
 
 
 
 
 
 

  

Propuneri deblocare situație POSDRU 
 

 

 Conform discuțiilor purtate în cadrul întâlnirilor pregătitoare pentru CNT vă transmitem mai jos 

propunerile BNS pentru deblocarea situației în care se află în acest moment POSDRU: 

1)  Asumarea unei poziții publice cu privire la situația actuală a POSDRU, în acest moment 

datorită articolelor apărute în presă prin care se anunță încetarea plăților și suspendarea 

programului, relațiile dintre beneficiari și băncile dispuse să finanțeze prin creditare cheltuielile 

realizate prin POSDRU, sunt complet înghețate. 

2)  Respectarea   termenelor de verificare și de plată asumate prin contract. 

3) Asigurarea accesului pentru beneficiarii POSDRU la instrumentele de garantare menționate în 

OUG 9/2010 privind aprobarea programelor de sprijin pentru beneficiarii proiectelor din domenii 

prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumente structural ale UE, alocate 

României sau la alte instrumente de garantare prevăzute de legislația în vigoare. 

4) Asigurarea accesului beneficiarilor la procedura de conciliere între AMPOSDRU și Autoritatea 

de Audit, astfel încât să existe posibilitatea exprimării unui punct de vedere al fiecărui beneficiar 

vizat de Autoritatea de Audit.  

5) Lansarea spre consultare publică a proiectelor de instrucțiuni emise de AMPOSDRU.  

6) Finanțarea planului de măsuri de inserţie profesională pentru tineri din POSDRU, plan realizat cu 

suportul BNS. În baza deciziei Consiliului Europei din data de 30 ianuarie 2012, Romania trebuia să 

procedeze la realizarea unui plan de măsuri care să vizeze inserţia profesională a tinerilor şi crearea 

de locuri de muncă pentru tineri. România nu a transmis până în momentul de faţă un astfel de plan 

deşi termenul de transmitere a fost iulie 2012. Acesta poate fi finanţat din POSDRU, în acest sens se 

recomandă direcţionarea resurselor neconsumate din DMI 5.1. şi axa prioritară 2 către finanţarea 

acestui plan de măsuri. De asemenea, se recomandă contractarea unui proiect de asistenţă tehnică 

care să vizeze creşterea capacităţii operaţionale a Grupului de Lucru Tehnic pentru Tineri realizat în 

baza deciziei Comitetului de Monitorizare din iulie 2012. 

7) Lansarea unor call uri tematice atat la nivel regional cat si la nivel de ramura economica. În 

conformitate cu prevederile Documentului Cadru de Implementare se recomandă lansarea unor 

cereri de proiecte tematice sau direcţionate către anumite regiuni. O astfel de abordare ar contribui 

la corelarea nevoilor de pe piaţa muncii cu POSDRU. Un exemplu ar fi lansarea unor apeluri de 

proiecte pentru angajaţii Oltchim în caz de disponibilizare sau Poşta Română. Acest lucru este 

permis în această perioadă de programare, fără modificarea sistemului de management. 

8) Promovarea si incurajarea unor proiecte mari – de tip voucher de training.  Având în vedere 

faptul că regula N plus 2 se suprapune cu N plus 3 iar presiunea pe gradul de absorbţie este una 

extrem de mare în 2013 se recomandă lansarea unor proiecte mari care să vizeze piaţa muncii. 

Acestea pot fi realizate în baza acestui sistem de management şi pot fi gestionate de consorţii care 



 
 
 
 
 

să aibă capacitatea tehnică şi operaţională de a implementa  un astfel de proiect. O astfel de 

abordare ar reda complementaritatea POSDRU cu alte programe. Se menţionează faptul că o astfel 

de abordare este asumată de statul membru în sistemul fondurilor structurale şi este imperativă. 

9) Clarificarea sistemului de evaluare a indicatorilor asumati prin POSDRU  -  ne referim aici la 

ghidul indicatorilor POSDRU agreat de Comisie. În momentul de faţă proiectele POSDRU sunt 

evaluate în baza unui sistem de indicatori care  constituie parte integrantă a Documentului Cadru de 

Implementare. În momentul de faţă există un sistem de evaluare al indicatorilor care conţine ca şi 

variabile de evaluare anumite proiecte de lege care se află în dezbatere. Este cazul domeniului major 

de intervenţie 6.1. care se referă la economia socială. Acest lucru crează un haos atât pentru 

auditori cât şi pentru beneficiarii de proiecte. 

10) Respectarea cu imperativitate  a prevederilor DCI cu privire la entitatile eligibile pe DMI – urile 

POSDRU. În cadrul ultimelor licitaţii de proiecte în cadrul POSDRU au fost scoase, contrar 

prevederilor documentului cadru de implementare, partenerii sociali de pe lista entităţilor eligibile. 

Acelaşi lucru s-a întâmplat şi în cadrul PODCA. O astfel de abordare constituie o restricţie a accesului 

la fondurile structurale. 
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