenþa financiarã neramburabilã solicitatã s-a ridicat la 17.954.871lei, iar
contribuþia solicitantului fiind de
28.434.284 lei.
Mihai Nistoreanu, ªef Serviciu
Investiþii “Elmas”, ne-a declarat:
“Deºi proiectul îngloba tehnologii
foarte moderne, utilajele care urmau
a fi achiziþionate fiind cu o productivitate foarte ridicatã ºi cu un consum
mic de energie, într-un sector cu un
grad înalt de tehnicitate,
încadrându-se perfect în Domeniul
major de intervenþie D1.1 - Un sistem de producþie inovativ ºi ecoficienþã, acesta nu s-a aprobat; de asemenea se creau cel puþin 50 de noi
locuri de muncã, cu o calificare înaltã a personalului. Din aceastã cauzã,
nu înþelegem modalitãþile de evaluare tehnicã a proiectului propus”.
În cazul unui proiect aprobat, societatea s-a confruntat cu accesarea
foarte greoaie a creditelor bancare
pentru finanþarea contribuþiei solicitantului.
Întârzieri au existat la obþinerea
creditului în primul an dupã semnarea contractului de finanþare nerambursabilã ºi la acordarea rambursãrilor.
Din cauza acestor probleme, societatea s-a confruntat cu riscul ca
proiectul sã nu se mai deruleze ºi a
fost nevoitã sã foloseascã o parte
considerabilã din lichiditãþile companiei pentru finanþarea achiziþiilor,
în detrimentul susþinerii producþiei.
“Elmas” SRL, cu sediul în Braºov,
a finalizat implementarea proiectului intitulat “Laborator de încercãri”,
din cadrul Programului Operaþional
Sectorial “Creºterea Competitivitãþii Economice” Competitivitate,
Dezvoltare Tehnologicã ºi Inovare
pentru Competitivitate. Proiectul a
fost derulat începând cu data de
17.08.2009 prin contractul de finanþare nr. 62/17.08.2009.
Proiectul a fost co-finanþat prin
Fondul European de Dezvoltare Regionalã ºi are o valoare totalã de
5.363.951 lei, din care contribuþia
Uniunii Europene este de
1.858.813,22 lei, iar cea a Guvernului României de 380.720,78 lei.
Efortul financiar eligibil al “Elmas”
SRL a fost de 2.044.485 lei, iar valoarea neeligibilã de 1.079.932 lei.

ANONIM:

“Managementul
POSCCE, net
superior faþã
de POSDRU”

U

n beneficiar care a dorit sã îºi
pãstreze anonimatul, cu un proiect de peste 5 milioane de lei în cadrul Programului POSCCE, considerã cã procedura de accesare a finanþãrii europene este, în momentul de
faþã, foarte dificilã din cauza solicitãrii Scrisorii de confort angajantã încã
din faza de depunere a Cererii de finanþare, solicitarea acestei scrisori
fiind în multe cazuri motivul pentru
care mulþi potenþiali beneficiari nu
pot fi eligibili ºi renunþã, bãncile
acordând cu mare greutate o astfel de
scrisoare. Beneficiarul ne-a declarat:
“Având în vedere cã din momentul
depunerii CF pânã la aprobarea ei
poate sã treacã chiar ºi un an, solicitarea scrisorii ar trebui sã se facã la
faza de contractare. În anul 2009,
când am depus Cererea de finanþare,
procedura era mai facilã”.
Domnia sa ne-a mai spus: “În afarã de propriile probleme interne care
ne-au obligat sã prelungim perioada
de implementare, nu am întâmpinat
pânã în acest moment alte probleme.
Relaþia cu Autoritatea Naþionalã
pentru Cercetare ªtiinþificã - Direcþia Generalã Organism Intermediar-Cercetare -Biroul Regional
Cluj-Napoca a fost una foarte bunã,
am primit rãspuns ºi înþelegere la toate
problemele”.
Beneficiarul ne-a precizat cã au
existat întârzieri în implementarea
proiectului, din cauza unor probleme
interne.
“Prelungirea perioadei de implementare a proiectului a condus la
întârzierea lansãrii în producþie ºi pe
cale de consecinþã întârzierea comercializãrii produselor noi care au
fãcut obiectul Cererii de finanþare”,
ne-a mai spus sursa citatã.
Reprezentanþii companiei ne-au
mai declarat cã au beneficiat de prefinanþare, care a ajutat la demararea
procedurilor de achiziþie. Aceºtia au
adãugat: “Având în vedere cã în aceeaºi perioadã am implementat ºi trei
proiecte finanþate prin POSDRU, o
comparaþie între managementul celor douã programe, plaseazã
POSCCE pe o poziþie net superioarã”.

UNIVERSITATEA
TRANSILVANIA:

“Reguli schimbate
pe parcursul
proiectului”

U

niversitatea Transilvania din
Braºov a accesat fonduri în cadrul POSCCE, valoarea proiectului
fiind de 106 milioane lei, din care 60
milioane lei – finanþare eligibilã nerambursabilã, 26 milioane lei – cofinanþarea eligibilã a beneficiarului
În privinþa problemelor întâmpinate, Directorul de proiect, prof. Dr. Ing.
Ion Visa, ne-a declarat: “În derularea
proiectului, existenþa unui Manual

Administrativ-Financiar Anexã a
Contractului de Finanþare ar fi fost
idealã. Aceasta ar fi însemnat ca regulile administrativ-financiare sã nu
se schimbe pe parcursul derulãrii
proiectului ºi sã fie clar definite”.
Domnul Visa ne-a spus cã au existat întârzieri în plata cererilor de
rambursare: “Datoritã cofinanþãrii
semnificative a beneficiarului, aceste întârzieri nu au dus la întârzieri
majore în derularea proiectului. O
altã problemã a reprezentat-o perioada
de 2-3 luni în care ANRMAP a desfãºurat extraordinar de greu procedurile de achiziþie publicã”.
Potrivit domniei sale, din cauza
ritmului relativ lent al achiziþiilor
publice în perioada august-decembrie 2011, proiectul a trebuit prelungit (prin Act Adiþional aprobat) cu 8
luni.
Conform celor asumate, prin proiect se creeazã un Institut de Cercetare unicat la nivel naþional cu o dotare
de excepþie, ne-a mai spus reprezentantul Universitãþii: “Institutul dezvoltã deja activitate CD, cu precãdere cercetare fundamental-aplicativã
iar cooperarea cu reprezentanþii mediului economic reprezintã o prioritate, pentru a îndeplini esenþa programului POS-CCE: creºterea competitivitãþii economiei româneºti”

asigure acreditivul în vederea prefinanþãrii chiar dacã societatea avea legea, Fondul Naþional etc. de partea sa.
Reprezentantul companiei precizeazã cã au existat întârzieri în derularea proiectului din cauza faptului
cã într-o fazã a proiectului, compania nu a reuºit sã gãseascã resursa
umanã ºi anume proiectanþi în domeniu hidraulic, sã realizeze niºte
dispozitive experimentale concrete
de producþie.
Domnul Panã ne-a mai spus:
“Din cauza închiderilor în «masã» a
institutelor de cercetare, grupe tehnice din fabrici etc. am fost nevoiþi
sã prelungim proiectul cu 6 luni,
întârziind astfel ieºirea noastrã pe
piaþã”.
Compania nu a intrat încã în totalitate în posesia banilor, lipsindu-i
încã ultima tranºã (una din trei) a
unui proiect finalizat în septembrie
2011.
Despre beneficiile fondurilor europene numai de bine, spune
Nicuºor Panã: “Dacã nu aveam acest
proiect ºi curajul sã împrumutãm
sume considerabile (care le mai
avem de plãtit ºi acum), ne-ar fi trebuit de cinci ori mai mult timp sã
reuºim sã punem în practicã brevetul. La ora asta suntem pe piaþã, a
aflat lumea de noi, am început sã primim comenzi ºi foarte multe fabrici
ºi instituþii ne invitã sã le prezentãm
avantajele ºi sugestiile noastre de
economisire. Lipsa banilor ne limiteazã confortul de a produce (eventual pe stoc, pentru promptitudine) ºi
a accepta plata la 60-90 de zile, ceea
ce este un dezavantaj”.

CEPROHART:

“Dupã finalizarea
proiectului, vom
putea aborda noi
oportunitãþi
de afaceri”

B WAY:

“Fãrã fonduri
europene, ne-ar fi
trebuit de cinci ori
mai mult timp sã
reuºim sã punem în
practicã brevetul”

B

WAY SRL Galaþi a accesat
fonduri europene prin POS
CCE 231. “Proiectul nostru a constat în introducerea cercetãrii-dezvoltãrii în producþie ºi anume am

creat un produs nou, unic în lume,
pe baza unei invenþii româneºti, de
asemenea unicã în lume. Aceastã invenþie a luat medalia de aur la
Inventica International 2009”, potrivit lui Nicuºor Panã, directorul general al “B WAY” SRL .
Valoarea totalã a proiectului este
de 1,06 milioane lei, valoarea eligibilã de 911.111 lei, iar asistenþa financiarã nerambursabilã de 820.000 lei.
“Procedura (n.r. de accesare a finanþãrii europene) ca atare este relativ simplã, având în vedere cã ne-am
scris singuri toatã documentaþia ºi
am câºtigat, cu un punctaj mare.
Dupã câºtigare, un rol important au
avut ajutorul, sfaturile consilierilor
Biroului Regional Sud Est Constanþa”, ne-a spus domnul Panã.
Potrivit domniei sale, singura problemã a fost refuzul tuturor bãncilor sã

C

eprohart România deruleazã
proiectul “Modernizarea infrastructurii de CD a S.C. Ceprohart
S.A. pentru extinderea ºi diversificarea cercetãrilor ºi producþiei în
domeniul produselor papetare speciale”, în valoare totalã de
13.774.066 lei din care fonduri nerambursabile: 7.200.312 lei.
Constantin Secara, de la Departamentul marketing-Vânzãri hârtii
securizate “Ceprohart”, apreciazã
cã procedura de accesare a fondurilor europene este destul de greoaie.
Domnia sa ne-a precizat cã au existat întârzieri în toate fazele proiectului ºi cã durata de la lansarea programului ºi pânã la semnarea contractului de finanþare a fost foarte
mare. Aceste probleme au dus la
pierderea unor oportunitãþi de afaceri, potrivit domnului Secara. Reprezentantul companiei ne-a mai
precizat: “Încã nu am intrat în posesia banilor, dar dupã finalizarea
proiectului vom putea aborda noi
oportunitãþi de afaceri”.

INSTITUTUL DE
CERCETÃRI PENTRU
INSTRUMENTAÞIE
ANALITICÃ: “Urmãri

benefice asupra
unitãþii ºi
personalului”

I

nstitutul de Cercetãri pentru
Instrumentaþie Analiticã, ICIA
Cluj-Napoca a accesat POS CCE.
(continuare în pagina 5)
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de fonduri europene
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Valoarea totalã a proiectului a fost de
468.400 lei, asistenþa financiarã nerambursabilã solicitatã fiind de 400.000 lei.
Procedura de atragere a finanþãrii
europene a fost relativ accesibilã, potrivit doamnei Cecilia Roman, director al proiectului “Întãrirea capacitãþii
adminstrative a INCDO-INOE 2000,
Filiala ICIA, în vederea accesãrii fondurilor europene/CAFE”, INCDOINOE 2000, Fililala Institutul de Cercetãri pentru Instrumentaþie Analiticã, ICIA Cluj-Napoca”.
Domnia sa considerã cã ar fi fost
beneficã existenþa unui ghid mai explicit în ceea ce priveºte realizarea
achiziþiilor.
Doamna Roman ne-a precizat cã
auditul de la minister a venit cu
întârziere astfel cã ultima fazã a proiectului a fost în luna martie iar ultima tranºã a fost încasatã în anul urmãtor în luna ianuarie.
Reprezentantul institutului ne-a
declarat: “Datã fiind valoarea destul
de micã a proiectului ºi implicit a ultimei tranºe, nu au apãrut probleme
mari asupra activitãþii, dar la o valoare ridicatã a proiectului aceastã
întârziere ar fi fost puternic resimþitã
de unitate”. Potrivit domniei sale,
accesarea banilor ºi atingerea tuturor
indicatorilor asumaþi prin proiect au
avut urmãri benefice asupra unitãþii
ºi personalului.

PRESTCOM:

“Au fost solicitate
documente inutile”

P

restcom Focºani doreºte sã acceseze fonduri europene pentru
achiziþii de utilaje pentru modernizarea, creºterea productivitãþii muncii, a calitãþii ºi competitivitãþii economice. Actualmente se aflã deschis
un fond cu o valoare de pânã la
250.000 euro, din care 70% sau
60% din sumã nerambursabilã”, potrivit directorului Prestcom, Laurenþiu Veber. Domnia sa ne-a spus:
“Proiectul nostru este un proiect în
parteneriat cu un Institut de Cerceta-

re, INOE 2000 Bucureºti, ºi are în
vederea realizarea unor maºini ºi
echipamente de la faza de proiectare
pânã la obþinerea prototipurilor, obþinerea licenþei ºi înregistrarea lor ca
marcã la OSIM, urmând ca apoi societatea noastrã sã producã ºi sã
vândã pe piaþã aceste maºini ºi echipamente.
Titlul proiectului este: «Gamã de
maºini ºi echipamente pentru prelucrarea prin deformare plasticã a profilelor, destinate unitãþilor productive de micã ºi medie capacitate». Proiectul a început la data de 11 iunie
2010 ºi se va finaliza la 10 iunie
2012. Valoarea totalã a proiectului a
fost de 3.311.966 lei, din care valoarea finanþãrii nerambursabile a fost
de: 2.003.500 lei, cofinanþarea noastrã de 1.260.466 lei”.
Domnia sa apreciazã cã documentaþia necesarã a fost stufoasã ºi, uneori, i-au fost solicitate documente
inutile. Laurenþiu Veber s-a plâns de
întârzieri în analiza ºi aprobarea proiectelor, de existenþa multor lucruri
neclare din punct de vedere legislativ în ghidurile de aplicare a proiectelor, de lipsa unor monografii contabile privind înregistrarea operaþiunilor privind derularea programelor.
Între problemele concrete cu societatea cu care s-a confruntat de-a
lungul procesului de atragere a finanþãrii, directorul “Prestcom” a
menþionat: “Lipsa acutã de lichiditãþi
a tuturor entitãþilor economice, din
cauza crizei, inflaþiei, devalorizãrii
monedei naþionale, cãderea pieþelor
de desfacere, devalorizãrii în general
a economiei româneºti, grava
greºealã de a taxa cu TVAaceste fonduri care pe lângã lipsa lichiditãþii
mãresc costul cu 24% pânã când
într-un târziu se produce rambursarea TVA, faptul cã trebuie sã cheltuieºti tu societate mai întâi toþi banii ºi apoi se ramburseazã, au existat momente când s-au acordat

parte din finanþare în avans
(PHARE 2001), acordarea de prefinanþãri, care necesitã o mulþime de
garanþii cu costuri foarte mari,
neîncrederea sistemului bancar în
proiecte ºi lipsa de finanþare a societãþilor care acceseazã aceste fonduri
- singura bancã care participã activ la
aceste fonduri este ºi singura bancã
mai importantã cu capital autohton,
CEC BANK, dar care ar trebui mai
puternic capitalizatã ºi chiar sã participe cu capital la finanþarea unor
proiecte, urmând ca ulterior sã-ºi recupereze capitalul prin vânzarea acþiunilor deþinute la aceste societãþi”.
“Prestcom” a lucrat ºi lucreazã foarte bine cu ANCS, DGOI pentru POS
CCE, Biroul Regional SUD-EST
Constanþa, potrivit sursei citate.
Laurenþiu Veber ne-a spus cã, din
punctul de vedere al derulãrii proiectului, nu au existat întârzieri importante: “Faza cea mai dificilã a fost la
începutul proiectului când pentru a
obþine prefinanþarea care sã asigure
începutul derulãrii proiectului, nicio
bancã nu a vrut sã ne dea acea scrisoare de garanþie, deºi avea în spatele
ei importante garanþii materiale ºi
costurile erau destul de mari (comisioane pentru 2 ani). Singura bancã
cu care am reuºit sã demarãm proiectul a fost CEC Bank, dar ºi aici cu peripeþii, cu o audienþã la conducerea
centralã a CEC Bank la Bucureºti
unde am reuºit sã convingem cã proiectul este viabil, lucru care se
întâmplã, suntem la faza 5, ultima
din proiect, iar suma din prefinanþare
a fost returnatã ºi proiectul se va finaliza la termen”.
Din cauza problemelor întâmpinate, “Prestcom” a suferit costuri suplimentare importante pentru bãnci
– comisioane, dobânzi. Totodatã,
lipsa de lichiditãþi a fãcut ca proiectul sã se realizeze integral, dar mai
dificil.
Laurenþiu Veber ne-a mai declarat: “Fiind un proiect special, un parteneriat societate de producþie-Institut de Cercetare, noi în fapt comandând aceastã temã de la proiect
la prototip ºi marcã înregistratã la
OSIM, toþi banii din proiect, ca – finanþarea ºi alte sume neeligibile au
ajuns la Institut sau au fost cheltuiþi
în ineteresul realizãrii proiectului.
Cu ce ne alegem? Rezultatele proiectului vor fi acele maºini ºi echipamente care vor constitui protofoliu
de execuþie ºi livrare cãtre potenþialii
clienþi, definirea ºi completarea unui
obiect clar de activitate al societãþii”.

UNIVERSITATEA
BABEª-BOLYAI:
"Problemele, în sfera

achiziþiilor publice"

U

niversitatea Babeº-Bolyai din
Cluj-Napoca implementeazã
un proiect în cadrul POSCCE,
având ca scop dezvoltarea ºi aplicarea unor soluþii eficiente de remediere împotriva expunerii populaþiei
la radon prin cercetare inovatoare cu
cooperare internaþionalã.
Valoarea total a proiectului este
de 5,06 milioane lei, din care asistenþa financiarã nerambursabilã este de
4.764.437 lei. Durata de implementare este de 36 de luni (15 iunie 2010
- 14 iunie 2013).
Responsabilul de proiect, Dr. Ing.
Alexandra Cucos Dinu, apreciazã
acest program ca fiind accesibil, cererile de finanþare fiind bine structurate ºi bazate pe informaþii esenþiale

despre obiectivul ºi impactul proiectului ºi încadrarea în prioritãþile de la
nivelui Uniunii Europene. “Apreciem ca fiind esenþialã contribuþia
Consilierilor de Monitorizare ºi
Implementare ºi Ofiþerilor Financiari
din cadrul OI-ului ANCS în consultanþa acordatã beneficiarilor, contribuind astfel la buna implementare a
fondurilor alocate prin Axa 2
POSCCE”, ne-a declarat domnia sa.
Potrivit sursei citate, problemele
concrete au fost în sfera achiziþiilor
publice: “La o achiþie de echipamente, una din firmele ofertante a
contestat în instanþã procedura de
achiziþie publicã derulatã în SEAP
(cerere de ofertã). Apoi, în cadrul
unei alte achiziþii, tot referitoare la
instrumente de cercetare, s-a anulat
ºi reluat procedura de achiziþie publicã în SEAP din cauzã cã ofertele
depuse au fost inacceptabile ºi/sau
neconforme”.
Alexandra Cucos Dinu ne-a mai
spus cã au exitat întârzieri în etapa de
implementare a proiectului, pe fondul procedurilor de achiziþie publicã:
“Am avut o contestaþie în instanþã,
care a întârziat finalizarea achiziþiei
echipamentelor de cercetare implicate în activiþile de dezvoltare experimentalã”.
Reprezentantul Universitãþii ne-a
declarat cã proiectul se desfãºoarã
conform calendarului planificat ºi
clauzelor contractuale: “Structura
proiectului ºi planificarea activitãþilor
au permis decalaje de 2-3 luni fãrã
afectarea indicatorilor de rezultat ºi a
obiectivelor. S-a reuºit recuperarea
întârzierilor prin regruparea activitãþilor de cercetare ºi realizarea lor conform calendarului proiectului”.
Despre efectele proiectului cu
fonduri europene, Alexandra Cucos
Dinu ne-a declarat: “Apreciem cã rezultatele proiectului sunt relevante
pentru Universitatea Babeº-Bolyai,
în primul rând prin crearea în cadrul
Universitãþii Babeº-Bolyai, ºi implicit ºi în educaþia româneascã, a unui
nucleu inovator de competenþã ºtiinþificã în domeniul mãsurãtorilor de
radon ºi al remedierii, la standarde europene”.

