București, 28 august 2018

În atenția doamnei Rovana PLUMB, Ministrul Fondurilor Europene

Ref : Recomandările Coaliţiei pentru Dezvoltarea României – Grupul de lucru Fonduri Europene,
privind Programul Operaţional Competitivitate (POC)
Stimată doamnă ministru,

Vă transmitem mai jos o serie de recomăndări formulate de membrii Grupului de lucru Fonduri
Europene din cadrul Coaliţiei pentru Dezvoltarea României, referitoare la Programul
Operaţional Competitivitate POC/366/2/1/ Acțiunea 2.1.1. - Îmbunătățirea infrastructurii în
bandă largă și a accesului la internet, apel lansat în data de 6 august 2018.
Considerăm că propunerile noastre sunt necesare pentru o implementare eficientă a
proiectelor pe această linie de finanţare:
1. Modificarea Ghidului:
Secțiunea 6 a Anexei 5 a Ghidului solicitantului ar trebui să includă un singur subpunct, şi
anume: Certificatul de urbanism (fără avize şi alte acorduri). Având în vedere durata mare de
timp pentru obţinerea acestor avize, precum şi costurile extrem de mari generate şi
nejustificate în această etapă de evaluare, considerăm această solicitare ca fiind restrictivă
pentru marea majoritate a potenţialilor aplicanţi.
De asemenea, este necesară clarificarea prin corrigendum că celelalte informaţii (inclusiv
capitole din Studiul de Fezabilitate) şi documentele necesare în vederea obţinerii autorizaţiei de
construire (obținerea extrasului de carte funciară, a acordurilor/avizelor menționate în
certificatul de urbanism ca parte a procesului de obținere a autorizației de construire) se solicită
şi se vor depune numai după aprobarea proiectului, doar de către beneficiarii admişi la
finanţare.
2. Prelungirea termenului de depunere, cu minim 3 luni faţă de termenul anunţat iniţial –
4.10.2018, adică până la data de 4 ianuarie 2019.
Având în vedere complexitatea acestor proiecte precum şi durata mare de elaborare a studiului
de fezabilitate (dată de specificul industriei și de faptul că trebuie pregătite planuri în vederea
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obţinerii de certificate de urbanism de la fiecare UAT, și că este necesară utilizarea unor soluţii
tehnice diferite în urma unor vizite în teren, pentru a oferi conectivitate unui număr cât mai
mare de gospodării, în funcţie de specificul fiecărei localităţi), considerăm că termenul de 3 luni
de la publicarea ghidului final (respectiv 2 luni de la deschiderea apelului) este nerealist pentru
realizarea unor studii de fezabilitate de calitate şi care să nu presupună probleme ulterioare în
implementare.
Ne exprimăm întreaga disponibilitate de colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene pe
Programul Operaţional Competitivitate.

Cu deosebită consideraţie,
Cătălin SURDEANU
Lider Grup de Lucru FONDURI EUROPENE, Coaliția pentru Dezvoltarea României
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