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Stimați domni,

Ca urmare a publicării raportului de selecție aferent Măsurii 123 - ”Creșterea valorii
adăugate a produselor agricole și forestiere”, sesiunea M123-112 – 14.08.2012, vă
rugăm să aveți în vedere următoarele aspecte:
• fondurile disponibile pe sesiune au fost de 144.657.531 euro;
• raport de selecție publicat în valoare de 86.007.290 euro (doar pentru proiecte
pentru procesarea și marketingul produselor agricole – Anexa 1);
• diferența disponibilă pe sesiune și nealocată de 58.650.241 euro. Conform
ghidului, ”din alocarea financiară suplimentară de 103.855.905 euro (fonduri
publice) o parte se va acorda distinct pentru proiectele care vizează
implementarea standardelor comunitare. În cazul în care alocarea separată
destinată proiectelor care vizează implementarea standardelor comunitare nu se
va consuma, aceasta va fi utilizată pentru finanţarea proiectelor care
vizează alte tipuri de investiţii”. (pag 5 din Ghidul Solicitantului M 123,
V9 , ianuarie 2013 )
• Vă rugăm să dispuneți de această clauză în perioada următoare pentru
proiectele evaluate și eligibile ce sunt pe lista de fără finanțare.
Mai mult decât atât, conform întregii perioade de depunere, evaluare și selectare
proiecte aferente Măsurii 123, din datele oficiale asumate de către dumneavoastră (și
publicate pe site-urile: www.madr.ro, www.apdrp.ro, www.pndr.ro) avem următoarele
date la nivelul lunii octombrie 2013:
• proiecte depuse și evaluate: 1.771.015.954,69 euro;
• valoare proiecte depuse suplimentar: 666.439.783 euro;
• rezultă prin diferență o alocare de 1.104.576.171,69 euro, deși în Ghidul
solicitantului suma alocării este de 1.177.453.783 euro. Vă rugăm să explicați
diferența negativă de 72.877.611,31 euro, deoarece proiectele din cadrul
Măsurii 123 au beneficiat și de alocări financiare suplimentare (ex.
PERE);
• proiecte selectate și contractate (oct.2103, deci fără M123-1/12–14.08.2012 și
M123–2/12–18.01.2103) în valoare de 762.476.983,14 euro;
• rezultă o diferență disponibilă pe Măsura 123 de 342.099.188,55 euro
(conform datelor de pe site) sau de 414.976.799,86 euro (conform
Ghidului V9 ian 2013).
Conform datelor prezentate de către dumneavoastră pentru M123-1/12–14.08.2012 și
M123–2/12– 18.01.2103, dar și celor din total disponibil, vă recomandăm următoarele:
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•
•
•
•

contractarea întregii sume aferente proiectelor selectate pentru M123-1/12–
14.08.2012, în valoare de 86.007.290 euro;
alocarea întregii sume aferente proiectelor declarate eligibile și fără finanțare
pentru M123-1/12–14.08.2012, în valoare de 119.000.459 euro;
evaluarea extrem de rapidă a proiectelor din sesiunea M123–2/12–18.01.2103,
sesiune în care au fost depuse proiecte în valoare de 127.669.828 euro;
alocarea totală pentru aceste trei acțiuni este de 332.677.577 euro, până la finele
acestui an, și duce la o realizare de 90,5% din suma alocată (conform calculului
Dvs.) sau de 85% conform alocărilor prezentate în Ghid.