WING COMPUTER
GROUP: “Atât timp

cât beneficiarii se
informeazã ºi
studiazã ghidul,
procedura nu este
greoaie”

S

ocietatea “Wing Computer
Group” a accesat fondurile
structurale, operaþiunea 2.1.1, pentru un echipament complex de investigare a profilelor de drum ºi de
control al calitãþii straturilor de Paviment, finanþarea fiind de
1.129.118 lei. Pocedura de accesare
a finanþãrii europene a fost relativ
uºoarã, potrivit reprezentanþilor societãþii: “Atât timp cât beneficiarii
se informeazã ºi studiazã ghidul,
procedura nu este greoaie. Poate pãrea astfel, din cauza lipsei de experienþã în ceea ce priveºte proiectele,
pentru cã se impun anumite formate
ºi documente. Ghidul ar putea fi
ceva mai detaliat, venind astfel în
ajutorul celor care nu au experienþã,
iar anumite pãrþi mai amãnunþite”.
Proiectul a înregistrat întârzieri în
procesul de contractare.
“Au existat întârzieri numai pânã

la faza de contractare, diverse proceduri ºi reguli de aplicat nefiind foarte clar specificate mereu”, ne-a
spus Ing. Ana-Maria Paraschiv,
Manager Marketing “Wing Computer Group”.
Potrivit domniei sale, proiectul a
demarat imediat dupã contractare:
“Suntem în primele ºase luni de proiect ºi nu am identificat alte probleme, pânã în acest moment”. Doamna
Paraschiv ne-a precizat cã pânã în
momentul de faþã, nu a avut nicio
rambursare, fiind în aºteptarea primei.

ANONIM 2:

“Elaborarea
proiectului este un
aspect relativ simplu
ºi banal în
comparaþie cu
implementarea lui
ulterioarã”

B

eneficiarul a dorit sã acceseze
(ºi a ºi început procesul) fonduri nerambursabile în cadrul POS
CCE (programul operaþional sectorial creºterea competitivitãþii economice). Proiectul aflat la ora actualã
în implementare constã în crearea
unei platforme internet online, complexã, destinatã studiilor de piaþã
(acronim PIS), plecând de la un simplu program de studii de piaþã, prin
activitãþi de cercetare industrialã,
dezvoltare experimentalã ºi inovare.
Finanþarea se apropie de 200.000
euro (proiectul se implementeazã
într-o perioadã de 2 ani). Potrivit beneficiarului, procedura a fost complexã ºi complicatã, dar sub nici o
formã mai complexã sau mai complicatã decât alte programe de finanþare existente din POS CCE, POR
sau PNDR. “Oricum proiectul în
sine este complex ºi complicat, prin
urmare ºi pretenþiile finanþatorului
trebuie sã fie pe mãsurã”, ne-a declarat sursa citatã, care a dorit sã îºi
pãstreze anonimatul.
Domnia sa a
menþionat printre
problemele întâmpinate o insuficientã
transparenþã ºi claritate în exprimarea
ideilor/cerinþelor
prezentate în ghidul
solicitantului, ceea
ca a condus la interpretãri eronate din
partea solicitantului,
cu urmare evidentã
în solicitãri ulterioare de completare/clarificare a proiectelor depuse
(ºi întârzieri în aprobare/obþinere finanþare), sau chiar mai rãu în respingerea proiectului în cauzã:
“Oricum elaborarea proiectului este
un aspect relativ simplu ºi banal în
comparaþie cu implementarea lui
ulterioarã ºi cred cã aici este o problemã, deoarece solicitanþii nici
mãcar nu stiu ce îi aºteaptã dupã
aprobare (din acest punct de vedere,
poate, unii ar ºi renunþa la depunerea proiectului dacã ar ºti)”.
Despre întârzierile survenite, beneficiarul ne-a spus: “Au existat ºi
vor mai exista, nu numai în acest
proiect ci ºi în oricare alt proiect, din
caza dificultãþilor financiare pe care
le întâmpina în general o firmã micã,
sau chiar mai rãu un start-up, în obþinerea unui credit bancar necesar

începerii derulãrii proiectului. O
astfel de firmã nu are nicio ºansã sã
obþinã o scrisoare de garanþie bancarã în vederea accesãrii prefinanþãrii
disponibile prin proiect. Motivele
sunt evidente (nu are garanþii), aºa cã
este obligatã sã se orienteze cãtre un
mic credit bancar (în care ar putea sã
garanteze cu bunurile ce vor fi achiziþionate în proiect - lucru imposibil
în cazul scrisorii de garanþie). O altã
problemã constã în întârzierile în recuperarea finanþãrilor (rambursãrile), ceea ce dã peste cap cash-flow-ul
preconizat pentru plãþile prevãzute
în proiect”.
Beneficiarul vorbeºte ºi despre un
alt efect al întârzierilor, ºi anume
scãderea entuziasmului: “Un efect
nivelator cu caracter general este
faptul cã pe mãsurã ce trece timpul ºi
cu cât proiectul are o perioadã mai
mare de implementare, entuziasmul
ºi implicarea beneficiarului finanþãrii scad tot mai mult, ajungându-se
chiar în multe cazuri la renunþarea finanþãrii pe parcursul proiectului”.

INSTITUTUL
DE CERCETÃRI
BIOLOGICE:

“Nu au existat
probleme”

I

nstitutul de Cercetãri Biologice a
accesat fonduri prin programul
POS CCE, pentru proiectul “Biotehnologie de conversie a energiei
solare în hidrogen prin utilizarea
microorganismelor fotosintetice”.
Valoarea eligibilã a proiectului este
de 3.625.156 lei.
Reprezentanþii institutului considerã
cã procedura de accesare a finanþãrii
europene este foarte bunã ºi spun cã nu
au existat probleme de-a lungul procesului de atragere a finanþãrii.
Aceºtia ne-au mai spus cã s-a înregistrat o uºoarã întârziere a plãþilor
din partea UE în acest an, respectiv
luna martie.
Printre beneficiile proiectului, cei
de la institut menþioneazã abordarea
unor probleme ºtiinþifice noi în preocupãrile colectivului de cercetare,
posibilitatea de dotare cu aparaturã
de cercetare modernã, rezultatele
obþinute se pot publica în reviste cu
factor de impact, ridicarea nivelului
calitativ ºi a prestigiului institutului
pe plan intern ºi extern.

GRUPUL UTI:

"Douã proiecte cu
fonduri europene"

G

rupul de firme UTI deruleazã
în prezent prin societãþile UTI
Security Engineering ºi Defense
Engineering douã proiecte cu fonduri europene.
Prin proiectul denumit Dezvoltarea infrastructurii pentru cercetarea-dezvolarea autovehiculelor ºi a
suprastructurilor specializate destinate securitãþii ºi apãrãrii

(INFRATRUC), firma UTI Security
Engineering ºi-a propus sã acceseze
fonduri europene care sã permitã
modernizarea spaþiilor de cercetare-dezvoltare, achiziþionarea de active corporale (aparaturã, instrumente, echipamente pentru cercetare) ºi
active necorporale (aplicaþii informatice, licenþe etc.) pentru cercetare-dezvoltare, potrivit departamentului de comunicare al grupului.
Valoarea totalã a proiectului este de
11.973.594 lei, din care asistenþa financiarã nerambursabilã este de
3.021.838,19 lei (asistenþã financiarã
nerambursabilã FEDR - 2.508.125,70
lei, asistenþã financiarã nerambursabilã din bugetul naþional - 513.712,49
lei), iar valoarea neeligibilã a proiectului este de 4.418.999 lei.
(continuare în pagina 6)

3

Evaluarea
unei cereri
de finanþare

(urmare din pagina 4)

• Greºeli legate de completarea bugetului (includerea unor cheltuieli
neeligibile ca eligibile, greºeli de
aritmeticã în calculul bugetului,
incompatibilitate între buget ºi metodologie, neîncadrarea bugetului
în limitele permise de ghid, lipsa
unei analize realiste cu privire la
modul de obþinere a resurselor, supraestimarea costurilor eligibile);
• Greºeli legate de completarea cererii de finanþare, atât din punctul de
vedere al formei (neconformitate
administrativã), cât ºi al conþinutului (ignorarea unor aspecte specifice precum achiziþiile publice, egalitatea de ºanse, informare ºi publicitate, generarea de venituri etc.).

4

Criterii
generale
de selecþie

Criteriile generale dupã care sunt evaluate ºi selectate proiectele se referã la:
• Relevanþa proiectului – definirea
clarã a obiectivelor proiectului ºi
mãsura în care acestea contribuie la
atingerea obiectivelor axei prioritare sau domeniului de intervenþie ºi
la atingerea obiectivelor Programului Operaþional.
• Maturitatea proiectului – cât de
pregãtit din
punct de vedere
tehnic este proiectul pentru a
începe implementarea efectivã (are toate studiile, calendarul de
activitãþi este previzionat realist,
are planificare financiarã, existã
resursele sau sunt aduse asigurãri
cu privire la obþinerea lor – inclusiv resurse pentru cofinanþare ºi resurse de personal).

5

Care este vârsta
maximã la care
o persoanã poate
accesa fonduri
nerambursabile ºi care
sunt condiþiile?
Persoanele fizice nu sunt eligibile
pentru a obþine finanþare din fonduri
structurale. În plus, prin fondurile
structurale se acordã doar o parte din
costurile investiþiei, restul trebuie
sã fie susþinut din
bugetul dumneavoastrã. Totodatã,
nu existã restricþii
cu privire la vârsta
maximã a reprezentantului legal
al societãþii care depune proiectul.
Conform ghidurilor solicitantului,
condiþiile pe care trebuie sã le îndeplineascã reprezentantul legal al societãþii care depune proiectul sunt:
reprezentantul legal nu a suferit condamnãri definitive din cauza unei
conduite profesionale îndreptate
împotriva legii, decizie formulatã de
o autoritate de judecatã ce are forþã
de res judicata (ex. împotriva cãreia
nu se poate face recurs) în ultimele
36 de luni; reprezentantul legal nu a
comis în conduita lui profesionalã
greºeli grave, demonstrate prin orice
mijloace pe care autoritatea contractantã le poate dovedi; reprezentantul
legal nu a fost subiectul unei judecãþi
de tip res judicata pentru fraudã, corupþie, implicarea în organizaþii criminale sau în alte activitãþi ilegale,
în detrimentul intereselor financiare ale Comunitãþii Europene; reprezentantul legal nu a fost gãsit vinovat de încãlcarea gravã a contractului datoritã nerespectarii obligaþiilor
contractuale în urma altei proceduri
de achiziþie sau în urma unei proceduri de acordare a unei finanþãri nerambursabile, din bugetul comunitar; reprezentantul legal nu se aflã în
una din situaþiile incompatibile cu
acordarea finanþãrii din fonduri publice, conform Regulamentului
Consiliului nr. 1605/2002; reprezentantul legal nu este vinovat de inducerea gravã în eroare a Organismului
Intermediar (OIPSI) prin furnizarea
de informaþii incorecte în cursul participãrii la cererea de propuneri de
proiecte sau nefurnizarea informaþiilor solicitate. n
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MARTURII
POR
Programul Operaþional Regional
(POR) are ca obiectiv general dezvoltarea regionalã din cadrul Planului
Naþional de Dezvoltare (PND) ºi
contribuie împreunã cu Programul
Operaþional Sectorial Transport, Programul Operaþional Sectorial
Creºterea
Competitivitãþii Economice la realizarea
obiectivelor
Strategiei Naþionale de
Dezvoltare Regionalã ºi ale Cadrului Naþional Strategic de Referinþã,
respectiv diminuarea disparitãþilor
de dezvoltare economicã ºi socialã
dintre România ºi media dezvoltãrii
statelor membre ale UE.
Obiectivul strategic al POR constã
în sprijinirea dezvoltãrii regiunilor
României din punct de vedere economic ºi social, durabil ºi echilibrat teritorial ºi sprijinirea dezvoltãrii durabile a polilor urbani de
creºtere ºi îmbunãtãþirea mediului
de afaceri ºi a infrastructurii de
bazã.
Obiective specifice:
• Creºterea rolului economic ºi social al centrelor urbane prin abordare policentricã
• Îmbunãtãþirea accesibilitãþii regiunilor, în special centrelor urbane ºi a legãturilor acestora
• Creºterea calitãþii infrastructurii
sociale a regiunilor
• Creºterea competitivitãþii regiunilor ca locaþii pentru afaceri
• Creºterea contribuþiei turismului
la dezvoltarea regiunilor.
Implementarea POR va contribui la
diminuarea disparitãþilor interregionale precum ºi a disparitãþilor în interiorul regiunilor, între mediul urban ºi
rural, între centrele urbane ºi arealele
adiacente, iar în cadrul oraºelor, între
zonele atractive pentru investitori ºi
cele neatractive, printr-o mai bunã
utilizare a sinergiilor regionale.
Dezvoltarea echilibratã a tuturor regiunilor þãrii se va realiza printr-o
abordare integratã, bazatã pe o combinare a investiþiilor publice în infrastructura localã, politici active de stimulare a activitãþilor de afaceri ºi sprijinirea valorificãrii resurselor locale.

POSCCE
Programul Operaþional Sectorial
Creºterea Competitivitãþii Economice
(POSCCE) are ca obiectiv general creºterea productivitãþii întreprinderilor româneºti, cu asigurarea principiilor dezvoltãrii durabile ºi reducerea
decalajelor faþã de productivitatea la
nivelul Uniunii Europene, astfel încât
România sã
atingã, pânã în
anul 2015, un
nivel de aproximativ 55%
din valoarea
medie a productivitãþii UE.
Obiective specifice POSCCE:
• Consolidarea ºi dezvoltarea durabilã a sectorului productiv;
• Crearea unui mediu favorabil
dezvoltãrii durabile a întreprinderilor;
• Creºterea capacitãþii de cercetare
dezvoltare (C&D), stimularea
cooperãrii între instituþii de cercetare dezvoltare ºi inovare
(CDI) ºi întreprinderi, precum ºi
creºterea accesului întreprinderilor la CDI;
• Valorificarea potenþialului tehnologiei informaþiei ºi comunicaþiilor ºi aplicarea acestuia în sectorul
public (administraþie) ºi cel privat
(întreprinderi, cetãþeni);
• Creºterea eficienþei energetice ºi
dezvoltarea durabilã a sistemului
energetic, prin promovarea surselor regenerabile de energie

POSDRU
Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
(POSDRU)
elaborat de
România ºi
aprobat de Comisia Europeanã defineºte
intervenþia
Fondului Social European în România
în acord strategia de dezvoltare din domeniul resurselor umane.
(continuare în pagina 7)

Aventura beneficiarilor
de fonduri europene
(urmare din pagina 5)

Proiectul se implementeazã în regiunea Bucureºti-Ilfov, a fost demarat în luna iunie 2011 ºi se va întinde
pe durata a 18 luni (pânã în decembrie 2012).
Reprezentanþii companiei ne-au
declarat: “Considerãm cã durata
procedurii de accesare a finanþãrii
europene este foarte mare întrucât de
la conceptul proiectului pânã la semnarea contractului de finanþare a trecut mai mult de 1 an. Acest fapt poate avea repercusiuni atât asupra bugetului proiectului (inflaþie, diferenþe de curs valutar), cât ºi asupra echipamentelor propuse spre achiziþie
(depreciere din punct de vedere
tehnologic)”.
Problemele concrete cu care s-a
confruntat societatea de-a lungul
procesului de atragere a finanþãrii
au vizat aspecte de ordin birocratic
ºi de creditare a proiectului întrucât
ni s-a solicitat sã demonstrãm capacitatea financiarã de implementare.
“Pânã în prezent nu au apãrut
întârzieri nici din partea Beneficiarului ºi nici din partea Organismului
Intermediar”, ne-au mai spus reprezentanþii Departamentului de Comunicare UTI. Aceºtia precizeazã cã,
pânã în prezent, societatea nu a încesat banii.
Beneficiile vizate prin acest proiect constau în: formarea unei echipe specializate în cercetare-dezvoltare ºi concentrarea resurselor materiale astfel încât dezvoltarea de
noi soluþii sã se facã într-un timp
mai scurt ºi cu costuri mai mici,
constituirea unui pol puternic de
inovare, cu reale capabilitãþi de coagulare a entitãþilor economice de
execuþie pentru producþia de serie,
oferindu-le acestora soluþii tehnologice omologate ºi acceptate de utilizatori, dotarea cu tehnicã de calcul,
echipamente de cercetare experimentalã ºi testare-evaluare a performanþelor, achiziþionarea de utilaje
adecvate activitãþilor de execuþie a
prototipurilor, consolidând potenþialul de creºtere al firmei, crearea
premiselor pentru dezvoltarea sustenabilã a activitãþilor companiei
prin valorificarea directã a rezultatelor procesului de cercetare-dezvoltare, consolidarea poziþiei pe
piaþã a companiei prin încheierea
unor acorduri de cooperare cu parteneri naþionali ºi internaþionali,
participarea la licitaþii de profil etc.
Prin proiectul “Infrastructurã de
cercetare - dezvoltare pentru echipamente destinate sistemelor de platã
electronice ºi securizãrii acestora
(PLAS)”, firma Defense Engineering ºi-a propus sã acceseze fonduri
europene care sã permitã modernizarea spaþiilor de cercetare-dezvoltare, achiziþionarea de active corporale (aparaturã, instrumente, echipamente pentru cercetare) ºi active necorporale (aplicaþii informatice, licenþe etc.) pentru cercetare-dezvoltare.
Obiectul proiectului PLAS îl reprezintã realizarea unei infrastructuri de cercetare-dezvoltare pentru
echipamente destinate sistemelor de
platã electronicã ºi securizãrii acestora. Astfel, vor fi create laboratoare bazate pe tehnologie de ultimã generaþie ºi metode avansate de criptare.
Prin acest proiect se vor crea noi
locuri de muncã de înaltã calificare
pentru activitãþile de cercetare – dezvoltare ºi oportunitãþi de angajare
pentru tinerii cercetãtori.
Valoarea totalã a proiectului este
de 3.885.667 lei, din care asistenþa
financiarã nerambursabilã este de
1.062.870,71 lei (asistenþã financiarã nerambursabilã FEDR 882.182,69 lei, asistenþã financiarã
nerambursabilã din bugetul naþional
- 180.688,02 lei), iar valoarea neeligibilã a proiectului este de 1.228.490
lei.
Proiectul se implementeazã în regiunea Bucureºti-Ilfov, a fost demarat în luna iunie 2011 ºi se va întinde
pe durata a 18 luni (pânã în decembrie 2012).
Reprezentanþii Departamentului
de comunicare UTI ne-au precizat cã
societatea a constatat probleme birocratice similare celeilalte companii

unor scrisori de garanþie, întarziere pe care a întâmpinat-o în prima
fazã a proiectului, care a dus mai
departe la decalarea cererilor de
rambursare.

