7 august 2018
Domnului Vladimir Rovințescu, Director general al AM POCU
Ref.: Prefinanțări blocate

Stimate domnule Director general,
Proiectele POCU riscă să se întoarcă la experiența tristă a celor din POSDRU, adică la un flux de numerar
greoi și împovărător pentru implementatori.
Vă semnalăm practica organismelor intermediare de a condiționa acordarea tranșei II din prefinanțare
de aprobarea raportării aferente primei tranșe. De exemplu, în cazul unui proiect aflat în gestiunea OIR
Centru, cererea de prefinanțare pentru tranșa a II-a nu a fost primită până nu au fost aprobate cereri de
rambursare de peste 50% din buget. Această practică contrazice flagrant prevederile art. 15, alin (4) și
(41) din OUG 40/2015, potrivit cărora transmiterea unei noi cereri de prefinanțare este condiționată
exclusiv de depunerea unei/unor cereri de rambursare a căror valoare să depășească 50% din
valoarea precedentei prefinanțări. Mai mult, atât contractul de finanțare, cât și Manualul Beneficiarului
fac referire exclusiv la depunerea de cereri de rambursare, nu la aprobarea acestora.
În aceste condiții, tranșa II nu mai este practic o prefinanțare. Prefinanțările nu ar trebui să depindă de
validarea cererii de rambursare aferentă tranșei anterioare ci doar de depunerea acesteia. Reglarea
sumelor avansate/cheltuite/aprobate se poate face la ultima cerere de rambursare.
Doamna Ministru Rovana Plumb menționa la o conferință recentă un procent al plăților către beneficiari
de 8%, ceea ce este foarte puțin în raport cu calendarul programului în ansamblu. Întârzierea
prefinanțărilor, transmiterea către trezorerii a unor notificări de aprobare a cererilor de plată greșite
(neconforme cu H.G. 93/2016-ANEXA 3), toate acestea contribuie la procentul mic de absorbție.
Vă solicităm așadar reglementarea situațiilor de mai sus cât mai curând cu putință. De asemenea, pentru
că există o discrepanță între regulile comunicate implementatorilor prin intermediul Manualului
Beneficiarului și practica organismelor intermediare, vă rugăm să ne comunicați când va fi publicată
versiunea actualizată și îmbunătățită a acestuia.

Cu deosebit respect,
Oana Preda
Director CeRe, în numele Coaliției ONG pentru Fonduri Structurale
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