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SCRISOARE DESCHISĂ  

ref.  Instrucțiunea privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de monitorizare a 

implementării contractelor de finanțare POSDRU 

Stimați domni, 

Asociația Beneficiarilor de Fonduri Europene împreună cu www.fonduri-structurale.ro doresc să tragă un 

semnal de alarmă privind impactul negativ pe care introducerea obligativității prezentării unei scrisori de 

garanție bancară/a unui alt instrument de garantare pentru suma aferentă prefinanțării solicitate de către 

beneficiarii proiectelor care intră sub incidența ajutorului de stat și de minimis îl va avea asupra 

organizațiilor beneficiare de finanțări prin intermediul POSDRU 2007-2013.  

Urmare a publicării spre consultare publică în perioada 14 - 17 octombrie 2014 a Instrucțiunii privind 

reglementarea aspectelor referitoare la procesul de monitorizare a implementării contractelor de 

finanțare POSDRU, Asociația Beneficiarilor de Fonduri Europene(ABFE) a derulat un sondaj de opinie în 

rândul utilizatorilor portalului www.fonduri-structurale.ro privind modalitatea în care vor fi afectați 

beneficiarii/proiectele de prevederile articolului 1.3 ale documentului menționat care, la această dată, 

prevede:  

1.3. Pentru beneficiarii proiectelor care intră sub incidența ajutorului de stat și de minimis, aceștia vor 

prezenta în afară de documentele solicitate mai sus și o scrisoare de garanție bancară/instrument de 

garantare pentru suma aferentă prefinanțării solicitate, emis în conformitate cu legislația aplicabilă. 

La sondajul derulat în perioada 31 octombrie – 13 noiembrie 2014 au participat 103 reprezentanți ai 

organizațiilor non-guvernamentale, companiilor private, autorităților publice și universităților care 

derulează proiecte finanțate prin intermediul POSDRU. 95% dintre respondenți sunt de părere că 

introducerea scrisorii de garanție bancară va afecta proiectele ÎN MOD NEGATIV. 

Imaginea generală pe care respondenții au acuzat-o este că ”în loc de simplificare și reducere a birocrației, 

se încearcă din răsputeri crearea de noi obstacole în calea implementării și derulării de proiecte”.  
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Câteva dintre zecile de comentarii transmise de reprezentanții organizațiilor beneficiare:  

 „Am întrebat la bancă. Nu voi primi niciodată SGB pentru proiectul meu. Suntem organizaţie mică, 

avem un proiect mic cu buget de aprox. 40.000 euro pentru întreprinderea noastră socială. Avem 

3 angajaţi vulnerabili cu salarii de 1000 lei/lună. Cum să le plătesc salariile "când primesc banii pe 

cererea de plata?". La bancă au râs cu lacrimi când au văzut contractul de finanţare pe 6.1. 

Negociam cu banca un credit de cash flow când a apărut instrucţiunea spre consultare şi s-a 

blocat totul” 

 „Avem o perioadă scurtă de implementare, iar fără o prefinanţare consistentă va fi imposibil să ne 

atingem obiectivele având în vedere perioada extrem de lungă de procesare şi plată a cererilor de 

plată şi rambursare” 

 „Chiar dacă se propune spre finanţare proiectul depus pe Economie socială, NU cred că voi semna 

Contractul. Daca asemenea masuri sunt cele "promise" pentru "simplificarea accesării fondurilor 

europene"... îmi e şi frică de ce ar putea urma” 

 „Este oare normal ca la sfârşitul programului, şi mai mult decât atât, după ce s-a încheiat sesiunea 

de depuneri de proiecte (ref. POSDRU 6.1) să vii şi să publici o instrucţiune de genul acesta? Unde 

este transparenţa? De ce nu s-a spus de la bun început cum stau lucrurile, sau cum ar trebui să 

stea... unde este legea economiei sociale? Se va elabora şi publica în M.O. când beneficiarii se 

pregătesc de depunerea cererii finale? ” 

 „Renunţarea la contract din partea unui ONG va fi cea mai eficientă soluţie, ca să iasă basma 

curata” 

Având în vedere cele menţionate mai sus şi iminenţa apariţiei de blocaje în implementarea proiectelor 

dacă se va impune retroactiv această obligaţie, solicităm Autorităţii de Management POSDRU eliminarea 

din textul instrucţiunii a acestei cerinţe care va îngreuna în mod nejustificat asigurarea cash flow-ului în 

cadrul proiectelor.  

Modificarea retroactivă a condițiilor de implementare pentru beneficiarii din mediul privat și organizațiile 

non guvernamentale este critică. Beneficiarii aceluiași apel nu au fost avertizați înainte de a face 

depunerea cererii de finanțare, unii dintre ei fiind puși în situația să renunțe la finanțare și să fie excluși 

din lista organizațiilor care pot aplica în viitor pentru finanțări din fonduri structurale. 

Vă asigurăm de întreaga noastră consideraţie şi ne manifestăm disponibilitatea pentru dialog pe marginea 

prevederilor instrucţiunii,  

JALIU Dragoş 

Preşedinte Asociaţia Beneficiarilor de Fonduri Europene 

Partener www.fonduri-structurale.ro 
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Rezultatele sondajului 

SGB PENTRU PROIECTELE POSDRU 
 

La sondajul derulat în perioada 31 octombrie – 13 noiembrie 2014 au participat 103 respondenţi, 
reprezentând 4 categorii de organizaţii (ONG-uri, companii private, autorităţi publice, universităţi private) 
distribuite astfel:  

 

95% dintre respondenţi au declarat că introducerea scrisorii de garanţie bancară pentru suma aferentă 
prefinanţării solicitate în cazul beneficiarilor proiectelor POSDRU care intră sub incidenţa ajutorului de 
stat şi de minimis va afecta în mod negativ beneficiarii/proiectele:  
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În ce mod credeți că vor fi afectați beneficiarii/proiectele de introducerea 
Scrisorii de Garanție Bancară pentru suma aferentă prefinanțării 

solicitate în cazul beneficiarilor 
proiectelor POSDRU care intră sub incidența ajutorului de stat și de minimis? 

In mod pozitiv

In mod negativ

In niciun fel