ANONIM 7:

“Dacã ai un
consultant priceput,
procedura
este uºoarã”

P

din grup. De asemenea, pânã în prezent nu au apãrut întârzieri.
Societatea a încasat bani pentru
prima cerere de rambursare. Beneficiile vizate prin acest proiect constau în creºterea nivelului de inovare ºi competitivitate a acesteia pe
piaþã prin: obþinerea de rezultate
care sã poatã fi folosite direct ºi
imediat în industriile vizate, extinderea gamei de produse ºi servicii,
flexibilitatea ºi adaptabilitatea produselor dezvoltate la cerinþele pieþei, îmbunãtãþirea rãspunsului la cerinþele pieþei privind prelucrarea
datelor ºi comunicaþiile prin realizarea de sisteme adaptate nevoilor
utilizatorilor, creºterea performanþelor produselor dezvoltate prin
adoptarea de tehnologii moderne,
crearea de oportunitãþi de cooperare, la nivel naþional ºi internaþional,
în domeniu.

ANONIM 3:

“Un an între
depunerea dosarului
de finanþare
ºi semnarea
contractului”

P

rocedura de accesare a fondurilor europene nu este foarte
complicatã, necesitã însã foarte
mare atenþie, ne-a declarat reprezentantul unei companii care a accesat
programul POS CCE. Acesta a adãugat: “Nu au fost întâmpinate probleme pe perioada realizãrii dosarului de finanþare sau a contractãrii.
Singurul inconvenient îl reprezintã
timpul mare dintre depunerea dosarului de finanþare ºi semnarea contractului. Aceastã perioadã în cazul
nostru pentru ambele proiecte a
depãºit un an de zile”.
Potrivit beneficiarului, întârzieri
au existat numai la Cererile de rambursare: “Ministerul nu a virat sumele
cuvenite în perioada de maxim 90 de
zile de la depunerea cererilor de rambursare”.

ANONIM 4:

“Întârzierile
la rambusãri au
crescut presiunea
pe cash-flow”

U

n alt beneficiar, cu douã proiecte finanþate prin POSCCE
ºi unul prin POS DRU, considerã cã
procedura de accesare a finanþãrii
europene a fost lungã ºi complicatã.
“Perioada prea mare de timp pentru evaluarea proiectelor depuse a
fãcut ca impactul finanþãrii sã nu mai
fie cel estimat. Unele acte sau declaraþii expiraserã, au trebuit redepuse”,
ne-a spus domnia sa.
Beneficiarul a mai adãugat:
“Întârzierile în evaluare au fãcut ca
obiectivele noastre de business legate
de aceste proiecte sã nu fie mult diminuate faþã de estimãrile iniþiale, iar
întârzierile la rambusãri au crescut
presiunea pe cash-flow-ul companiei”.

INCDMRR:

“Relaþiile
profesionale ºi
subcontractuale din
cadrul proiectului au
avut de suferit, din
cauza întârzierilor”

I

nstitutul naþional de cercetare dezvoltare pentru Metale ºi resurse
radioactive INCDMRR-ICPMRR a
demarat un proiect de atragere de
fonduri europene pentru înnoirea
activitãþii de cercetare-dezvoltare
inovare în domeniul resurselor minerale primare ºi secundare prin
creºterea performanþelor realizate.
Dr.ing. Mihaela Stoica, ªef Laborator Tehnici ºi Tehnologii de
Mediu, ne-a declarat: “Îmbunãtãþirea managementului ºi a strategiei
de dezvoltare instituþionalã a
INCDMRR-ICPMRR pe termen
scurt va conduce inevitabil la
creºterea competitivitãþii pe piaþa
de cercetare naþionalã ºi internaþionalã. Obiectivul secundar al proiectului îl reprezintã remodelarea
sistemului managerial de ansamblu prin reproiectarea celor patru
subsisteme ale managementului:
metodologic, decizional, organizatoric ºi informaþional ceea ce conduce inevitabil la creºterea vizibilitãþii cercetãrii româneºti din domeniul resurselor minerale ºi atragerea tinerei generaþii cãtre o carierã
ºtiinþificã, respectiv asigurarea
schimbului de generaþii în acest
domeniu important de activitate.
Obiectivul terþiar al proiectului
este creºterea vizibilitãþii naþionale
ºi internaþionale a INCMRR ICPMRR printr-o promovare a rezultatelor cercetãrii ºi a imaginii
institutului cu ajutorul mijloacelor
de publicitate moderne”.
Finanþarea maximã este de
300.000 lei, din care 249.000 FEDR
ºi 51.000 Buget de Stat conform contractului.
Doamna Stoica ne-a mai declarat:
“În condiþiile unei economii funcþionale, accesibiltatea fondurilor nu ar
constitui o problemã. Din pãcate noi
încã n-am reuºit sã depãºim starea de
crizã. De aceea, în acest moment
sunt foarte greu de accesat. În absenþa unui plan naþional de cercetare coerent ºi a unui calendar competiþional stabil practic este imposibil de
prevãzut evoluþia costurilor. Dacã se
mai adaugã ºi blocajul financiar ºi
suspendarea unor contracte în derulare sau modificarea alocãrii de
fonduri pe parcursul derulprii
proiectului, atunci practic devin
inaccesibile”.
Mihaela Stoica ne-a spus cã
principala dificultate a fost obþinerea creditului de finanþare a proiectului: “Banca agreatã de autoritatea
contractantã ºi-a schimbat poziþia
în ce priveºte acordarea creditului
în momentul în care era nevoie sã
asigure fondurile pentru proiect. O
altã problemã fost tãierea cu fondurilor cu 75% la proiectele finanþate din bugetul de stat în 2009 în
curs de derulare la 1.01.2009, fapt
ce a dus la micºorarea rulajului financiar la nivelul regiei institutului
care trebuia sã susþinã financiar

proiectul depus în competiþia
POSCCE din august 2008 ºi contractat abia mai 2009”.
Întârzieri au existat din cauza
blocajului financiar ºi neacordãrii
creditului de cãtre bancã ºi implicit necesitãþii de a asigura prin rulaj financiar propriu. Durata proiectului a fost prelungitã în total
cu ºase luni faþã de termenul iniþial, cu prevederea unei noi cereri
intermediare de rambursare conform metodologiei POSCCE faþã
de planul inþial în momentul contractãrii.
Problemele întâmpinate au îngreunat semnificativ derularea proiectului pentru cã furnizorii de servicii
aveau nevoie de fonduri ca sã efectueze activitãþile din cadrul proiectului, potrivit doamnei Stoica: “Relaþiile profesionale ºi subcontractuale
din cadrul proiectului au avut de suferit. Credibilitatea profesionalã a
fost afectatã”.

ANONIM 5:

"Bãnci nereceptive
la acordarea
de credite (BCR)"

U

n alt beneficiar care a dorit sã
rãmânã anonim, care avea un
proiect pentru obþinerea soluþiilor
pentru hemodializã, ne-a menþionat
ca problemã întâmpinatã în accesarea fondurilor europene a fost confruntarea cu “bãnci nereceptive la
acordarea de credite (BCR)”.
Din cauza întârzierilor în faza de
decontare a proiectului, activitatea a
fost întreruptã, potrivit sursei citate,
care nu a intrat încã în posesia banilor.

ANONIM 6:

“Întârzieri
în obþinerea unor
scrisori de garanþie”

U

n beneficiar cu un proiect
pentru dezvoltarea ºi aplicarea unei tehnologii (eficienþã energeticã ºi nepoluantã în comparaþie
cu cele clasice) pentru producerea

de lubrifianþi ºi aditivi ecologici cu
diverse aplicaþii industriale, folosind energia microundelor, valoarea totalã a proiectului fiind de
200.000 euro.
“Procedura de accesare a finanþãrii europene este în regulã, cu excepþia faptului cã se deruleazã într-un
timp mult prea îndelungat ceea ce
duce la modificãri în cererea de finanþare pânã la semnarea contractului”, ne-a spus sursa citatã.
Domnia sa ne-a mai precizat cã
au existat întârzieri în obþinerea

rocedura este uºoarã, dacã ai un
consultant priceput, ne-a mai
spus un beneficiar care nu a dorit
sã-i dezvãluim identitatea.
Domnia sa ne-a declarat cã a
întâmpinat câteva probleme din cauza prevederilor legislative în domeniu, “care nu sunt precise ºi se pot interpreta”, însã toate s-au rezolvat.
Beneficiarul ne-a spus cã au existat întârzieri în faza de evaluare.
Efectele problemelor întâmpinate
sunt în legãturã cu termenul de punere în funcþiune, decalarea începerii
activitãþii propriu-zise, ceea ce are
efect asupra locurilor de muncã, veniturilor nerealizate în acest termen de
întârziere.

MEMSOP
CONSULTING:

"Documentaþia
solicitatã nu este
lipsitã de sens"

M

emsop Consulting a accesat
finanþare pentru un spin-off,
ceea ce presupune cã, în baza unui
brevet deþinut, a creat o companie
care sã continue cercetarea rezultatelor brevetate în cadrul unui institut
de cercetãri.
Bogdan Firtat, reprezentant al
companiei, ne-a declarat: “Privitã
din exterior, procedura de accesare a
fondurilor europene pare stufoasã,
birocraticã ºi consumatoare de timp
ºi energie. Cam aceasta este percepþia, indiferent de axã, domeniu prioritar sau autoritate de management.
Când, însã, te apleci asupra problemei ºi analizezi ce ºi de ce þi se cere,
lucrurile capãtã sens.
Desigur, dacã îþi zici: « Ce-ar fi sã
iau ºi eu niºte bani de la UE pentru
un proiect?» fãrã sã ai foarte clar în
minte ce anume vrei sã faci, e încã ºi
mai complicat. Când însã ai identificat o nevoie clarã în piaþã, în societate etc., un mod prin care poþi contribui la soluþionarea ei ºi o axã care
poate finanþa contribuþia ta, atunci
totul devine mult mai clar. E drept,
pe parcursul accesãrii finanþãrii ai
senzaþia cã te îngropi în hârtii ºi declaraþii. Cu cunoºtinþe minime de
project management poþi, însã, sã le
faci faþã uºor”.
Domnia sa ne-a spus cã nu a
întâmpinat probleme majore: “Poate
pentru cã ºi lucrurile ne-au fost foarte clare de la început: vrem sã continuãm cercetarea în domeniul
MEMS, pentru asta avem nevoie de
aceste lucruri, care ne costã atât ºi
pentru care avem nevoie de aceastã
sumã ca finanþare.
Au fost lucruri pe care nu le-am
înþeles bine de la început ºi a trebuit
sã modificãm ºi sã ne adaptãm pe
parcurs. Au fost situaþii în care normele lãsau loc pentru mai multe înþelesuri ºi atunci noi ºi echipa de monitorizare am înþeles diferit anumite
chestiuni, dar în cazul acesta am negociat, am discutat, am cãzut de
acord asupra sensului ºi am mers mai
departe.
Dar pe toate acestea nu le-aº cataloga drept «probleme», ci chestiuni
inevitabile ºi inerente oricãrui proiect, fie cã e finanþat din fonduri UE,
proprii, publice sau private”.
Societatea s-a confruntat cu o
întârziere la plata unei cereri de rambursare, cauzatã de un cumul de factori ºi întâmplãri ce au împins cu
câteva zile efectuarea plãþii. “Dar
chiar ºi aºa, derularea proiectului nu
a fost niciodatã pusã sub ameninþare”, ne-a mai spus reprezentantul
companiei. n
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FRAUDA

Marea Belea

POSDRU

l Pericol de oprire a POSDRU l Indicii de fraudã de 28,88 milioane euro la fondurile europene, dupã controalele DLAF din 2011

F

raudele nu puteau lipsi
dintr-un domeniu unde este
vorba de “bani nerambursabili”.
Grav este cã de corupþia în atragerea fondurilor europene au vorbit demnitari la cel mai înalt nivel.
Premierul Victor Ponta a declarat,
luna acesta, cã þara noastrã ar putea
pierde 1,2 miliarde euro, din fondurile europene aferente Programului
Operaþional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane (POSDRU), ca
urmare a identificãrii unor grave nereguli în derularea acestui program,
în perioada 2010-2011. Potrivit oficialului, cele 100 de milioane de
euro aferente acestui an ºi, respectiv,
1,1 miliarde euro de anul viitor reprezintã toate plãþile aferente
POSDRU.
ªeful Guvernului a prezentat o
serie de date primite “pe cãi neoficiale” dintr-un audit al POSDRU,
potrivit cãrora, din totalul celor
douã miliarde euro de care dispune
þara noastrã prin acest program s-a
decontat doar 6%, fiind semnate
2.500 de contracte. Victor Ponta a
subliniat cã existã grave probleme
de evaluare a proiectelor ºi a modului de control ºi a þinut sã precizeze
cã a sesizat Departamentul de Luptã
Antifraudã (DLAF) ºi cã Executivul va încerca sã aplice un program
de acþiuni prin care sã evite pierderea fondurilor europene, a mai spus
premierul, adãugând cã, dacã acest

Precizãri ale Comisiei Europene privind
posibila suspendare a plãþilor POSDRU
“Auditorii Comisiei Europene sunt în curs de analizare a informaþiilor strânse în timpul celor mai recente misiuni de audit în România.
Pentru moment, nu au fost formulate concluzii pe
subiect ºi nici nu a fost luatã o decizie dacã sã fiesuspendate plãþile. În orice condiþii, o decizie de
suspendare a plãþilor ar lua câteva sãptãmâni pentru cã autoritãþile române vor avea posibilitatea
de a comenta asupra informaþiilor. Comisia apreciazã faptul cã autoritãþile române monitorizeazã
situaþia atent ºi cã ºi-au exprimat angajamentul
de a desfãºura acþiuni hotãrâte în cazul în care auditul
aratã cã sunt probleme.
La rândul sãu, Comisia urmãreºte cu atenþie evoluþiile în domeniu
ºi conlucreazã cu autoritãþile române”.

JONATHAN TODD, purtãtor de cuvânt

program nu va fi aplicat pânã la
sfârºitul anului, va dispune o mãsurã “radicalã” de restructurare totalã
a Autoritãþii de Management a
POSDRU, inclusiv cu riscul reacreditãrii.
ªeful Guvernului a precizat cã
principalele nereguli au fost constatate la Autoritatea de Management a
POSDRU, din cadrul Ministerului
Muncii, dar ºi la Organismul Inter-

mediar de la Ministerul Educaþiei.
Premierul a menþionat ºi faptul cã,
în anumite programe, foarte multe
persoane din zona publicã ºi privatã
au încasat salarii cuprinse între
3.500 ºi peste 10.000 de euro pe
lunã.
Un exemplu al neregulilor, prezentat de autoritãþi, a fost acela cã
salvamarii erau instruiþi prin acest
program în alte zone ale þãrii, nu pe

litoral.
Un alt exemplu face referire la faptul cã acelaºi proiect a fost prezentat identic
de mai multe ori la 20 de organisme intermediare, din
care la 9 a fost aprobat, iar la
11 a fost respins.
Potrivit raportului de activitate
pe 2011 al DLAF, din cele 178 de
acþiuni de control, aflate în lucru
pe parcursul anului 2011, au fost
finalizate 97, dintre care, în 53 de
cazuri, au fost constatate indicii
privind sãvârºirea unor fraude
care afecteazã interesele financiare ºi europene.
Valoarea totalã a proiectelor din

cadrul acþiunilor de control finalizate depãºeºte 247 milioane de
euro, iar valoarea totalã a impactului financiar estimat în cazul neregulilor ºi posibilelor fraude descoperite este de circa 28,88 milioane
de euro.
52 de cazuri au fost înaintate autoritãþilor cu competenþe în gestionarea fondurilor europene, în vederea recuperãrii sumelor utilizate necorespunzãtor, potrivit raportului
citat.
Valoarea prejudiciului stabilit de
DNA în cauzele penale în care au
fost valorificate Notele de Control
DLAF este de aproximativ 4,6 milioane euro. n

Exemple
Studiul de caz nr. 1:
13 inculpaþi, trimiºi
în judecatã
În baza unei înþelegeri dintre reprezentanþii beneficiarului, din cadrul unui proiect finanþat prin Programul Operaþional Sectorial
„Creºterea Competitivitãþii Economice” ºi cei ai viitorului furnizor, cererea de finanþare, inclusiv studiul de
fezabilitate, proiectul tehnic ºi bugetul proiectului au fost întocmite de
persoane din afara beneficiarului, respectiv de cãtre reprezentanþii furnizorului, în raport cu interesele acestuia. Aceste documente, esenþiale
pentru aprobarea proiectului spre finanþare din fonduri nerambursabile,
au fost transmise cãtre reprezentanþii
beneficiarului (managerul financiar
ºi coordonatorul tehnic al proiectului) ºi au fost depuse la organismul
intermediar.
Grilele de evaluare, întocmite în
faza evaluãrii tehnico-economice a
cererii de finanþare au fost, ulterior,
modificate olograf, în sensul majorãrii punctajelor aferente mai multor
criterii de evaluare, ceea ce a condus
la obþinerea, în mod ilegal ºi nejustificat, a unui punctaj superior altor
proiecte ºi, pe cale de consecinþã, la
aprobarea proiectului spre finanþare
din fonduri nerambursabile.
Ulterior, dupã încheierea contractului de finanþare, în baza înþelegerii
dintre reprezentanþii furnizorului ºi
cei ai beneficiarului, condiþiile de
desfãºurare a procedurii de atribuire
a contractului de achiziþie publicã,
au fost stabilite cu încãlcarea dispoziþiilor O.U.G. nr. 34/2006, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
În acest sens, furnizorul s-a comportat ca o „Autoritate contractantã”
de facto, stabilind condiþiile în care
se va desfãºura procedura de atribuire ºi impunând condiþii restrictive de
participare la procedurã, cu scopul
de a înlãtura, astfel, orice posibilã
concurenþã. Condiþiile restrictive
impuse prin documentaþia de atribuire au contribuit la atingerea rezultatului urmãrit, astfel cã în timpul derulãrii procedurii oferta furnizorului
a fost singura ofertã depusã.
În legãturã cu desfãºurarea procedurii de atribuire s-au constatat mai
multe încãlcãri ale legislaþiei privind
achiziþiile publice.
Prin urmare, toate cheltuielile aferente plãþilor efectuate de cãtre beneficiar pentru produsele ºi serviciile achiziþionate în baza contractului
încheiat cu furnizorul au fost efectuate cu încãlcarea dispoziþiilor legale privind eligibilitatea cheltuieli-

lor.
Pentru a evita reducerea proporþionalã a valorii finanþãrii nerambursabile, aºa cum prevedea, în mod
obligatoriu, Ghidul solicitantului ºi
pentru a determina Autoritatea de
Management sã efectueze plata finalã, reprezentanþii beneficiarului au
declarat în raportul de progres final,
valori nereale ale indicatorilor asumaþi prin contractul de finanþare,
precum ºi faptul cã proiectul a fost
finalizat ºi este funcþional. În realizarea scopurilor menþionate ºi pentru a ascunde stadiul real al implementãrii proiectului, reprezentanþii
Organismului Intermediar, în calitate de organ de control ºi verificare,
au consemnat în actele de control, cu
prilejul întocmirii acestora, împrejurãri necorespunzãtoare adevãrului.
În urma verificãrilor efectuate de
Departamentul pentru lupta antifraudã – DLAF, Autoritatea de Management nu a mai efectuat plata finalã.
În luna decembrie 2011, în cauzã a
fost emis rechizitoriu prin care au
fost trimiºi în judecatã 13 inculpaþi
(10 persoane fizice din cadrul beneficiarului, furnizorului ºi Organismului Intermediar ºi 3 persoane juridice, printre care ºi furnizorul).

