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COMPETITIVITATEA ECONOMICĂ DIN ROMÂNIA BLOCATĂ DE
Ministerul Fondurilor Europene, AM POS CCE și Organismele Intermediare
În vederea accesării fondurilor europene, atât de importante pentru dezvoltarea durabilă a
României;
Din 2007, AGENȚIA ROMÂNĂ DE CONSULTANȚĂ a desfășurat activități profesionale și o
serie de demersuri pentru simplificarea procedurilor, asigurarea transparenței proceselor de
evaluare, selecție, contractare și rambursare a cheltuielilor, corectarea neregulilor etc.
Din păcate, constatăm că, în continuare, sunt probleme majore, care nu s-au rezolvat în
urma sesizărilor pe care le-am făcut prin mass-media și direct către autoritățile de management.
Astfel, observăm cum mediul privat din România este umilit și falimentat de către
Autoritatea de Management pentru creșterea competitivității economice și organismele
intermediare pe care le coordonează.
Exemplificăm la modul general (date și detalii concrete fiind disponibile, pentru cei
interesați, la sediul ARC) aspectele semnificative:
a) Modul discreționar de plată al cererilor de rambursare pe Axa 3.
Există beneficiari privați care au depus cererea de rambursare în luna mai 2013 și tot în
luna mai, s-a aprobat cererea de rambursare. Sute de asociații non-profit și firme au
implementat aceleași tipuri de proiecte cu surse proprii și nu și-au primit banii (nici după un
an), deoarece ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU PROMOVAREA SOCIETĂŢII
INFORMAŢIONALE (OIPSI) este incapabil să gestioneze și să comunice cu aceștia,
beneficiarii fiind chiar amenințați cu corecții financiare și “audituri” de către reprezentanții
OIPSI.
b) Sute de firme au depus cereri de finanțare pe Axa 1 pentru dezvoltarea afacerii, în anul
2012. Unele proiecte au fost respinse; în luna iulie 2013 o parte din acestea au intrat în
reevaluare ca urmare a instrucțiunii AM POS CCE nr. 289760/30.07.2013; în 13 august
2013 această instrucțiune a fost anulată prin instrucțiunea nr. 290585, ceea ce a dus la
anularea reevaluării pentru unele cereri de finanțare. Care sunt societățile comerciale
care au beneficiat, în această perioadă, de avantajele instrucțiunii din 30.07.2013?
c) Lipsa de transparență privind ordinea de rambursare a cererilor (Registrul unic al cererilor
de rambursare și al cererilor de prefinanţare aferente proiectelor finanțate din POSCCE
2007-2013 nu mai este actualizat din luna februarie), iar ca urmare a unor solicitări ale
Agenției Române de Consultanță în această privință, au fost modificate raportările de plată
prin POS CCE astfel încât nu se mai pot monitoriza plățile efectuate.
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d) Ministerul Fondurilor Europene încurajează procesarea cererilor de rambursare pentru
sectorul de stat, în detrimentul celui privat (cel care plătește taxe și impozite) și contrar
obiectivului general al POS CCE - creșterea productivității întreprinderilor românești.
Ministerul Fondurilor Europene dorește implicarea sistemului bancar „în atragerea
fondurilor europene alocate României în perioada de programare 2014-2020, atât în
efectuarea plăților către beneficiari, cât și în procesul de selecție și evaluare a proiectelor
depuse pentru contractarea de finanțări europene” în contextul în care băncile nu au
satisfăcut cerințele de finanțare ale sectorului privat în ultimii ani, contrar creșterii
productivității întreprinderilor românești.

AGENȚIA ROMÂNĂ DE CONSULTANȚĂ solicită următoarele:
1. Deblocarea de urgență a procesului de evaluare, selecție și contractare pentru proiectele
depuse și efectuarea unitară a acestui proces.
2. Deblocarea și plata de urgență a cererilor de rambursare solicitate de ONG-uri și societăți
comerciale.
3. Transparență în procesele de evaluare, selecție, contractare și rambursare a cheltuielilor
(prezentarea de rapoarte clare, cu Axe prioritare, beneficiari, data depunerii cererii de
rambursare și prefinanțare, data efectuării plății etc.).
4. Luarea tuturor măsurilor de simplificare a procesului de implementare al proiectelor (ex:
abrogarea Ordinului Ministrului Afacerilor Europene nr. 1050/2012 privind aprobarea
Procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privați de proiecte finanțate din instrumente
structurale, obiectivul „Convergență”).
Președinte,
Laura ZĂINESCU
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