ECONOMIC

Codașă la accesarea fondurilor europene, România se vede sancționată
de Comisia Europeană cu tăieri ale acestora. Din cauza unor nereguli din
zona achizițiilor, CE reduce prin corecții financiare banii alocați pentru
programele legate de sectorul regional, mediu, transport și competitivitate.

A

nalizând cu atenție realitatea
românească, Comisia Europeană
a găsit destule neregularități de sistem,
legate de zona achizițiilor publice, și va
aplica anumite corecții financiare, corecții
care pot reprezenta procente bune din
fondurile alocate. Desigur, se spune că
sancțiunile vor fi negociate cu parte, dar
zeci română pentru fiecare program în
parte. Zeci de firme și organizații, care
gestionează programe pe bani europeni,
sunt în prag de faliment după ce forumul
european a suspendat plățile în cadrul
programului POSDRU. În aceste condiții,
sute de angajați ale căror salarii trebuiau
achitate nu au primit niciun ban, iar mulți
antreprenori se gândesc să renunțe la
proiectele începute, mai ales că pe lângă
datoriile acumulate, firmele trebuie să
suporte și penalitățile către bugetul de stat
sau către banci.
Cert este că de la 1 iulie, România nu
a mai trimis către Comisia Europeană
cereri de rambursare pentru aceste patru
programe operaționale, interval în care
Executivul comunitar a analizat dacă
autoritățile române au respectat
condițiile asumate la finele anului
trecut. Atunci, Comisia
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permisese reluarea plăților către România
pentru aceste patru programe, dar cu
condiția ca oficialitățile de la București să fi
îndeplinit până la sfârșitul lunii iunie 2012
mai multe cerințe legate de organizarea
internă a autorităților de management și
de achizițiile publice. De altfel, Traian
Băsescu declarase cu ceva timp în urmă că
nu vom primi “niciun euro” din fondurile
europene, susținând că “neoficial” plățile
sunt suspendate din cauza problemelor
legate de verificarea proiectelor și
procedurilor.

Reprezentanții Comisiei Europene au
transmis ambasadorului României la
UE, în urmă cu câteva luni, că în privința
implementării programelor operaționale
sectoriale situația din România reprezintă
“un element de îngrijorare deosebită” la
nivelul Comisiei, din cauza capacității
administrative extrem de slabe și a
deficiențelor constatate în funcționarea
sistemului de management și control al
fondurilor. În acest sens, s-a precizat că
raportul Autorității de Audit transmis
recent DG REGIO a relevat probleme
serioase pentru două dintre cele patru
programe evaluate (PO Regional și POS
Competitivitate), concluzia fiind aceea
că sistemul de management și control
necesită îmbunătățiri semnificative.
(D.M.)