Studiul de caz nr. 2:
Servicii fictive
Beneficiarul SC K SRL a depus o
cerere de finanþare, în anul 2008, în
scopul obþinerii unor fonduri nerambursabile prin intermediul Programului Operaþional Sectorial
„Creºterea Competitivitãþii Economice” – POS CCE 2007 – 2013. Valoarea totalã a proiectului a fost estimatã la 1.000.000 lei, fãrã TVA, din
care 70% reprezenta cheltuieli publice, iar 30% - cofinanþarea beneficiarului.
Obiectivul principal al proiectului
a constat în modernizarea ºi diversificarea producþiei, atât din punct
de vedere calitativ cât ºi cantitativ,
astfel încât sã se poatã crea premisele dezvoltãrii unor schimburi
comerciale cu alte state. Pentru realizarea acestui obiectiv general,
beneficiarul a desfãºurat 3 tipuri
de activitãþi:
Ø achiziþia unor materiale publicitare,
Ø realizarea unei pagini web,
Ø misiune economicã prin participarea la târguri de specialitate
în strãinãtate,
În vederea realizãrii primelor
douã activitãþi, beneficiarul a
organizat o licitaþie, firma câºtigã-

toare a fost SC X SRL.
În scopul decontãrii contravalorii
serviciilor prestate pentru cele douã
activitãþi (materiale publicitare ºi realizare site web), SC X SRL a emis 2
(douã) facturi, fiecare dintre acestea
fiind în valoare de 300.000 lei.
Din analiza extraselor de cont a
rezultat cã, dupã ce furnizorul declarat câºtigãtor a încasat de la beneficiar contravaloarea serviciilor prestate, în aceeaºi perioadã de timp,
acesta a transferat din acelaºi cont
sume de bani în valoare totalã de
300.000 lei, cãtre SC K1 SRL, societate al cãrei asociat ºi administrator
este acelaºi cu cel al SC K SRL.
Conform acestor extrase de cont, sumele de bani transferate au ca justificare de platã, existenþa unor servicii
de consultanþã.

Agenþia de Plãþi ºi
Intervenþie pentru
Agriculturã a plãtit suma
de 200.000 lei cãtre
Asociaþia Crescãtorilor de
Animale ºi Proprietarilor
de Pãduri.
Cea de-a treia activitate prevãzutã
a fi desfãºuratã prin proiect reprezintã realizarea unei misiuni economice
în þãri din America de Nord ºi Asia.
Din verificãri a rezultat cã societatea comercialã în cauzã a fost identificatã ºi desemnatã de cãtre beneficiar,
fãrã a respecta prevederile legale.
Totodatã, pentru serviciile prestate a fost emisã o facturã în valoare de
aproximativ 300.000 lei. În urma
analizei documentare a rezultat cã,
în realitate, au fost efectuate cheltuieli în sumã de 40.000 lei.
De asemenea, conform extraselor
de cont, societatea comercialã care a
“prestat” serviciile de cazare ºi transport a încasat suma de 300.000 lei de
la SC K SRL, ºi în aceeaºi zi, aceastã
sumã a fost transferatã, sub formã de

decontare, cãtre SC K1 SRL. Ca ºi în
cazul achiziþiei materialelor publicitare ºi a realizãrii paginii web, returnarea acestor sume avea la bazã contracte de consultanþã încheiate în
mod fictiv între societatea de turism
ºi SC K1 SRL.
Administratorul acestei societãþi a
recunoscut mecanismul de manevrare frauduloasã a fondurilor, prin care
s-a realizat doar o simulare a plãþii
pentru serviciile de cazare ºi transport, fãrã ca aceastã societate sã
încaseze efectiv sumele de bani.
Aceastã societate a avut doar rolul de a crea aparenþa cheltuirii sumelor alocate prin bugetul proiectului în scopul decontãrii acestora la
Autoritatea Contractantã, acþionând, în mod direct, în interesul
SC K SRL pentru a facilita returnarea sumelor de bani cheltuite de cãtre aceastã societate în cadrul misiunii economice.
Factura emisã de cãtre societatea
de turism a fost supraevaluatã, prin
înþelegerea prealabilã cu emitentul
înscrisului, respectiv cu reprezentantul societãþii, fapt recunoscut de
cãtre acesta în declaraþia datã echipei
de control DLAF.
Înþelegerea prealabilã dintre beneficiarul finanþãrii nerambursabile
ºi administratorul societãþii de turism a vizat, totodatã, ºi returnarea
imediatã ºi integralã a sumei de
300.000 lei, doar pentru a crea aparenþa plãþii unor servicii presupus
prestate de firma de turism.

Studiul de caz nr. 3:
Conflict de interese
În cadrul schemelor de platã unicã
pe suprafaþã, precum ºi pentru zone
defavorizate din punct de vedere natural, Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã a plãtit suma de
200.000 lei cãtre Asociaþia Crescãtorilor de Animale ºi Proprietarilor

de Pãduri.
În scopul dovedirii dreptului de
folosinþã asupra terenului, reprezentanþii Asociaþiei au depus un contract
de concesiune încheiat cu Consiliul
local. Însã, din verificãrile efectuate
a rezultat cã la data încheierii contractului de concesiune, Asociaþia nu
dobândise personalitate juridicã, la
acea datã de referinþã neavând capacitatea de a fi titularã de drepturi ºi
obligaþii.
Având în vedere aceastã situaþie,
contractul de concesiune reprezintã
un document inexact sub aspectul
dreptului de folosinþã, iar prezentarea acestuia a avut ca rezultat obþinerea pe nedrept de fonduri europene (plãþi directe ºi plãþi naþionale
complementare de la APIA), faptã ce
poate întruni elementele constitutive ale infracþiunii prevãzute de art.
181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Pe parcursul verificãrilor a rezultat cã primarul comunei împreunã cu
doi consilieri locali, care erau ºi
membri ai Asociaþiei, au avizat favorabil proiectul hotãrârii de concesiune ºi au votat pentru aprobarea acestuia, participând astfel la luarea unei
decizii privind transmiterea dreptului de exploatare cãtre Asociaþia
Crescãtorilor de Animale ºi Proprietarilor de Pãduri.
Astfel, s-a realizat un folos material pentru Asociaþia ai cãrei membri
fondatori sunt, precum ºi pentru
sine, constând în dreptul de exploatare asupra acestor suprafeþe, obþinerea plãþilor de la APIA în baza folosinþei asupra terenului dobândite
prin contractul de concesiune, din
care o parte le-au revenit personal
sub formã de prime anuale, faptã ce
poate întruni elementele constitutive
ale infracþiunii de conflict de interese, prevãzute de art. 253^1 Cod penal.
SURSA: DLAF

(urmare din pagina 6)

POSDRU a fost elaborat în conformitate cu prevederile Orientãrilor
Strategice Comunitare privind Coeziunea, cu Strategia Lisabona privind ocuparea ºi locurile de muncã,
þinându-se cont de Regulamentul
Consiliului (CE) nr. 1083/2006 privind stabilirea dispoziþiilor generale
pentru Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European ºi Fondul de Coeziune, Regulamentul Consiliului (CE) nr.
1081/2006
privind Fondul Social European ºi Regulamentul
Comisiei (CE)
nr. 1828/2006
stabilind regulile pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 privind
stabilirea dispoziþiilor generale pentru Fondul European de Dezvoltare
Regionalã, Fondul Social European
ºi Fondul de Coeziune.
Obiectiv general POSDRU:
Dezvoltarea capitalului uman ºi
creºterea competitivitãþii, prin corelarea educaþiei ºi învãþãrii pe tot parcursul vieþii cu piaþa muncii ºi asigurarea de oportunitãþi sporite pentru
participarea viitoare pe o piaþã a
muncii modernã, flexibilã ºi inclusivã a 1.650.000 de persoane.
Obiective specifice:
• Promovarea educaþiei ºi formãrii
iniþiale ºi continue de calitate, inclusiv educaþia superioarã ºi cercetarea;
• Promovarea culturii antreprenoriale ºi creºterea calitãþii ºi productivitãþii muncii;
• Facilitarea inserþiei tinerilor ºi a
ºomerilor de lungã duratã pe piaþa
muncii;
• Dezvoltarea unei pieþe a muncii
moderne, flexibile ºi inclusive;
• Promovarea inserþiei/reinserþiei pe
piaþa muncii a persoanelor inactive, inclusiv din zonele rurale;
• Îmbunãtãþirea serviciilor publice
de ocupare;
• Facilitarea accesului grupurilor
vulnerabile la educaþie ºi pe piaþa
muncii.

POS MEDIU
Programul Operaþional Sectorial
Mediu (POS Mediu) a fost elaborat
de Ministerul Mediului, în calitate
de Autoritate de Management pentru
POS Mediu (AM POS Mediu) ºi
aprobat de Comisia Europeanã în
data de 11 iulie 2007.
POS Mediu
stabileºte strategia de alocare a fondurilor
europene pentru sectorul de
mediu,
în
România, în perioada 2007-2013
prin Fondul European de Dezvoltare
Regionalã (FEDR) ºi prin Fondul de
Coeziune (FC) fiind unul din cele 7
programe operaþionale elaborate în
cadrul Obiectivului “Convergenþã”
pentru perioada de programare
2007–2013 în acord cu cea de-a treia
prioritate a PND 2007–2013 – “Protecþia ºi îmbunãtãþirea calitãþii mediului” ºi Prioritatea 1 a CNSR –
“Dezvoltarea infrastructurii de bazã
la standarde europene”.
POS Mediu este cel mai important
program de asistenþã financiarã pentru infrastructura de mediu fiind un
catalizator pentru o economie mai
competitivã, un mediu mai curat ºi o
dezvoltare regionalã mai echilibratã.
POS Mediu continuã programele
naþionale existente de dezvoltare a
infrastructurii de mediu ºi ia în considerare facilitãþile ºi proiectele de
dezvoltare finanþate de programele
de asistenþã pentru preaderare
(PHARE, ISPA, SAPARD).
Obiectivul general al POS Mediu constã în îmbunãtãþirea standardelor de
viaþã ale populaþiei ºi a standardelor de
mediu, vizând, în principal, respectarea acquis-ului comunitar de mediu ºi
urmãreºte reducerea diferenþei dintre
infrastructura de mediu care existã
între România ºi Uniunea Europeanã,
atât din punct de vedere cantitativ, cât
ºi calitativ. Implementarea programului se va concretiza în servicii publice
mai eficiente ºi mai performante legate de furnizarea apei, canalizare ºi
încãlzire, cu luarea în considerare a
principiului dezvoltãrii durabile ºi a
principiului “poluatorul plãteºte”.
(continuare în pagina 8)
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TINTA DE ABSORBTIE
ESTIMARE "AM POAT" PENTRU 2012:

POS MEDIU
(urmare din pagina 7)

POS Mediu se bazeazã în totalitate
pe obiectivele ºi prioritãþile politicilor Uniunii Europene pentru mediu
ºi infrastructurã ºi este în acord cu
obligaþiile internaþionale ale României ºi interesele sale naþionale specifice.
Bugetul total al POS Mediu este de
aproximativ 5,6 miliarde euro, din
care 4,5 miliarde euro reprezintã finanþare nerambursabilã a Uniunii
Europene ºi peste un miliard euro reprezintã contribuþia naþionalã.

POS
TRANSPORT
Programul Operaþional Sectorial
Transport (POST) a fost elaborat în
baza obiectivelor Cadrului Strategic Naþional de Referinþã (CSNR)
ºi stabeºte prioritãþile, obiectivele ºi
alocarea fondurilor pentru dezvoltarea sectorului de transporturi din
România.
POST este în acord cu Orientãrile
Strategice Comunitare pentru Coeziune (Decizia Consiliului Nr.
2006/702/CE), precum ºi cu legislaþia naþionalã relevantã în domeniul politicii de transport, achiziþiei
de terenuri,
achiziþiilor
publice, finanþãrilor publice ºi vizeazã reducerea
disparitãþilor
de dezvoltare
economicã ºi
socialã comparativ cu celelalte state
membre ale Uniunii Europene ºi
þine cont de faptul cã un sistem de
transport eficient, durabil, flexibil
ºi sigur poate fi considerat o precondiþie esenþialã pentru dezvoltarea
economicã, coroborat cu angajamentul de a dezvolta reþeaua
TEN-T (Reþeaua trans-Europeanã
de transport) ºi proiectele prioritare
TEN-T.
Obiectivul general POST este de a
promova un sistem de transport durabil în România, care va facilita
transportul în condiþii de siguranþã,
rapid ºi eficient, pentru persoane ºi
mãrfuri cu un nivel de servicii la
standarde europene, la nivel naþional, european, între ºi în cadrul regiunilor din România.
Modernizarea ºi îmbunãtãþirea infrastructurii de transport va conduce
direct la creºterea competitivitãþii
produselor ºi aprovizionarea serviciilor, în sectoarele cheie ale economiei ºi în cadrul tuturor regiunilor
din România. Impactul global va
conduce în general la îmbunãtãþirea
activitãþii economice în România.
Bugetul total al POST pentru perioada de programare 2007-2013 este de
aproximativ 5,7 miliarde euro, reprezentând aproximativ 23% din totalul
fondurilor alocate României pe baza
CSNR, pentru perioada mai sus
amintitã. Din aceastã sumã, 4,57 miliarde euro reprezintã contribuþia financiarã din partea Comunitãþii, în
timp ce co-finanþarea naþionalã va totaliza aproximativ 1,09 miliarde euro.
Finanþarea comunitarã este asiguratã
din Fondul de Coeziune ºi Fondul
European de Dezvoltare Regionalã.

PODCA
Programul operaþional dezvoltarea
capacitãþii administrative (PODCA)
are ca obiectiv general crearea unei
administraþii
publice mai
eficiente ºi
mai eficace în
contextul evoluþiei socio- e c o n o mi c e
naþionale.
Obiectivele specifice ale PODCA
sunt transpuse în 3 axe prioritare:
• Axa prioritarã 1: Îmbunãtãþiri de
structurã ºi proces ale managementului ciclului de politici publice
• Axa prioritarã 2: Îmbunãtãþirea
calitãþii ºi eficienþei furnizãrii
serviciilor publice, descentralizare
• Axa prioritarã 3: Asistenþã tehnicã
Operaþiuni orientative:
• Reforma ºi managementul cunoaºterii, folosirea tehnologiilor
inovative în administraþie;
• Studii ºi cercetãri, exemple de reformã ale administraþiei locale din
alte state membre;
(continuare în pagina 9)

25-30%, pentru fondurile destinate
Asistenþei Tehnice

G

radul de absorbþie estimat, în acest an, pentru
fondurile atrase prin
programul Operaþional
Asistenþã Tehnicã (POAT) este de
25-30%, dupã cum ne-a spus Livia
Chiriþã, directorul Agenþiei de Monitorizare al POAT: “Având în vedere situaþia plãþilor efectuate, precum ºi proiectele aflate în derulare ºi
ritmul de implementare a POAT,
estimãm un grad de absorbþie la
sfârºitul anului între 25% ºi 30%”.
Potrivit domniei sale, complementar mãsurilor orizontale întreprinse de Ministerul Afacerilor Europene în scopul accelerãrii absorbþiei instrumentelor structurale, la nivelul POAT, în perioada imediat urmãtoare accentul se pune pe trei direcþii. Una dintre acestea este sprijinirea directã a beneficiarilor proiectelor, îndeosebi pentru proiectele
prioritare, prin operaþionalizarea
unor task force-uri finanþate din
POAT, care vor sprijini atât Autoritãþile de Management, cât ºi beneficiarii în identificarea principalelor
blocaje ºi remedierea acestora prin
luarea mãsurilor de urgenþã pentru
accelerarea implementãrii proiectelor. O altã direcþie este finanþarea de
proiecte care vor fi derulate cu sprijinul experþilor din cadrul unor “reputate instituþii financiare internaþionale”, în vederea soluþionãrii diverselor aspecte orizontale menite
sã accelereze absorbþia instrumentelor structurale. Totodatã, va fi extinsã lista beneficiarilor POAT pentru a putea finanþa proiecte care sã
aducã o contribuþie la îmbunãtãþirea
implementãrii tuturor programelor
operaþionale.
În prezent, nu existã riscul ca plãþile prin POAT sã fie supendate, ne-a

asigurat doamna Chiriþã: ”Toate rapoartele de audit finalizate pânã în
prezent au concluzionat cã sistemul
de management ºi control al programului funcþioneazã corespunzãtor,
iar îmbunãtãþirile ce sunt recomandate nu conduc la suspendarea plãþilor”.
De asemenea, nu existã riscul de
dezangajare (pierdere automatã a
fondurilor alocate) pentru POAT, la
sfârºitul anului 2012, ne-a precizat
domnia sa: “Având în vedere ºi mãsurile menþionate anterior, considerãm cã nu existã risc de pierdere a
fondurilor din POAT”.

102 proiecte - depuse
pentru asistenþã tehnicã
La data de 30 aprilie 2012, erau depuse la AM POAT un numãr de 102
proiecte, în valoare de 348,88 milioane de lei, ceea ce reprezintã aproximativ 47% din alocare. Dintre acestea, au
fost aprobate 86 de proiecte, în valoare
de 302 milioane euro, ceea ce repre-

zintã 40,84% din alocare.
Plãþile cãtre beneficiari sunt realizate în procent de 14,43% din alocarea POAT, acestea cuprinzând atât
rambursãri efective, în valoare de
101,67 milioane de euro, cât ºi prefinanþãri acordate beneficiarilor, de 5
milioane de lei.
Printre
Pânã în acest
cele mai importante
moment, nu au
proiecte
fost constatate
care au fost
fraude în cadrul
finanþate
Programului de
sau care
Asistenþã Tehnicã,
sunt în curs
ne-a spus
de impleLivia Chiriþã.
mentare cu
finanþare
din POAT se numãrã formarea beneficiarilor ºi potenþialilor beneficiari în domeniul implementãrii
proiectelor finanþate din Instrumente Structurale; realizarea evaluãrilor pentru perioada 2009-2010 prin
care s-a fãcut evaluarea CSNR ºi a

POAT; sprijinul pentru funcþionarea Autoritãþii pentru Coordonarea
Instrumentelor Structurale, inclusiv
a Autoritãþii de Management pentru
Programul Operaþional Asistenþã
Tehnicã; dezvoltarea unei comunitãþi eficiente ºi profesioniste de utilizatori SMIS-CSNR; dezvoltarea de
instrumente
ºi modele de
planificare
strategicã teritorialã
pentru sprijinirea perioadei d e
programare
post 2013;
facilitatea
de Asistenþã Tehnicã; dezvoltarea
capacitãþii pentru analiza cost-beneficiu; o serie de proiecte care
sprijinã funcþionarea celor 7 Poli
de creºtere (Iaºi, Constanþa,
Braºov, Cluj-Napoca, Ploieºti,
Craiova, Timiºoara).

