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INTALNIRE A BENEFICIARILOR CU AM POS DRU
In data de 22 martie 2010 a avut loc intalnirea dintre reprezentanti ai Coalitiei ONGuri pentru Fonduri Structurale si
Directorul General AM POS DRU, dna Anca Cristina Zevedei. Intalnirea a vizat rezolvarea problemelor cu care
solicitantii proiectelor finantate din FSE prin POSDRU se confrunta in implementare si adoptarea de masuri in acest
sens, pentru perioada urmatoare.

Din sumarul discutiilor:
•

la finalul lunii aprilie, AM va lansa noi cereri de proiecte (pana la sf. lunii martie vom sti exact pe ce linii);

•

pentru urmatoarele apeluri, AM pregateste un amplu proces de consultare pe ghiduri, pe categorii de
beneficiari;

•

instructiunile de recuperare a TVAului vor fi lansate pana la sf saptamanii. Se vor semna acte aditionale la
contractele beneficiarilor;

•

o prima masura luata la AM a fost legata de personal. Prin transfer de la alte institutii, au venit pana acum 8
persoane in plus;

•

la urmatoarele apeluri, AM schimba procedura de evaluare (o simplifica);

•

pentru proiectele aflate in derulare, AM isi ia angajamentul de a aduce la zi toate platile in max. 3 luni;

•

denumirea de 'proiect critic' va fi reanalizata, pentru a nu induce panica in randul beneficiarilor;

•

prefinantarea pe toti anii este imposibila, nu sunt inca identificate solutii, care sa fie ok si cu CE;

•

prevederea din contracte conform careia statul isi rezerva dreptul de a sista finantarea fara alte comentarii, nu
trebuie sa ne ingrijoreze deoarece in bugetul AM este cuprinsa o suma suficient de mare pentru rambursarea
cheltuielilor si decontarea TVAului;

La intalnire din partea AM: dna dir. gen. Anca Cristina Zevedei, dl. dir. Cosmin Meleca, dl. Cristian Cocosatu - Serviciul
Economic - Plati si dl. Vladimir Rovintescu - Serviciul Verificare Operatiuni Financiare.

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a
Guvernului Romaniei.