De asemenea, prin prezentul document, dorim să facem o radiografie a întregii perioade
de depunere, evaluare și selectare proiecte aferente Măsurii 121, cu informații extrase
din datele oficiale asumate de către dumneavoastră (www.madr.ro, www.apdrp.ro,
www.pndr.ro) de unde desprindem următoarele date la nivelul lunii octombrie, 2013:
• total fonduri publice măsura 121: 1.042.757.189 euro (sursa APDRP);
• conform Ghidului Solicitantului M121 V11 avem fonduri publice: 1.168.505.603
euro din care se scade schema de garantare de 107.111.000 euro, la care se
adaugă suplimentările din PERE de 28.677.708 euro, total 1.090.072.311 euro;
• conform datelor prezentate din aceeași sursă, avem o diferență de
47.315.122 euro ce nu se regăsește în alocarea efectivă în cadrul
situațiilor de procedură de selecție. Vă rugăm să argumentați acest
aspect.
Parcurgând datele din partea de implementare a măsurii, avem următoarele:
• proiecte depuse și evaluate total 8.154 proiecte: 3.008.189.083 euro;
• valoarea proiectelor evaluate și selecționate la finanțare 2.378 proiecte:
971.622.666,83 euro;
• valoarea proiectelor contractate 1.953 proiecte: 726.020.410 euro;
• rezultă prin diferența fonduri
disponibile, alocare și necontractate de
316.736.779 euro după prima versiune de informații sau de 364.051.901 euro
după a doua versiune, pentru proiecte din:
1. Sesiunea M121-1/12-31.05.12: 425 proiecte care au fost selecționate la
finanțare și necontractate de 245.602.256,83 euro;
2. Sesiunea M121-2/12-18.01.13: 627 proiecte care nu au fost nici măcar
evaluate până la această oră în valoare de 210.221.236 euro;
3. Sesiunea M121-25.06–30.08.13: 258 proiecte care nu au fost nici măcar
evaluate până la această oră în valoare de 11.187.963 euro.
Dat fiind faptul că la aceast moment, proiectele depuse pe măsura în cauză nu au fost
contractate, iar în derulare de evaluare mai sunt încă două sesiuni, din perioada
26.11.12–01.03.13 și 25.06.13–30.08.13, ce au fonduri alocate de 180.000.000 euro +
20.000.000 euro (141), iar valoarea proiectelor depuse este de 221.409.199 euro, vă
rugăm să ne expuneți care au fost cauzele care au generat situația creată.
Conform datelor prezentate de către dumneavoastră privind stadiul Măsurii 121, în
raportul cu activitatea desfășurată de către APDRP, plecând de la datele de mai sus, vă
recomandăm următoarele:
• evaluarea extrem de rapidă a proiectelor din utimele două sesiuni, în care au fost
depuse proiecte de 221.409.199 euro euro;
• alocarea fondurilor disponibile necontractate obținute prin diferența ultimelor
două sesiuni până la valoarea de 364.051.901 euro, rămasă disponibilă total pe
Măsura 121;
• deblocarea listelor de așteptare cu aceste sume, inclusiv cu repartizarea sumelor
ce au fost alocate proiectelor din Măsura 141 din sesiunile menționate, conform
Ghidului Solicitantului, pagina 4: ”În cazul în care alocarea pentru beneficiarii
măsurii 141 ”Sprijinirea exploatațiilor agricole de semi‐subzistență” care au
semnat decizia de finanțare nu se va consuma, aceasta se va realoca pentru
sectorul vegetal în procent de 40%, respectiv 60% pentru sectorul zootehnic,
pentru finanțarea proiectelor eligibile în ordinea descrescătoare a punctajelor de
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selecție obținute și care îndeplinesc punctajul minim. În cazul în care alocarea
pentru beneficiarii sectorului vegetal sau zootehnic nu se epuizează, aceasta va fi
alocată corespunzător sectorului pentru care există proiecte eligibile și fără
finanțare, în ordinea descrescătoare a punctajelor de selecție obținute și care
îndeplinesc punctajul minim.”
• verificarea listelor cu proiecte care au fost retrase și redepuse pe sesiunile în curs
de evaluare, datorită informațiilor date de către experții evaluatori în nume
propriu, fără nicio responsabilitate asumată.
Facem precizarea că numărul mare de proiecte nu reprezintă interesul real al pieței, ci
numărul enorm de proiecte redepuse, însemnând muncă înzecită, efort și consum pentru
exact același rezultat.
Modificările permanente, fără o direcție clară au creat o serie se ajustări ce au îngreunat
în mod clar activitatea de implementare.
Rămânem deschiși la orice fel de implicare a AMCOR în procesul de îmbunătățire și
creștere a calității documentațiilor cuprinse în proiectele de finanțare, dar și în urmărirea
unei misiuni de îndeplinire a indicatorilor de performanță și de cuantificare a obiectivelor,
pentru indicatorii comuni ai U.E.
Cu stimă,
Sorin CAIAN
Președinte AMCOR
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