Chiriþã: Nu au fost constatate
fraude în cadrul POAT
Principalele cauze care au îngreunat implementarea POAT sunt ºi
principalele probleme cu care s-au
confruntat beneficiarii POAT: capacitatea limitatã a principalilor beneficiari (publici) în ceea ce priveºte
pregãtirea contractelor de achiziþie
publicã de asistenþã tehnicã, atât din
punct de vedere al cunoºtinþelor
specifice, cât ºi al numãrului redus
de personal ºi procedurile complicate de achiziþii publice la nivel naþional.
Din perspectiva Autoritãþii de Management, numãrul redus de beneficiari ai POAT a generat un numãr mai
mic de proiecte ºi, implicit, de plãþi.
Doamna Chiriþã ne-a spus cã,
pânã în acest moment, nu au fost
constatate fraude în cadrul Programului de Asistenþã Tehnicã.
EMILIA OLESCU

Dezvoltarea Ruralã,
preferata banilor agriculturii
Programul Naþional de Dezvoltare Ruralã (PNDR) a înregistrat cea
mai mare ratã de absorbþie, dintre
toate programele operaþionale implementate în þara noastrã, de 44%
din alocarea pentru Fondul European pentru Agriculturã ºi Dezvoltare
Ruralã (FEADR), reprezentând circa 3,5 miliarde euro.
Reprezentanþii Ministerului Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale
(MADR), care gestioneazã PNDR,
ne-au spus cã alocarea financiarã
acordatã României din FEADR pentru implementarea PNDR, în perioada 2007-2013, depãºeºte 8 miliarde
euro, la care se adaugã contribuþia
naþionalã, de la bugetul de stat, în valoare de aproape 1.97 miliarde euro.
Pentru anul 2012, este estimatã
efectuarea de plãþi în valoare de 1,73
miliarde euro, din care 1,4 miliarde
euro din FEADR ºi 324,13 milioane
euro de la bugetul de stat. Cumulat
cu plãþile deja efectuate va conduce
la atingerea unui grad de absorbþie
de aproximativ 50,4%. În perioada 1
ianuarie-17 mai 2012, au fost efectuate plãþi în valoare de 397,72 milioane de euro.
Printre mãsurile luate de MADR
în vederea creºterii gradului de absorbþie se numãrã acordarea unui
avans de pânã la 50% din ajutorul
public legat de investiþia realizatã
pentru beneficiarii mãsurilor 121 “Modernizarea exploataþiilor agricole”, 123 - “Creºterea valorii adãu-

gate a produselor agricole ºi forestiere”, 125 - “Îmbunãtãþirea ºi dezvoltarea infrastructurii legate de
dezvoltarea ºi adaptarea agriculturii
ºi silviculturii”, 312 - “Sprijin pentru
crearea ºi dezvoltarea de micro-întreprinderi”, 313 - “Încurajarea activitãþilor turistice” ºi 322 “Renovarea, dezvoltarea satelor,
îmbunãtãþirea serviciilor de bazã
pentru economia ºi populaþia ruralã
ºi punerea în valoare a moºtenirii rurale”.
Totodatã, au fost introduse douã
scheme de garantare cofinanþate din
FEADR, al cãror obiectiv îl constituie creºterea accesibilitãþii fermierilor, a IMM-urilor din mediul rural ºi
a altor categorii de beneficiari ai
PNDR la sursele de creditare de pe
piaþa financiar-bancarã. Schemele
de garantare oferã garanþii bancare
solicitanþilor de împrumuturi bancare pentru finanþarea proiectelor de
investiþii private cofinanþate din mãsurile PNDR (121, 123, 312 ºi 313).
MADR a iniþiat unele mãsuri pentru eficientizarea utilizãrii fondurilor
disponibile prin program, respectiv
introducerea obligativitãþii depunerii documentelor care dovedesc capacitatea asigurãrii cofinanþãrii (extras de cont bancar/linie de credit/scrisoare de confort) în momentul depunerii cererii de finanþare în
vederea stimulãrii depunerii unor
proiecte sustenabile din punct de vedere economico-financiar.

iecte conforme, cu o valoare publicã
de circa 15,5 miliarde euro, numãrul
proiectelor selectate pentru finanþare
fiind 65.549. Pentru un numãr de
59.926 de proiecte au fost încheiate
decizii de finanþare.
Pânã acum, au fost efectuate plãþi
aferente tuturor mãsurilor PNDR
lansate, în valoare publicã (FEADR
+ buget de stat) de 3,75 miliarde
euro.
Suma rambursatã de cãtre CE este
de 2.663,54 mil. euro, la aceasta se
adaugã avansul încasat în anul 2008
de cãtre România din bugetul Uniunii Europene, în vederea asigurãrii
finanþãrii necesare demarãrii ºi derulãrii Programului în valoare de
561,57 mil. euro, ceea ce conduce la
un grad de consumare a alocãrii
FEADR de 39,7%.

La începutul anului, au fost stabilite calendarul de lansare a mãsurilor
din PNDR ºi publicarea numãrului
de sesiuni pentru fiecare mãsurã,
împreunã cu suma alocatã ºi calendarul de desfãºurare a sesiunilor
pentru informarea din timp a tuturor
celor interesaþi cu privire la perioada
în care pot fi depuse proiecte.
Modificarea Programului Naþional de Dezvoltare Ruralã prin realocãri de fonduri de la mãsurile cu grad
scãzut de absorbþie cãtre mãsurile cu
grad crescut de vizibilitate ºi accesa-

re, creºterea intensitãþii sprijinului
de la 70% la 85% pentru investiþii în
sectorul producþiei non-agricole
pentru mãsura 312 „Sprijin pentru
crearea ºi dezvoltarea de micro-întreprinderi” ºi creºterea intensitãþii sprijinului de la 70% la 85%
pentru investiþii în agro-turism precum ºi a plafonului investiþiilor de la
70.000 euro la 100.000 euro/proiect,
precum ºi creºterea intensitãþii sprijinului de la 50% la 85% pentru investiþii în activitãþi recreaþionale
pentru mãsura 313 „Încurajarea activitãþilor turistice” au fost alte mãsuri
adoptate de MADR pentru îmbunãtãþirea gradului de absorbþie.

Din alocarea pe 2010
a fost utilizatã o proporþie
de 67,18%

FONDURI DEZVOLTARE RURALÃ, AGRICULTURÃ ªI PISCICULTURÃ
Program
PNDR
2007-2013
POP
FEGA

Proiecte depuse/
Cereri de platã depuse

Proiecte aprobate/ selectate/
Cereri de platã autorizate

Proiecte semnate/
contractate

Plãþi efectuate (valoarea
publicã milioane lei)

99.908

65.549

59.926

15.558,22

99.908
6.901.809

65.549
5.665.668

59.926

15.558,22
14.570,36
Situaþia absorbþiei la 18 mai 2012

Alocãrile pentru anii 2008 ºi 2009
au fost pe deplin utilizate. Pânã în
prezent, a fost utilizatã o proporþie
de 67,18% din alocarea pentru 2010,
alocare ce trebuie utilizatã pânã la
sfârºitul lui 2012, potrivit reprezentanþilor MADR. Sursele citate ne-au
spus cã nu existã pericol de suspendare a plãþilor pentru PNDR.
La data de 17 mai 2012, la nivel
naþional, au fost depuse 99.908 pro-

Lipsa resurselor umane ºi
dificultatea de a obþine
credite - obstacole în calea
absorbþiei
Printre cele mai mari probleme
întâmpinate în accesarea fondurilor se numãrã resursele umane insuficiente din cadrul organismelor
implicate în implementarea PNDR
în raport cu volumul de muncã extrem de ridicat pentru lansarea ºi
implementarea unui numãr important din mãsurile stabilite în PNDR
încã din primul an de implementare.
Un alt obstacol în atragerea de
fonduri prin PNDR este lipsa personalului calificat pentru elaborarea
proiectelor, a unei pieþe de servicii
de consiliere ºi consultanþã specializatã, care sã ofere servicii de calitate
pentru potenþialii beneficiari ai fondurilor acordate prin mãsurile de
dezvoltare ruralã.
Sursele citate au evidenþiat ºi dificultãþile pe care beneficiarii programului le au în obþinerea unor credite
necesare asigurãrii cofinanþãrii private, precum ºi modificarea legislaþiei orizontale ceea ce conduce la
modificarea procedurilor ºi a documentelor de implementare.
EMILIA OLESCU
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TINTA DE ABSORBTIE
ÎN ACEST AN,

36,4% - pentru Capacitatea Administrativã

G

radul de absorbþie a fondurilor gestionate prin
Programul Operaþional
Dezvoltarea Capacitãþii
Administrative (PODCA) trebuie sã
atingã procentul de 23,4% (þinta
fiind de 29,79 milioane euro), pânã
în luna septembrie a acestui an, dupã
cum ne-a spus comisarul ºef Aurel
Ion, din cadrul Direcþiei pentru Dezvoltarea Capacitãþii Administrative
din Ministerul Administraþiei ºi
Internelor. Potrivit domniei sale,
pânã la sfârºitul lui 2012, þinta estimatã ºi propusã este de 56 milioane
de euro, gradul de absorbþie a fondurilor gestionate urmând sã se ridice
la 36,4%.
Mãsurile întreprinse de Direcþia
pentru Dezvoltarea Capacitãþii
Administrative pentru consolidarea
capacitãþii de absorbþie a fondurilor
structurale derulate prin PODCA au
avut în vedere implementarea unor
mãsuri de simplificare administrativã prin revizuirea procedurilor, dupã
cum urmeazã:
Ø semnarea unui acord cadru cu
mai multe contracte subsecvente privind evaluarea tehnicã ºi financiarã a
proiectelor;
Ø monitorizarea graficelor de
rambursare asumate de cãtre beneficiarii acestui program operaþional, în
vederea determinãrii realiste a previziunilor de platã;
Ø atenþionarea lunarã cãtre beneficiarii PODCA pentru îndeplinirea
obligaþiilor contractuale în privinþa
solicitãrilor de rambursare;
Ø intensificarea activitãþilor de
sprijin direct acordat beneficiarilor;
Ø revizuirea modelului cadru al
contractului de finanþare/ordinului
de finanþare, a Manualului de Implementare pentru beneficiarii
PODCA;
Ø ocuparea posturilor vacante cu
personal competent, conform cerinþelor specifice ale posturilor, precum
ºi formarea continuã a personalului
AM PODCA;
Ø reducerea riscului de repetare a
neregulilor care au aceleaºi cauze cu
cele detectate deja;
Ø stabilirea unor reguli orizontale

Principalele probleme identificate în accesarea fondurilor
din cadrul Programului Operaþional Dezvoltarea Capacitãþii Administrative sunt urmãtoarele:
- întârzierile în depunerea cererilor de rambursare de cãtre
beneficiarii PODCA;
- achiziþiile publice (duratã mare, contestaþii numeroase,
aplicare defectuoasã a acestora, constrângeri privind
încadrarea într-un numãr de caractere pentru explicarea
criteriilor de atribuire, nerespectarea termenelor prevãzute de legislaþia în vigoare);

mai stricte de acordare a prefinanþãrii;
O altã mãsurã importantã adoptatã
de AM PODCA este simplificarea
procesului de verificare financiarã a
cererilor de rambursare.

Nu sunt probleme care sã
ducã la suspendarea
plãþilor pe PODCA
Principalele cauze legate de gradul scãzut de absorbþie a fondurilor
alocate PODCA au fost determinate
atât de numeroasele modificãri, respectiv completãri frecvente în cadrul
legislaþiei naþionale (în special aceea
privind achiziþiile publice), cât ºi de
existenþa unor proceduri - norme de
aplicare complexe greu de pus în
practicã, ne-a precizat Aurel Ion.
Domnia sa menþioneazã ºi lipsa unor
manuale/ghiduri de utilizare, agreate
unitar la nivel naþional.
În urma reorganizãrilor instituþionale, atât la nivelul Autoritãþii de

- documentele de raportare ºi rambursare incomplete ºi
incorecte;
- întârzierile în cadrul procesului de evaluare a proiectelor;
- gradul mare de încãrcare a persoanelor din echipele de
proiect ºi lipsa de motivare a acestora;
- condiþiile de eligibilitate impuse în cadrul diverselor ghiduri ale solicitantului nu au oferit suficientã flexibilitate în
implementarea ºi derularea proiectelor depuse în cadrul
acestui program operaþional.

Management pentru PODCA, cât ºi
la nivelul unor beneficiari (administraþie publicã centralã ºi localã, instituþii de învãþãmânt, organizaþii
non-guvernamentale), au existat
fluctuaþii de personal în cadrul echipelor de proiect, determinându-se,
astfel, discontinuitãþi frecvente în
desfãºurarea programului operaþional.
O altã problemã a reprezentat-o
nerespectarea de cãtre beneficiarii
PODCA a planificãrilor iniþiale, stabilite în contractele de finanþare, referitoare la durata de implementare
ori la structura bugetului, acest lucru
conducând la creºterea riscului de
dezangajare a programului.
Un alt aspect îl reprezintã numãrul
mare de cereri de rambursare depuse
de beneficiari la Autoritatea de Management, multe dintre acestea
având valori mici ºi fiind întocmite
tardiv ºi incorect, susþine reprezentantul MAI.
În momentul de faþã, nu existã

probleme legate de derularea acestui
program operaþional care sã conducã
la suspendarea plãþilor pentru
PODCA.
Neîndeplinirea þintei ºi a gradului
de absorbþie propus la nivelul acestui
program operaþional pot conduce,
însã, la posibilitatea pierderii fondurilor aferente programului. În prezent, procentul plãþilor fãcute cãtre
beneficiarii PODCA este de
14,75%.
Aurel Ion ne-a spus cã, pânã
acum, nu au fost constatate fraude pe
programul pe care îl coordoneazã.

Proiecte de importanþã
majorã din cadrul PODCA
Printre cele mai importante proiecte aflate în implementare în cadrul acestui program operaþional se
numãrã urmãtoarele:
Ø Agenþia Naþionalã a Funcþionarilor Publici - Consolidarea performanþei prefecþilor ºi subprefecþilor

din România în contextul integrãrii
în Uniunea Europeanã ºi al descentralizãrii administrative ºi financiare; perioada de implementare: 15 februarie 2012 - 15 februarie 2014.
Valoarea totalã a proiectului este
aproape 4,73 milioane de lei;
Ø Agenþia Naþionalã de Cadastru
ºi Publicitate Imobiliarã - Registrul
Electronic Naþional al Nomenclaturilor Stradale (RENNS); perioada de
implementare: 1 martie 2012 - 31
octombrie 2013. Valoarea totalã a
proiectului este circa 8,7 milioane de
lei;
Ø Comisia Naþionalã de Prognozã - Îmbunãtãþirea capacitãþii instituþionale, de evaluare ºi formulare
de politici macroeconomice în domeniul convergenþei economice cu
UE a Comisiei Naþionale de Prognozã; perioada de implementare: 7
decembrie 2010 - 7 aprilie 2013.
Valoarea totalã a proiectului
5.182.946,52 lei;
Ø Direcþia Generalã de Informaþii
ºi Protecþie Internã - Implementarea
unui sistem de apãrare ciberneticã la
nivelul Ministerului Administraþiei
ºi Internelor prin Direcþia Generalã
de Informaþii ºi Protecþie Internã
(CERT INT); perioada de implementare: 5 martie 2012 - 4 martie
2014. Valoarea totalã a proiectului
este 17,88 milioane de lei;
Ø Ministerul Muncii, Familiei ºi
Protecþiei Sociale - Îmbunãtãþirea
eficacitãþii organizaþionale a sistemului de protecþie a copilului în
România; perioada de implementare: 20 aprilie 2011 - 20 aprilie 2013.
Valoarea totalã a proiectului este
18,51 milioane de lei;
Ø Instituþia Prefectului judeþul
Botoºani - Eficientizarea furnizãrii
serviciilor publice prin îmbunãtãþirea cadrului adecvat ºi a proceselor
de lucru implementate ºi menþinute
în cadrul Instituþiei Prefectului - Judeþul Botoºani; perioada de implementare: 30 ianuarie 2012 - 30 ianuarie 2014. Valoarea totalã a proiectului depãºeºte 3,68 milioane de
lei.
EMILIA OLESCU

32%, pentru fondurile POR
Conducerea Autoritãþii de Management (AM) a Programului Operaþional Regional (POR) îºi propune,
pentru finele acestui an, un grad de
absorbþie de 32%. Reprezentanþii
AM POR ne-au precizat: “Suma propusã pentru absorbþie este de 788 milioane euro în cursul anului 2012,
astfel încât la sfârºitul anului curent
suma totalã rambursatã de Comisia
Europeanã va fi 1,225 miliarde euro,
reprezentând 32,89% din total FEDR
alocat. Media lunarã a absorbþiei de
fonduri este de aproximativ 100 de
milioane de euro, ceea ce presupune o
creºtere procentualã de 15%”.
POR are cel mai mare grad de absorbþie (circa 15%) dintre toate programele operaþionale. Reprezentanþii
AM POR ne-au spus cã rata mare de
absorbþie în comparaþie cu celelalte
programe a fost atinsã datoritã resursei
umane. Ei au adãugat: “AM POR a
beneficiat de personal cu experienþã
între 5-10 ani în procesul de implementare a fondurilor externe nerambursabile, angajaþii sãi fãcând parte
din Agenþia de Implementare a proiectelor finantaþe din fonduri de preaderare Phare. Organismele intermediare
ale POR sunt create în cadrul Agenþiilor de Dezvoltare Regionale (ADR)
care, de asemenea, au fost implicate în
implementarea fondurilor Phare. Stabilitatea personalului la nivelul OI-urilor (organisme de implementare) ºi a
AM-ului, condiþionatã ºi de un salariu
motivant, este un alt element ce a contribuit la atingerea obiectivelor asumate în ceea ce priveºte absorbþia. În
al treilea rând, se cunoºteau exigenþele
CE ºi ale Auditului CE privind verificãrile cererilor de rambursare. Astfel,
procedurile de lucru au fost elaborate
de aºa naturã încât sã rãspundã acestor
exigenþe”.

AM POR a avut în vedere o
cât mai apropiatã relaþie cu beneficiarii în sensul organizãrii
de sesiuni de pregãtire la nivel
de OI ºi AM. Autoritatea de
Management prin axa de asistenþã tehnicã a finanþat sesiuni
de instruire pentru beneficiari.
Rolul cel mai importat în realizarea absorbþiei îl au beneficiarii - cum îºi asigurã resursele financiare ºi cum deruleazã contractele, cum îºi pregãtesc cererile de rambursare etc. “De aceea, dupã semnarea contractelor
de finanþare la nivelul OI se asigurã o sesiune de pregãtire în
care se transmit beneficiarilor
formatele standard ºi modul de
completare a acestora”, ne-au
mai declarat reprezentanþii AM
POR.
Pentru urmãtoarea perioadã,
tot în vederea eficientizãrii gradului de absorbþie, conducerea
POR are în vedere monitorizarea proiectelor astfel încât sã fie posibilã detectarea din timp a riscurilor ce
le pot afecta. În cadrul Direcþiei Generale AM POR, este înfiinþatã Direcþia de Monitorizare Proiecte a cãrei activitate va fi structuratã pe monitorizarea calitãþii tehnice a proiectelor, dar ºi pe monitorizarea financiarã a graficelor de rambursare, anexe la contractele de finanþare care au
impact major asupra gradului de absorbþie.

Proiectele de amploare au
cauzat diferenþa mare între
gradul de contractare ºi cel
de absorbþie
În raport cu valoarea proiectelor
contractate, gradul de absorbþie din

POR continuã sã fie cel mai performant program operaþional finanþat din fonduri europene gestionat de autoritãþile
române, este concluzia participanþilor la ºedinþa Comitetului de Monitorizare al Programului, desfãºuratã la Arad,
în perioada 24-25 mai 2012.
Pânã la data de 15 mai, POR a atins un nivel de contractare de 84,9% din bugetul alocat (2.811 proiecte contractate în valoare de 3.164,4 milioane euro FEDER) ºi un nivel al plãþilor totale de 28,6% (1.065,8 milioane euro).
În cadrul ºedinþei, s-a aprobat modificarea programului prin
adãugarea în cadrul Axei prioritare 1 a unui nou domeniu
major de intervenþie – “Sprijinirea investiþiilor în eficienþa

buþia lor la gradul de absorbþie este redusã”.
În plus, în a doua jumãtate
a anului 2011, au fost efectuate reverificãri ale procedurilor de achiziþii publice ºi
când a fost cazul s-au aplicat
mãsurile prevãzute prin
OUG 66/2011, timp în care
rambursãrile pentru proiectele respective au fost suspendate. Potrivit sursei citate, pe masurã ce actele de
control au fost finalizate,
s-au reluat ºi rambursãrile, cu
aplicare de corecþii financiare, ceea ce a redus valoarea
rambursãrilor de la Comisia
Europeanã. “Ce avem noi de
fãcut, în continuare, este sã
simplificãm birocraþia, cu
impact direct asupra gradului
de absorbþie a fondurilor
UE”, au conchis reprezentanþii AM POR.
cadrul POR este încã mic. Conducerea POR ne-a explicat aceastã situaþie prin faptul cã programul finanþeazã cu precãdere proiecte de infrastructurã a cãror duratã de implementare este multianualã, de la 18
pâna la 36 de luni. În aceste condiþii,
plãþile se deruleazã pe întreaga perioadã de implementare a proiectului.
Un numãr semnificativ de contracte sunt semnate în anul 2012, iar
implementarea abia a început. Reprezentanþii POR ne-au declarat:
“De asemenea, trebuie avut în vedere specificitãþile fiecãrui domeniu.
Spre exemplificare, contractele semnate în primul apel de proiecte pe domeniul 4.3 au fost finalizate ºi din
punct de vedere financiar. Dar valoarea lor este micã ºi, implicit, contri-

energeticã a clãdirilor”. Acest lucru va permite finanþarea
lucrãrilor de creºtere a performanþei energetice a locuinþelor ºi din fonduri europene, dupã o schemã de finanþare
care este în prezent negociatã cu Comisia Europeanã.
Guvernul României are acordul de principiu al Comisiei Europene pentru a finanþa, în actualul exerciþiu financiar,
prin POR, lucrãri de creºtere a eficienþei energetice la blocurile de locuit. Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Turismului a transmis Comisiei Europene în data de 26 aprilie
2012 o variantã a schemei de finanþare pentru eficienþa
energeticã împreunã cu scrisoarea de rãspuns a autoritãþii
române la cererile de clarificare ale CE.

Mãsuri pentru creºterea
gradului de absorbþie
AM POR are în curs de elaborare
douã categorii de mãsuri pentru accelerarea procesului de absorbþie a
fondurilor europene. O primã categorie se referã la simplificarea procedurilor de contractare pentru cererile de rambursare depuse în cadrul apelurilor de proiecte de cãtre
beneficiari. Reprezentanþii AM
POR ne-au precizat: “Ne referim
aici la descentralizarea deciziilor
de la nivelul Ministerului Dezvoltãrii cãtre ADR-uri. Este o mãsurã
mult aºteptatã în teritoriu. Vizãm,
astfel, creºterea operativitãþii ministerului în relaþia cu beneficiarii
AM POR”.
A doua categorie de mãsuri se referã la simplificarea procedurilor
de rambursare a cheltuielilor realizate de beneficiari. “Suntem interesaþi de eliminarea unor suprapuneri între minister ºi agenþiile de
dezvoltare, astfel încât gradul de
absorbþie de 32%, stabilit ca þintã
pentru anul 2012, sã fie atins, iar
beneficiarii sã fie sprijiniþi în procesul complex de implementare a

proiectelor”, ne-a menþionat conducerea POR.
Pentru anul 2012 nu existã niciun
risc de dezangajare a fondurilor
POR, susþin oficialii care conduc implementarea programului. “POR are
un procentaj de contractare de 80%,
ceea ce presupune cã, pânã la
sfârºitul anului 2013, va trebui sã
încheiem acest proces”, ne-au explicat aceºtia.

Cele mai solicitate domenii
Domeniile cele mai solicitate
pentru depunea de proiecte în cadrul POR sunt DMI (domeniu major de intervenþie) 3.4. “Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea ºi
echiparea infrastructurii educaþionale preuniversitare, universitare ºi
a infrastructurii pentru formare profesionalã continuã”, dar ºi DMI 4.3.
“Sprijinirea dezvoltãrii microîntreprinderilor”. Foarte solicitat este ºi
DMI 2.1 “Reabilitarea ºi modernizarea reþelei de drumuri judeþene,
strãzi urbane – inclusiv construcþia/reabilitarea ºoselelor de centurã”.

PODCA
(urmare din pagina 8)

• Managementul reformei ºi furnizarea de echipament pentru
reformare structuri manageriale;
• Asistenþã tehnicã pentru elaborarea de strategii privind informatizarea instituþionalã;
• Asistenþã
tehnicã
pentru planuri de formare profesionalã;
• Training ºi
asistenþã
tehnicã pentru diseminarea bunelor practici;
• Studii pentru dezvoltarea sistemelor informatice de monitorizare ºi evaluare.
Beneficiari eligibili:
• Administraþia centralã ºi localã;
• Instituþiile de invãþãmânt superior
în parteneriat cu autoritãþile publice;
• ONG-uri cu activitate relevantã în
administraþie, în parteneriat cu
autoritãþile publice.

POAT
Programul Operaþional Asistenþã
Tehnicã (POAT) are un caracter orizontal pentru cã asigurã procesul de
implementare a instrumentelor
structurale în România în conformitate cu principiile ºi regulile
de parteneriat,
programare,
evaluare, comunicare, management, inclusiv management financiar, monitorizare ºi
control, pe baza responsabilitãþilor
dintre Statele Membre ºi Comisia
Europeanã, conform prevederilor
din Regulamentul Consiliului (CE)
Nr. 1083/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European ºi Fondul de
Coeziune denumit Regulamentul
General.
Obiectivul general
• Sprijinul procesului de coordonare în vederea implementãrii ºi absorbþiei eficace, eficiente ºi transparente a instrumentelor structurale în România.
Obiective specifice:
• Sprijin pentru coordonarea ºi implementarea eficientã ºi eficace a
instrumentelor structurale în perioada 2007-2013 ºi pregãtirea urmãtoarei perioade de programare
2004-2020.
• Diseminarea sistematicã la nivel
naþional a mesajelor generale cu
privire la Instrumentele Structurale ºi implementarea Planului de
Acþiuni al ACIS pentru comunicare conform Strategiei Naþionale
de Comunicare pentru Instrumentele Structurale.
Programul Operaþional Asistenþã
Tehnicã a fost pregãtit de Ministerul
Finanþelor Publice în cooperare cu
alte ministere în calitate de Autoritãþi
de Management pentru celelalte programe operaþionale. Obiectivele,
axele prioritare ºi domeniile majore
de intervenþie propuse sunt de naturã
orizontalã ºi au fost delimitate de restul programelor operaþionale pe
baza principiilor de complementaritate, subsidiaritate ºi coerenþã logicã,
cu o atenþie sporitã acordatã liniilor
directoare care fundamenteazã sistemul de implementare a instrumentelor structurale.

Fonduri disponibile
La data de 11 mai 2012, sumele
disponibile pentru depunerea de
proiecte în cadrul POR sunt 11,62
milioane euro (cofinanþare UE ºi
Buget de Stat) pentru DMI 3.3
“Îmbunãtãþirea dotãrii cu echipamente a bazelor operaþionale pentru
intervenþii în situaþii de urgenþã”,
unde beneficiari pot fi asociaþiile de
dezvoltare intercomunitarã (ADI),
constituite la nivel regional din toate Consiliile Judeþene, la care se
adaugã alte 13,36 milioane euro
(cofinanþare UE ºi Buget de Stat)
pentru DMI 5.3 operaþiunea c)
“Crearea Centrelor Naþionale de
Informare ºi Promovare Turisticã
(CNIPT) ºi dotarea acestora”, unde
beneficiari pot fi autoritãþile publice
locale. Celelalte DMI sunt acoperite
cu proiecte în procent de peste
100%.
ALINA TOMA VEREHA

PNDR
Programul Naþional de Dezvoltare
Ruralã 2007 – 2013 (PNDR) reprezintã documentul programatic în
baza cãruia
sunt accesate
sumele alocate României,
din Fondul
European
Agricol pentru Dezvoltare
Ruralã, pentru perioada de programare 2007-2013. Alocarea financiarã din Fondul European pentru
Agriculturã ºi Dezvoltare Ruralã
(FEADR), acordatã pentru implementarea Programului Naþional de
Dezvoltare Ruralã (PNDR) în perioada 2007 – 2013, este de
8.124,20 mil. euro.
(continuare în pagina 10)
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La aceasta, se adaugã contribuþia
naþionalã, de la bugetul de stat, în valoare de 1.972,88 mil. euro.
Mãsurile concrete care sunt implementate prin Programul Naþional de
Dezvoltare Ruralã sunt grupate, în
cadrul unor axe, în funcþie de tipul
investiþiei ºi domeniile vizate, respectiv: Axa 1 are ca obiectiv dezvoltarea unei agriculturi competitive bazatã pe
cunoaºtere ºi
iniþiativã privatã, prin care se
asigurã implementarea standardelor comunitare ºi consolidarea sectorului
agroalimentar; obiectivul Axei 2
este de a îmbunãtãþi mediul în spaþiul
rural ºi de a conserva biodiversitatea
printr-un management durabil al terenurilor agricole ºi forestiere.
Îmbunãtãþirea calitãþii vieþii în mediul rural, diversificarea economiei
rurale, promovarea cunoaºterii ºi
îmbunãtãþirea potenþialului uman reprezintã obiectivele strategice ale
Axei 3.
Mãsurile din Axa 4 vizeazã sprijinirea dezvoltãrii rurale prin
îmbunãtãþirea guvernãrii locale
ºi promovarea potenþialului endogen.
O prioritate de finanþare a acestei axe
o reprezintã ºi implementarea programului pilot LEADER pentru
încurajarea inovaþiei în sectorul
agricol ºi forestier, folosirea resurselor naturale ºi culturale într-un mod
raþional ºi îmbunãtãþirea calitãþii vieþii în zonele rurale.

POP
Programul Operaþional pentru Pescuit (POP) 2007 – 2013 a fost elaborat în aºa fel
încât contribuþia financiarã
alocatã prin
Fondul European pentru Pescuit va completa sprijinul
financiar acordat la nivel naþional, regional ºi local
în domeniu.
Obiectivele generale ale Programului vizeazã: dezvoltarea competitivitãþii ºi durabilitãþii sectorului piscicol primar; dezvoltarea pieþei pentru
produsele sectorului piscicol; susþinerea dezvoltãrii durabile a zonelor
pescãreºti ºi îmbunãtãþirea calitãþii
vieþii în aceste zone; susþinerea unei
implementãri adecvate a POP în cadrul Politicii Comune pentru Pescuit.
Alocarea financiarã din Fondul European pentru Pescuit 2007 – 2013
pentru Programul Operaþional pentru Pescuit este de 230,71 mil. Euro,
la care se adaugã contribuþia naþionalã de la bugetul de stat în sumã de
76,90 mil. Euro.

FEGA
În cadrul mãsurilor de sprijin finanþate prin Fondul European pentru Garantare în Agriculturã
(FEGA), finanþarea se acordã prin
intermediul Agenþiei de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã
(APIA) sub
formã de plãþi
directe la hectar, respectiv
în cadrul mãsurilor de piaþã
pentru implementarea mecanismelor comerciale conform Politicii Agricole Comune (PAC). În fiecare an,
peste 1,1 milioane de fermieri beneficiazã de plata directã pe suprafaþã. Principalele mãsuri de piaþã
derulate de cãtre Agenþia de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã
sunt: programul naþional vitivinicol; furnizarea de produse alimentare provenind din stocurile de intervenþie pentru persoanele cele
mai defavorizate; ajutor comunitar
pentru furnizarea laptelui ºi a anumitor produse lactate în instituþiile
ºcolare; sprijin comunitar acordat
pentru grupurile de producãtori în
sectorul legume-fructe; ajutor pentru restructurarea industriei zahãrului; programul european de încurajare a consumului de fructe în
ºcoli. n

Durata de pregãtire a proiectelor una din cauzele care au înfrânat
absorbþia fondurilor
U

na dintre principalele
cauze care au condus la
gradul redus de absorbþie a fondurilor europene
de post-aderare, alocate în cadrul
Programului Operaþional Sectorial
Mediu 2007-2013 (POS Mediu) este
durata foarte mare de pregãtire a
proiector de infrastructurã de mediu
la nivel regional, ne-a spus Adrian
Pregãtirea
Mîndroiu, director general al Direcacestor
þiei de Asistenþã Tehnicã din cadrul
proiecte a fost
Ministerul Mediului ºi Pãdurilor
demaratã
în 2005-2007
(MMP).
ºi
aproximativ
50%
Acest lucru se întâmplã în condidintre
acestea
au
fost
þiile în care aranjamentele instituþiofinalizate
ºi
aprobate
nale necesare procesului de regionaîn 2011”, a spus
lizare a utilitãþilor publice (apã potaAdrian Mîndroiu.
bilã, canalizare ºi managementul
deºeurilor municipale) presupun
asociarea Unitãþilor Administrativ
Teritoriale în scopul realizãrii ºi exploatãrii în comun a utilitãþilor publice respective, ne-a spus domnul
Mîndroiu: „Pregãtirea acestor proiecte a fost demaratã în 2005-2007 ºi
aproximativ 50% dintre acestea au
fost finalizate ºi aprobate în 2011”.
tãþit ºi ca urmare a acordãrii unui Mediu a dus la îndeplinire activitãþiDomnia sa ne-a menþionat cã alte sprijin permanent beneficiarilor pro- le stabilite în cadrul discuþiilor cu
douã obstacole care au stat în calea iectelor finanþate prin POS Mediu, DG Regio, în vederea întãririi mãsuabsorbþiei banilor europeni sunt re- prin întâlniri periodice pentru anali- rilor de verificare ºi control a conprezentate de complexitatea proiec- za stadiului implementãrii proiecte- tractelor finanþate din fonduri eurotelor finanþate (care includ un numãr lor ºi clarificarea aspectelor care pot pene, este, în prezent, verificat de remare de contracte de servicii, lucrãri conduce la întârzieri în implementa- prezentanþii Autoritãþii de Audit, în
ºi furnizare, ce necesitã derularea rea acestor proiecte.
cadrul unei misiuni specifice,
unor proceduri de achiziþii publice,
urmând ca aceasta sã transmitã conîn conformitate cu legislaþia naþiona- Mîndroiu: Nu existã
cluziile proprii DG Regio pânã la 30
lã în domeniu) ºi achiziþiile publice, pericolul suspendãrii
iunie 2012”.
segment în care sunt înregistrate fondurilor alocate prin POS
În acelaºi timp, reprezentantul
întârzieri în publicarea anunþurilor
AM Pos Mediu ne-a asigurat cã,
Mediu
de participare, dar ºi în atribuirea
pânã în prezent, nu a fost semnalat
În prezent, nu existã întârzieri în pericolul dezangajãrii fondurilor eucontractelor. La acest lucru contribuie numãrul mare de contestaþii, care rambursare. Mai mult decât atât, ropene alocate prin POS Mediu, „iar
vizeazã, pe de o parte, criteriile de conducerea POS Mediu ne-a men- AM POS Mediu face toate eforturile
selecþie sau factorii de atribuire utili- þionat cã, în acest moment, nu existã necesare pentru ca aceastã posibilipericolul suspen- tate sã nu se concretizeze”.
zaþi de beneficiadãrii plãþilor penri, iar, pe de altã
Pânã în prezent, nu au fost identiGradul de absorbþie tru Programul ficate suspiciuni de fraudã la nivelul
parte, desemnaOperaþional Sec- proiectelor implementate prin POS
rea câºtigãtorilor
a fondurilor
torial Mediu.
procedurilor de
Mediu, susþine reprezentantul AutoAdrian Mîndro- ritãþii de Management.
achiziþii publice, europene în raport cu
numeroase conalocarea UE pentru iu ne-a declarat:
„Direcþia Generatestaþii referin- grad de absorbþie
perioada 2007-2012 lã Politicã Regio- 5,6%
du-se la modul
a fondurilor de mediu,
nalã (DG REGIO) în raport cu alocarea
de evaluare a
este de
a desfãºurat o miofertelor depuse.
pentru 2007-2013
siune de audit în
Astfel, sunt înre.
Gradul de absorbþie a fondurilor
luna mai 2011, cu
gistrate întârzieri
ocazia cãreia au europene în raport cu alocarea UE
de pânã la
fost analizate con- pentru perioada 2007-2012 este de
300-400 de zile
faþã de graficele de implementare tractele semnate în cadrul a patru 7,15%, în timp ce gradul de absorproiecte finanþate din fonduri euro- bþie în raport cu alocarea UE penstabilite prin proiecte.
pene prin POS Mediu. Echipa de au- tru perioada 2007-2013 este de
dit a elaborat un raportul preliminar 5,6%.
Gradul de absorbþie Pânã acum, au fost depuse ºi aprotransmis autoritãþilor române în data
influenþat de numãrul
bate
344 de proiecte, cu o valoare tode
15
decembrie
2011.
Ca
urmare
a
ºi valoarea cererilor de
acestor constatãri preliminare, DG talã de peste 7 miliarde euro, defalrambursare
AM POS Mediu a luat mãsuri în ve- cate astfel:
Ø Axa prioritarã 1 (sectorul de
Autoritatea de Management îºi derea realizãrii propriilor investigapropune atingerea unui grad cât mai þii ºi reverificãrii contractelor de apã/apã uzatã): 40 de proiecte depuridicat al absorbþiei fondurilor euro- achiziþii publice finanþate din fonduri se, în valoare totalã de circa 5,3 mipene, acest lucru fiind influenþat, europene; îmbunãtãþirii activitãþii liarde euro, în judeþele Giurgiu, Tulînsã, ºi de numãrul ºi valoarea cere- proprii de verificare a contractelor cea, Teleorman, Cãlãraºi, Sibiu,
rilor de rambursare depuse de bene- de achiziþii publice finanþate din fon- Gorj, Olt, Cluj-Sãlaj, Turda-Câmpia
ficiarii POS Mediu, precum ºi de duri europene, precum ºi verificãrii Turzii, Braºov, Vrancea, Bistridata limitã pânã la care CE va efec- contractelor semnate anterior lunii þa-Nãsãud, Arad, Dâmboviþa, Iaºi,
tua plãþi cãtre România în acest an, mai 2011, pentru a se identifica Ilfov, Brãila, Constanþa- Ialomiþa,
Alba, Timiº, Buzãu, Constanþa eventuale erori similare”.
potrivit domnului Mîndroiu.
Trebuie precizat faptul cã AM Eforie-Sud, Neamþ, Dolj, Covasna,
Domnia sa ne-a spus cã AM POS
Mediu urmãreºte creºterea gradului POS Mediu nu solicitã rambursarea Mureº, Sibiu-Braºov, Hunedoade absorbþie în 2012 prin utilizarea de cãtre Comisia Europeanã a chel- ra-Valea Jiului, Satu Mare, Bihor,
expertizei internaþionale furnizate tuielilor efectuate în cadrul proiecte- Prahova, Suceava, Bacãu, Galaþi,
de Banca Europeanã de Investiþii, lor pentru care investigaþiile proprii Botoºani, Vâlcea, Maramureº,
Banca Europeanã de Reconstrucþie nu sunt finalizate, inclusiv în cazul Argeº, Harghita, Mehedinþi;
Ø Axa Prioritarã 2, domeniul maºi Dezvoltare, Banca Mondialã ºi fa- în care au fost emise recomandãri de
jor de intervenþie 1 (managementul
cilitatea JASPERS (Joint Assistance cãtre auditori.
În cadrul discuþiilor purtate între deºeurilor): 20 de proiecte, în valoato Support Projects in European Rere totalã mai mare de 878 miliogions), în vederea creºterii caane de euro, în judeþele Giurgiu,
pacitãþii instituþionale a AsoAM POS Mediu nu solicitã
Bistriþa-Nãsãud, Vrancea,
ciaþiilor de Dezvoltare IntraArad, Sibiu, Mureº, Covasna,
comunitarã ºi îmbunãtãþirea rambursarea de cãtre Comisia
Neamþ, Botoºani, Sãlaj, Suceamanagementului de proiect la Europeanã a cheltuielilor
va, Bacãu, Vaslui, Cãlãraºi, Olt,
nivelul beneficiarilor POS
efectuate în cadrul proiectelor Argeº, Cluj, Timiº, Caraº-SeveMediu.
rin, Alba;
Conducerea AM POS Me- pentru care investigaþiile
Ø Axa Prioritarã 2, domeniul
diu evidenþiazã reducerea pemajor de intervenþie 2 (situri
rioadei dintre lansarea proce- proprii nu sunt finalizate.
contaminate): 4 proiecte, în vadurilor de licitaþie ºi semnarea
loare totalã de aproximativ 71
contractelor din cadrul proiectelor, reprezentanþii Ministerului Afaceridatoritã elaborãrii, de cãtre Autorita- lor Europene ºi ai DG Regio s-a sta- milioane de euro, în localitãþile
tea Naþionalã pentru Reglementarea bilit cã, în cazul în care erorile identi- Câmpina, Crângurile, Turda, Târgu
ºi Monitorizarea Achiziþiilor Publi- ficate de auditori sunt remediate, nu Mureº;
Ø Axa prioritarã 3 (termoficare):
ce, a unor modele standardizate pen- existã premisa suspendãrii plãþilor
tru fiºa de date a achiziþiei, care con- pentru Programele Operaþionale fi- 7 proiecte, în valoare totalã de 482,4
þin criterii de atribuire ºi clauze con- nanþate de DG Regio (programele fi- milioane euro, în municipiile Iaºi,
tractuale clare ºi particularizate pe ti- nanþate din Fondul de Coeziune ºi Bacãu, Timiºoara, Botoºani,
puri de contracte, pentru rapoartele Fondul European de Dezvoltare Re- Focºani, Oradea, Râmnicu-Vâlcea.
gionalã), a subliniat domnia sa, adã- (Pentru toate proiectele menþionate
de evaluare etc.
Gradul de absorbþie va fi îmbunã- ugând: „Modul în care AM POS mai sus au fost semnate contracte de

7,15%

finanþare);
Ø Axa prioritarã 4 (managementul
ariilor naturale protejate): 156 de proiecte, în valoare totalã de circa 181,6
de euro. Dintre acestea, au fost semnate contracte de finanþare pentru 100 de
proiecte, cu valoare totalã de 482,4
milioane de euro;
Ø Axa Prioritarã 5 (protecþia
împotriva inundaþiilor ºi eroziunii
costiere): 14 proiecte, în valoare totalã de 131,57 milioane de euro. ªi
pentru aceste proiecte au fost semnate contractele de finanþare;
Ø Axa Prioritarã 6 (Asistenþã
Tehnicã): 103 proiecte, în valoare totalã de aproape 81,7 milioane euro.
Dintre acestea, au fost semnate contractele de finanþare pentru 100 de
proiecte, în valoare totalã de circa 60
de milioane de euro.

Valoarea rambursãrilor
pe POS Mediu:
327,75 milioane de euro
Valoarea rambursãrilor pe programul de mediu se ridicã la peste
327,75 milioane de euro, din care
207,74 milioane de euro din Fondul
de Coeziune, 54,68 milioane euro
din Fondul European de Dezvoltare
Regionalã ºi 65,33 milioane euro cofinanþare de la bugetul de stat.
În ceea ce priveºte importanþa
proiectelor derulate prin POS Mediu, Adrian Mîndroiu ne-a precizat:
„În cazul Programului Operaþional
Sectorial Mediu, nu se poate vorbi
de proiecte importante ºi proiecte
mai puþin importante, deoarece proiectele finanþate prin acest Program

contribuie la îndeplinirea obligaþiilor de mediu asumate de România
prin Tratatul de Aderare. Existã proiecte majore, a cãror valoare
depãºeºte 50 de milioane de euro,
cum este cazul majoritãþii proiectelor din Axele Prioritare 1 ºi 2, ºi proiecte nemajore. Dintre proiectele
majore, cea mai mare valoare o are
proiectul «Reabilitarea ºi modernizarea sistemului de alimentare cu
apã ºi canalizare în regiunea Constanþa - Ialomiþa», de 821 milioane
de lei, care este implementat pânã la
aceastã datã conform contractului de
finanþare”.
Domnia sa a adãugat: „Cele mai
mari probleme întâlnite în utilizarea
fondurilor nerambursabile puse la
dispoziþie prin proiecte, sunt, dupã
cum am mai menþionat, lipsa de experienþã a beneficiarilor în implementarea proiectelor regionale de
investiþii pentru utilitãþile publice,
lipsa/migraþia personalului specializat la nivelul beneficiarilor, dar ºi
la nivelul Autoritãþii de Management (inclusiv OI-uri), modificãrile
frecvente a legislaþiei sau a modului
de interpretare a legislaþiei privind
achiziþiile publice, accesul restrictiv la sursele de finanþare necesare
contribuþiilor proprii, dar ºi de finanþare a cheltuielilor devenite
ne-eligibile ca urmare a aplicãrii de
corecþii financiare pentru diverse
nereguli identificate în implementare de cãtre entitãþile responsabile
(OI, AM, Autoritatea de Audit, DG
Regio)”.
EMILIA OLESCU

Autoritatea de Management pentru POS Mediu este departamentul din
cadrul Ministerului Mediului responsabil de gestionarea fondurilor structurale alocate sectorului de mediu.
POS Mediu a fost aprobat de Comisia Europeanã în data de 11 iulie
2007, alãturi de Programul Operaþional Regional ºi Programele Operaþionale Sectoriale: Transport, Creºterea Competititivitãþii Economice ºi Asistenþã Tehnicã. Din momentul aprobãrii de cãtre Comisia Europeanã,
operaþiunile din cadrul programelor sectoriale devin finanþabile.
POS Mediu are un buget alocat de aproximativ 5,6 miliarde de euro,
din care aproximativ 4,5 miliarde euro reprezintã finanþare nerambursabilã din partea Uniunii Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã (FEDR) ºi Fondul de Coeziune (FC), iar diferenþa reprezintã cofinanþarea naþionalã (circa 1 miliard euro).
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AUTORITATI DE MANAGEMENT
Criza, lipsa cofinanþãrii ºi capacitatea Peste 800 milioane
de
euro,
plãþi
prognozate
administrativã redusã, piedicile
prin POST
POS CCE
la finele anului

P

rogramul Operaþional Sectorial Creºterea Competitivitãþii
Economice (POS CCE) avea,
la finele lunii aprilie, un grad de absorbþie de 6,44% ºi un grad de contractare de circa 50%. Conducerea
Autoritãþii de Management (AM) a
POS CCE ne-a declarat cã printre
principalele cauze ale gradului de
absorbþie înregistrat în acest moment
la nivelul programului se numãrã suprapunerea efectelor crizei economice peste dificultãþile de implementare aferente primului exerciþiu
de programare în calitate de stat
membru UE ºi reticenþa bãncilor în a
acorda credite pentru cofinanþarea
proiectelor. La acestea, se adaugã
existenþa, de-a lungul timpului, a
unor neclaritãþi sau deficienþe în materie de reglementare cu impact direct asupra programului, precum corecþii financiare (cuantumul ºi situaþiile în care se aplicã), sursa ºi modalitatea de finanþare a cheltuielilor neincluse, din varii motive, în declaraþiile de cheltuieli, rãspunderea personalã a funcþionarului public pentru
eventuale erori. Reglementarea co-

recþiilor financiare a fost fãcutã în iulie 2011, prin OUG 66 (tratamentul
neregulilor). Un alt factor care a
împiedicat o mai bunã absorbþie este
ºi capacitatea administrativã redusã
atât a instituþiilor implicate în gestionarea POS CCE (prin subdimensionare), cât ºi a beneficiarilor, în special a IMM-urilor.
Oficialii POS CCE ne-au mai
spus cã beneficiarii de fonduri structurale au mai întâmpinat dificultãþi ºi
din cauza existenþei unor prevederi
legislative complexe, rezultate din
suprapunerea Regulamentelor europene cu legislaþia naþionalã a finanþelor publice ºi reglementãrile specifice fondurilor, din cauza complexitãþii arhitecturii sistemului de implementare ºi a existenþei a unei pieþe
încã imature a consultanþei care oferã servicii de calitate inegalã. Implementarea proiectelor a fost îngreunatã ºi de managementul defectuos.

Þintã de 20-25% pentru
gradul de absorbþie
La nivelul POS CCE, este avutã în

vedere atingerea, pânã la sfârºitul
anului, a unui grad de absorbþie de
aproximativ 20-25% - plãþi contribuþie UE în raport cu alocarea UE
2007 – 2013. Mãsurile aplicate la nivelul POS CCE în vederea accelerãrii absorbþiei fondurilor alocate
acestui program sunt în concordanþã
cu Planul de Mãsuri Prioritare pentru consolidarea capacitãþii de absobþie a Fondurilor Structurale ºi de
Coeziune (PMP), document aprobat
prin Memorandum în cadrul Sedinþei de Guvern din data de 27 aprilie
2011. Direcþiile principale de acþiune prevãzute în cadrul PMP sunt susþinute prin implementarea unui set
de mãsuri prioritare ce cuprind monitorizarea lunarã a stadiului lansãrilor cererilor de proiecte ºi urgentarea
acestora; acordarea unei perioade rezonabile de consultare a ghidurilor
pentru solicitanþi; stabilirea unor perioade maximale de evaluare a proiectelor depuse; accelerarea ºi monitorizarea permanentã a semnãrii
contractelor/deciziilor de finanþare.
Alte mãsuri implementate sunt
monitorizarea permanentã a duratelor de rambursare ºi efectuare a plãþilor cãtre beneficiari; monitorizarea
þintelor semestriale de plãþi; promovarea activã a posibilitãþilor de garantare a împrumuturilor contractate
pentru asigurarea contribuþiei proprii la finanþarea proiectelor; standardizarea documentaþiei de atribuire ºi a contractelor aferente; simplificarea procedurilor de achiziþie pentru beneficiarii care nu intrã sub incidenþa OUG 34/2006.
Gradul de absorbþie poate fi majorat ºi prin identificarea unor modalitãþi de angajare suplimentarã de personal care sã nu greveze cheltuielile
de personal ale instituþiilor publice,
rezilierea de cãtre AM/OI-uri a contractelor de finanþare cu beneficiarii
care înregistreazã întârzieri majore
ºi nejustificate în demararea imple-

mentãrii proiectelor, dar ºi prin intensificarea activitãþilor de instruire
a beneficiarilor pe teme esenþiale ce
þin de implementarea proiectelor;
AM POS CCE a luat de-a lungul
timpului o serie de mãsuri ce au vizat
în principal utilizarea activã a resurselor financiare oferite de axa de
Asistenþã Tehnicã, redactarea unor
materiale de îndrumare a beneficiarilor realocarea de fonduri, în 2010,
cãtre operaþiunile cu cerere mare de
la operaþiunile (în cadrul aceleiaºi
axe prioritare) mai puþin populare ºi
cu grad de contractare mic. O a doua
serie de realocãri s-a fãcut în toamna
lui 2011, în special pentru asigurarea
finanþãrii proiectului major ELI-NP.
O altã mãsurã luatã de POS CCE
este demararea, sub coordonarea
Ministerului Afacerilor Europene, a
unui exerciþiu de simplificare a procedurilor astfel încât sã se fluidizeze
plãþile ºi sã se reducã termenele.

Monitorizare permanentã
pentru reducerea riscului
dezangajãrii
Conducerea POS CCE susþine cã
monitorizeazã în permanenþã valoarea declaraþiilor de cheltuieli necesar
a fi transmise Comisiei Europene,
astfel încât, în 2012, sã nu existe riscul dezangajãrii fondurilor alocate.
Cea mai bunã evoluþie din cadrul
POS CCE a avut-o în principal Domeniul Major de Intervenþie (DMI)
2.2 “Investiþii în infrastructura de
Cercetare Dezvoltare Inovare (CDI)
ºi dezvoltarea capacitãþii administrative”, urmat de DMI 1.1 “Investiþii productive ºi pregãtirea pentru
competiþia pe piaþã a întreprinderilor, în special a IMM” ºi DMI 4.2.
“Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea
energiei verzi”.
ALINA TOMA VEREHA

Pentru anul 2012 sunt prognozate,
de beneficiarii Programului Operaþional Sectorial Transport (POST),
plãþi ºi rambursãri totale de aproximativ 834 milioane euro, ceea ce va
duce la un grad de absorbþie de peste
20%. Alexandru ªerban Cucu, directorul general al POST, ne-a declarat:
“Este evident cã pentru a creºte gradul de absorbþie trebuie mãrit cuantumul plãþilor la nivelul beneficiarilor.
Pentru aceasta, la nivelul AM POST,
avem în vedere o serie de mãsuri precum întãrirea capacitãþii administrative la nivelul beneficiarilor ºi al Autoritãþii de Management prin acordarea
de asistenþã tehnicã în procesarea cererilor de rambursare, în managementul contractelor, asistenþã juridicã
ºi celelalte funcþiuni pe care trebuie sã
le îndeplineascã. De asemenea, dorim monitorizarea mai accentuatã a
implementãrii contractelor de proiectare ºi mai ales a lucrãrilor de construcþii, pentru a determina un ritm
bun de facturare ºi platã”.
Domnia sa ne-a mai spus cã
POST, din punctul de vedere al programãrii, a fost bine pregãtit, el fiind
aprobat de Comisia Europeanã ºi
lansat în implementare la data de 12
iulie 2007. Din pãcate, pregãtirea
proiectelor de infrastructurã de transport pentru care beneficiarii primesc
finanþare prin POST nu s-a finalizat
decât la sfârºitul anului 2009. În cazuri particulare, pregãtirea proiectelor a continuat ºi dupã anul 2010.
Întârzierea în pregãtirea proiectelor
ºi lucrãrile de execuþie (drumuri, cãi
ferate etc.) a generat un nivel redus
al plãþilor în primii ani de implementare a POST (2007-2013). Aceste
plãþi au început sã ia amploare din
2010 ºi sunt în creºtere, având în vedere numãrul ridicat de proiecte, precum ºi stadiul implementãrii acestora.
“În concluzie, principala cauzã ºi rãdãcina tuturor problemelor a fost

pregãtirea întârziatã a proiectelor
POST”, a subliniat Alexandru ªerban Cucu.
În cadrul POST, riscul de decomitere, respectiv de pierdere a fondurilor, a putut fi pus în discuþie în mod
efectiv începând cu 2011. La finele
anului 2011, riscul de decomitere a
fost acoperit, deci banii nu au fost
pierduþi, iar pentru anul 2012, riscul
de decomitere este acoperit de prognoza de plãþi precizatã anterior (834
milioane euro), susþine directorul
AM POST.
Din punctul de vedere al proiectelor depuse, aprobate ºi contractate,
Axele prioritare 1 “Modernizarea ºi
dezvoltarea axelor prioritare TEN-T
în scopul dezvoltãrii unui sistem de
transport durabil ºi integrãrii acestuia
cu reþelele de transport ale UE”, 2
“Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii naþionale de transport în
afara axelor prioritare TEN-T în scopul creãrii unui sistem naþional de
transport durabil” ºi 3 “Modernizarea
sectorului de transportul în scopul
creºterii protecþiei mediului ºi a sãnãtãþii publice ºi siguranþei pasagerilor”
au avut o evoluþie bunã. Dintre cele 3
axe, cea mai bunã evoluþie a înregistrat-o Axa prioritarã nr. 1, care are
contractate proiecte în valoare de
59% din alocãri ºi plãþi totale de aproximativ 270 milioane euro.
Pentru toate Domeniile majore de
intervenþie din cadrul POST, cu excepþia DMI 2.4 „Modernizarea ºi
dezvoltarea infrastructurii de transport aerian”, mai pot fi depuse proiecte, suma fiind totuºi destul de limitatã (aproximativ 805 milioane
euro). În prezent, sunt depuse în cadrul AM POST proiecte de peste 1,2
miliarde euro, care se aflã în curs de
evaluare ºi urmeazã sã fie aprobate
în perioada urmãtoare.
ALINA TOMA VEREHA
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BUSINESS
OAMENII DE AFACERI DESPRE FONDURILE EUROPENE

Sistemul de management,
construit greºit
A
bsorbþia fondurilor europene reprezintã
prioritatea zero a Guvernului de ani de zile,
însã performanþa economiei noastre nu este
una tocmai de lãudat.

Mihai Ionescu:
Nu este corect sã fie
suspendate toate
fondurile POSDRU
Unii dintre beneficiarii care deruleazã
proiecte europene prin
POSDRU vor fi nedreptãþiþi de suspendarea tuturor plãþilor fãcute prin acest program,
considerã Mihai Ionescu, secretarul general
al Asociaþiei Naþionale
a Exportatorilor ºi
Importatorilor din
România (ANEIR),
care, în urma declaraþiilor fãcute, recent, de premierul
Victor Ponta, ne-a spus: “Nu pot sã contest acuzaþiile aduse de premier, însã o mãsurã de sistare a decontãrilor va
afecta foarte grav o serie de beneficiari care au proiecte în
desfãºurare, printre care ne aflãm ºi noi (n.r. membrii
ANEIR), care aveam în vedere o apropiere a exportatorilor români de experienþe mai bogate ale exportatorilor din
UE ºi o creºtere a responsabilitãþilor sociale a firmelor de
export. Cred cã mãsura este nedreaptã. Nu ar trebui sistatã
plata la toate contractele. Acolo unde existã nereguli sã se
declanºeze procedurile legale, dar acolo unde nu sunt sã se
lase programele în derulare, pentru cã sunt bani blocaþi ºi
unele structuri care au pornit acest proces pot falimenta”.
Oamenii de afaceri corecþi vor fi dezarmaþi ºi contraproductivi, susþine Mihai Ionescu, care ne-a spus cã nu i
“se pare normal sã se generalizeze”: “Fondurile nu sunt
repartizate doar formal, ele reprezintã o sursã de activitate
strict necesarã pentru mediul de afaceri, pentru îmbunãtãþirea experienþei ºi implementarea de practici europene”.
Domnia sa ne-a precizat cã suspendarea plãþilor pe
POSDRU ar veni într-un moment în care, dupã un blocaj
îndelungat în decontare, acest proces se apropia de termenele normale.

Oamenii de afaceri consultaþi de ziarul BURSA spun cã sistemul de management pentru atragerea fondurilor europene este una din cauzele perfomanþei slabe a þãrii noastre. Cu toate acestea, unii mai au, încã, încredere în capa-

cat, iar plãþile sub forma rambursãrilor din partea CE au
atins 1,2 miliarde euro, adicã 6,3% din total, în condiþiile
în care Polonia a depãºit 80%. De reþinut este cã raportul
de 6,3% - fonduri absorbite la 67% - fonduri contractate,
indicã o ratã de tragere a fondurilor de la CE de aproape
zece ori mai micã, ceea ce este total necorespunzãtor”.
Domnia sa subliniazã cã, din proiectele depuse, aproximativ 40% reprezintã proiecte balast, fãrã nicio ºansã
de finanþare cu fonduri europene, care împiedicã derularea celorlalte 60% din proiecte ºi care ar trebui sã fie eliminate imediat, pentru a nu pune în pericol întreaga construcþie de absorbþie de fonduri europene.
Dacã rata realã de absorbþie de la CE, adicã plãþi decontate de cãtre aceasta, reprezintã spre 7% din totalul fondurilor decontabile, rata internã de absorbþie, adicã plãþile fãcute de la bugetul de stat, reprezintã aproximativ 17%,
fonduri plãtite din total fonduri recuperabile de la CE,
ceea ce reprezintã o veritabilã loviturã nemeritatã datã bugetului de stat, care ar fi trebuit sã finanþeze cu acele sume
alte nevoi ale statului ºi sã nu se suprapunã rolului de finanþator al CE, ne-a explicat domnul Blãnculescu.
Domnia sa a adãugat: „Pentru a ieºi din logica sensului
giratoriu ºi a intra pe un drum corect, cu sens unic, spre
absorbþia eficientã a fondurilor europene alocate României, se impune o restructurare majorã a conceptului ºi a
construcþiei, începând cu crearea la nivelul Ministerului
Afacerilor Europene, a unei structuri centrale de coordonare ºi monitorizare activã a proiectelor în diferite stadii,
de tipul PMO (Project Management Office), cu raportare
directã la primul ministru. În acest moment, fiecare minister este responsabil pentru implementarea fondurilor în
cadrul propriului domeniu, Autoritãþile de Management,
celebrele AM-uri, constituite pentru fiecare Program
Operaþional în parte, adicã ºapte în cadrul Obiectivului
Convergenþã ºi împraºtiate la respectivele ministere,
fiind total disociate de obiectivul comun, de absorbþie a
fondurilor europene, dovada fiind rezultatele acestora.
De exemplu, la sfârºitul anului 2010, dacã România avea
o ratã de absorbþie de 2%, celelalte state de talia þãrii noastre
prezentau urmãtoarele grade de absorbþie: Lituania 29%, Slovacia - 17%, Cehia - 26%, Polonia - 16%,
Ungaria - 16%”.
Reprezentantul Consiliului Consultativ pentru Mediul
de Afaceri susþine cã Ministerul Afacerilor Europene are
o putere limitatã, nedeþinând autoritate directã asupra
programelor finanþate cu fonduri UE, neavând responsabilitate directã pentru managementul ºi rezultatele alocãrii ºi absorbþiei fondurilor UE ºi neputând acþiona direct
pentru consolidarea proceselor, îndepãrtarea blocajelor
ºi rezolvarea altor probleme legate de procese.

Ionel Blãnculescu:
Bugetul nostru de stat finanþator al CE în
decontarea proiectelor Cristian Pârvan:
europene
Derularea fãrã
În domeniul absorb- probleme a proiectelor
þiei fondurilor europene, România se depla- europene necesitã
seazã “în sens giratoriu, continuu, fãrã pro- deplasarea specialiºtilor
grese evidente, adicã
pe teren
bate pasul pe loc”, este
de pãrere Ionel Blãnculescu, secretar executiv
în cadrul Consiliului
Consultativ pentru Mediul de Afaceri
(CCMA), care ne-a declarat: “Cauza fundamentalã o reprezintã construcþia
greºitã a sistemului de management pentru atragerea fondurilor europene. Statistic, la cele 19,2 miliarde euro - fonduri structurale alocate þãrii noastre - s-au ataºat proiecte
în valoare de 36,1 miliarde euro, din care, o mare parte, în
valoare de 21,3 miliarde euro, au fost respinse sau se aflã
în diverse stadii de evaluare; proiecte de 13 miliarde euro
au fost contractate, ceea ce reprezintã 67% din totalul alo-

Volumul finanþãrilor
obþinute de la UE este
nepermis de redus, mai
ales în ceea ce priveºte
POS Mediu, care presupune alimentãri cu
apã, canalizare ºi gropi
ecologice, este de pãrere Cristian Pârvan, secretarul general al Asociaþiei Oamenilor de
Afaceri din România
(AOAR), care subliniazã cã investiþiile de mediu nu presupun cerinþe speciale

citatea României sã-ºi creascã gradul de absorbþie, în condiþiile unei reorganizãri a sistemului de management.
Citiþi, mai jos, câteva opinii din mediul de business ºi eventuale soluþii propuse de afaceriºti.

de tehnologie sau de calificare a forþei de muncã, ci doar
“interes ºi muncã”.
Oamenii de afaceri considerã cã vinovat este Guvernul, care nu a cerut prefecþilor ºi administraþiilor
locale unde se deruleazã aceste proiecte sã rãspundã
public asupra modului în care se implicã în realizarea
lor.
“De asemenea, în cazul POS Transport, beneficiarul - CNADR îndeosebi - a supravegheat derularea
unor proiecte importante din birou ºi a fãcut acest lucru total neprofesionist”, opineazã reprezentanþii
AOAR.
Asociaþia a propus, în urmã cu circa doi ani, trecerea la
un management de crizã, cu implicarea directã ºi permanentã a înalþilor funcþionari ºi specialiºti direct pe ºantierele acestor proiecte, pentru rezolvarea operativã a tuturor problemelor ce apar în execuþia unor proiecte de anvergurã.

Corneliu Pascu:
Investitorii au încredere,
în continuare,
în accesarea fondurilor
europene
Investitorii au
încredere, în continuare, în accesarea fondurilor europene, dar trebuie dispuse mãsuri organizatorice noi ºi trebuie popularizatã eficientizarea promovãrii
proiectelor, “alãturi de
mãsuri drastice de sancþionare a corupþiei,
lipsei de profesionalism sau prostiei”, considerã, la rândul sãu, Corneliu Pascu, preºedinte “Iridex
Group”.
Declaraþiile fãcute de Victor Ponta despre modul în
care au fost atrase fondurile prin POSDRU sunt un
avertisment pentru investitorii ce doresc promovarea
unor astfel de proiecte ºi, în acelaºi timp, scot la ivealã
lipsa de pregãtire a personalului ce deruleazã aceste
contracte, dar ºi corupþia din sistem, ne-a spus Corneliu
Pascu, adãugând: “O problemã esenþialã o reprezintã
personalul, care nu are educaþia responsabilitãþii muncii pe care o desfãºoarã. Aprobarea ºi promovarea unor
astfel de proiecte ºi a sumelor îi timoreazã, îi streseazã
ºi atunci solicitã date ºi documente suplimentare. În
acelaºi timp, la solicitarea «ºefilor» rãspund cu aprobãri automat, având «responsabilitatea» acestora «în
spate»”.

Unii oameni de afaceri,
mai puþin interesaþi
de banii europeni
Din multiple motive (ghiduri neclare, dinamica acceleratã a schimbãrilor de piaþã, lipsa de finanþãri), oamenii
de afaceri devin tot mai puþin interesaþi în a apela direct
la fonduri UE, spun reprezentanþii AOAR: “Vor continua sã acceseze aceste fonduri companiile multinaþionale ce au ºi experienþa ºi resurse umane ºi capacitate
de cofinanþare, adicã fondurile vor contribui la dezvoltarea celor care oricum s-ar dezvolta”.
În cadrul fondurilor europene, problemele sunt multe ºi
diverse, în funcþie de Programul Operaþional, susþine
Cristian Pârvan, care ne-a declarat: “Cred cã acum ar
trebui concentratã toatã activitatea pe managementul
agresiv, exigent dar performant în realizarea tuturor
proiectelor aprobate, realizarea indicatorilor asumaþi ºi
facturarea tuturor lucrãrilor spre a fi decontate de UE.
Am adresat scrisori domnului prim-ministru Ungureanu,
care nu a rãspuns nici dupã 60 zile, domnului prim-ministru Ponta, ministrului de Finanþe ºi ministrului Economiei, arãtând cã sunt încã circa 80 de proiecte aprobate de evaluatori, dar care nu pot fi finanþate de UE.
AOAR susþine finanþarea lor de la buget, fiind vorba de
competitivitate industrialã, locuri de muncã în îndustrie, în concluzie, un motor esenþial pentru o viitoare
creºtere economicã sustenabilã”.

Domnia sa ne-a spus cã, de problema neplãþii ori a
penalizãrilor în cuantum de 25% - 100% se lovesc ºi
autoritãþile locale, din cauza promovãrii unor proiecte incomplete, superficiale: “Consider cã accesarea fondurilor europene suferã din cauza lipsei de
profesionalism ºi a corupþiei din sistem. Pentru corectarea acestora se impune o reevaluare riguroasã a
personalului ce desfãºoarã aceste activitãþi, iar Direcþiile din Ministere ce se ocupã de accesarea acestor fonduri trebuie sã fie mutate la Ministerul Afacerilor Europene (mai puþin cele de la Ministerul Agriculturii, care sunt foarte numeroase ºi specifice),
unde sã se formeze un corp de specialiºti selectaþi pe
criterii strict profesionale din aceste direcþii din cadrul ministerelor”.
În opinia domniei sale, acest corp ar putea reprezenta
sub 60% din personalul existent ºi s-ar putea avea în vedere o stimulare a membrilor sãi, pe criterii de eficienþã ºi
calitate, din fondul de salarii disponibilizat: “În acelaºi
timp, se reduc substanþial influenþele «subiective» asupra personalului, nemaifiind repartizat în numãr mare la
diversele ministere, ci numai la douã - Ministerul Afacerilor Europene ºi Ministerul Agriculturii”.
Domnul Pascu este de pãrere cã, pentru un grad mai
ridicat de absorbþie, este nevoie de simplificarea birocraþiei ºi de gestionarea în timp a promovãrii proiectelor.
EMILIA OLESCU

Efectul fondurilor POSDRU se va vedea în viitor
“Programul POS DRU, fiind un program soft, fãrã posibilitatea realã a realizãrii unor indicatori fermi, va ridica în orice
condiþii probleme ºi se vor putea face oricând orice fel de afirmaþii, toate reprezentând 50% adevãr”, opineazã Cristian
Pârvan, adãugând: “Evident cã salariile de 10.000-12.000 euro pe lunã sunt aberante, dar ideea de a plãþi 400 de euro
pe lunã este similarã. Este vorba de implicarea în aceste proiecte a unor oameni care au ca «avere» creier ºi cunostiinþe.
Dacã nu-i plãtim, nu vor mai accepta sã participe la proiecte ce implicã atâta activitate birocraticã, rãspundere, interpretãri ºi acuze continue. Pregãtirea unui numãr mare de persoane diverse - ºomeri, tineri, femei, manageri, antreprenori este o necesitate în România, unde gradul de educare pentru o economie concurenþialã este, practic, zero pe toatã filiera
educaþionalã (de la gradiniþã la doctorat)”.
Reprezentanþii AOAR considerã cã trebuie sancþionate legal cazurile frauduloase, dar ºi cã schimbãrile continue generate de autoritãþile de management ar trebui sancþionate la fel: “Este un program dificil ºi are valenþe rar subliniate: fiind plãtite, multe din activitãþile cuprinse în proiecte au generat întâlniri ºi discuþii extrem de utile între categorii
sociale care evolueazã în mod curent separat: mediul pre-universitar, mediul universitar, mediul de afaceri , instituþii
ale statului. Este imposibil de evaluat impactul acestor confruntãri de idei, interese, cunoºtiinþe, care au generat numeroase contacte ºi colaborãri ce-ºi vor arãta efectul, indirect, în viitor. Aprecierile publice prea agresive, cu incriminãri generale, nu stimuleazã participarea pe viitor la astfel de proiecte, ce nu se pot finaliza cu km de drum sau km de
canalizare”.

Probleme ºi soluþii identificate de CCMA
Consiliul Consultativ pentru Mediul de Afaceri (CCMA) a
identificat atât probleme punctuale pe proiecte în desfãºurare, cum ar fi lipsa de coordonare între sursele de finanþare ºi platã, fonduri UE, bãnci comerciale, BEI, BERD,
inexistenþa unei unitãþi responsabile de simplificare ºi deblocare a proceselor, lipsa de finanþare de a duce la capãt
proiectul, implementarea defectuoasã a proiectelor, cât ºi
probleme structurale, cum ar fi lipsa unei unitãþi centrale
de coordonare, lipsa claritãþii proceselor de decizie, între
Ministerul Finanþelor, alte ministere, diverse unitãþi responsabile cu fondurile UE, Comisia Europeanã ºi autoritãþile locale, lipsa claritãþii prioritãþilor programelor de finanþare, lipsa unui singur punct de contact pentru managementul unei aplicaþii, resurse umane insuficient specializate ºi
cu abilitãþi limitate de management al proiectelor, în special în punctele cheie ale proceselor.
Consiliul a înaintat propuneri pe linia tuturor acestor deficienþe, potrivit lui Ionel Blãnculescu. Pe lângã constituirea
unitãþii centrale de tipul PMO, prin preluarea inclusiv a
AM-urilor la Ministerul Afacerilor Europene ºi coordonarea
proceselor de absorbþie de fonduri europene într-un singur
punct, domnia sa ne-a dat ca exemplu introducerea creditelor punte, pentru asigurarea resurselor financiare la bugetul naþional, pânã la decontarea cererilor de cãtre CE:
"Acestea ar urma calea unui instrument financiar, even-

tual revolving, pentru asigurarea resurselor în vederea
efectuãrii de plãþi cãtre beneficiari în termenul asumat de
45 de zile ºi pânã la recuperarea sumelor de la Comisia Europeanã. Pe un asemenea instrument de lucru se bazeazã
performanþa Poloniei în absorbþia fondurilor europene, pe
lângã conducerea proceselor dintr-un singur centru de decizie".
O altã propunere, care poate îmbrãca pentru început forma unui pilot, o reprezintã externalizarea activitãþii de evaluare ºi selecþie proiecte cãtre OIP, adicã Organisme Intermediare Private, din rândul bãncilor, firmelor de consultanþã, care pot forma consorþii cu consultanþi/experþi sau, ca
alternativã, bãncile cu capital de stat. O absorbþie a fondurilor europene simultan, prin OI publice ºi OI Private, ar
conduce fãrã îndoialã la maximizarea absorbþiei în acelaºi
interval de timp.
Domnul Blãnculescu mai evidenþiazã ºi faptul cã prioritizarea incorectã a programelor de finanþare, stabilindu-se
foarte multe prioritãþi, a condus la disiparea factorului multiplicator, aºteptat în economie: "La stabilirea prioritãþilor
nu s-a þinut cont nici de nevoia realã, nici de capacitatea
efectivã de absorbþie. Este foarte important, mãcar pentru
perioada 2014-2020, sã se stabileascã cu mare atenþie
prioritãþile, astfel încât economia României sã aibã de
câºtigat, prin valoare adãugatã ºi efect de multiplicare".

În opinia domniei sale, birocraþia cu care se confruntã solicitantul de finanþare, aceasta are efecte negative mai ales
asupra implementãrii efective a proiectului. Absenþa unor
salarii stimulative pentru salariaþii AM/OI, direct proporþionale cu volumul de muncã ºi importanþa muncii acestora,
împreunã cu numãrul insuficient de salariaþi ai acestor organisme conduce la îngreunarea procedurilor de evaluare/rambursare, mai apreciazã domnul Blãnculescu.
Rambursarea cu întârziere a sumelor aferente cererilor de
rambursare genereazã mari probleme de cash flow, îngreunând implementarea proiectelor ºi imobilizând fondurile
solicitanþilor de finanþare, uneori chiar luni de zile. Reacþia
Guvernului este de a transfera responsabilitatea în mâinile
beneficiarilor, plecând de la premisa cã un solicitant ar trebui sã aibã mai multe posibilitãþi de finanþare decât Guvernul, opineazã reprezentantul CCMA, adãugând: "Întârzierea virãrii sumelor aferente prefinanþãrii proiectelor contractate ºi modificarea abuzivã a condiþiilor de acordare a
prefinanþãrii, pentru unele programe operaþionale, este,
însã, un motiv de ne-absorbþie a fondurilor europene".
În ceea ce priveºte gradul scãzut de absorbþie pe marile
programe operaþionale de mediu ºi transport, principalele
probleme sunt legate de incompetenþa beneficiarilor,
"care nu sunt în stare sã scrie proiecte eligibile ºi care nu
profitã de asistenþa gratuitã de tip Jaspers, Jeremie, Jessi-

ca etc. O altã problemã este legatã de eligibilitatea solicitanþilor, mai ales pe POS Transporturi. Având în vedere cã
beneficiarii mari (CNADNR, CN CFR SA) sunt mastodonþi
cu datorii la Bugetul de Stat în valoare de miliarde de euro,
capacitatea acestora de a asigura sustenabilitatea proiectelor este extrem de redusã. Beneficiarii mici, de genul administraþiilor publice locale, nu sunt eligibili pe POS Transport. Fondurile pentru infrastructura de acest gen sunt
acordate prin Programul Operaþional Regional ºi s-au dovedit insuficiente".
În opinia lui Ionel Blãnculescu, o mai bunã implementare a
fondurilor europene ºi, implicit, o mai bunã absorbþie a
acestora s-ar realiza prin pregãtirea unor documente de o
calitate neîndoielnicã (de la Studii de Fezabilitate, Specificaþii Tehnice, Termeni de Referinþã, Indicatori Tehnico-economici, diverse studii adiacente, Documentaþie de
Atribuire, Contract cu clauze specifice menite a uºura activitatea de monitorizare a Autoritãþii Contractante), îmbunãtãþirea procesului de implementare ºi comunicare prin
elaborarea unor planuri, manuale ºi ghiduri conform regulamentelor europene ºi, nu în ultimul rând, creºterea ritmului ulterior de implementare a contractelor de lucrãri, prin
întocmirea unui contract clar, concis ºi limpede în ceea ce
priveºte instrumentele de constrângere pe care beneficiarul le va avea asupra constructorului. n

