Punctul de vedere transmis de Alexandru Filip Stroie:
1. Cum ați ajuns, în calitate de administrator al SC Construct Design SRL, la fondul olandez de
investiții Brikston Cooperatif UA, pentru împrumutul de 3 milioane de dolari, aferent cofinanțării UE
pentru construirea unei patiserii?
-Firmea mea fiind o firma mica, imi era foarte dificil sa accesez imprumuturi bancare la dimensiunea
proiectului, motiv pentru care am cautat solutii alternative de finantare. Astfel de solutii alternative
de finantare vin sa completeze piata financiara acolo unde bancile nu doresc sau nu pot sa isi asume
riscuri. Evident ele fac acest lucru pentru un castig semnificativ mai mare decat al unei banci.
Concret am ajuns in contact cu acest fond prin discutii cu diverse persoane care se ocupa de astfel
de finantari.
2. De ce a fost dobânda atât de mică, de doar 2250 de dolari, pentru cele câteva zile de împrumut?
-Dobanda nu a fost deloc mica, ci din contra una foarte ridicata( daca calculati dobanda la nivel de
365 zile veti observa ca suma este una considerabila). Dobanzile practicate la creditele in valuta se
situeaza in zona de 2-3% pe an iar societatea mea a platit o dobanda „double digit”. Discutia cu
fondul de investitii a fost ca ei ne ofera cofinantarea proiectului dar noi trebuia sa mai gasim inca un
finantator care sa acopere partea de cheltuieli neeligibile. Dat fiind faptul ca dobanda era FOARTE
mare si societatea mea nu avea posibilitatea sa o plateasca am agreeat ca banii sa fie virati pentru o
perioada scurta de timp (perioada pentru care am platit dobanda) iar dupa ce am fi gasit inca un
partener care sa ne finanteze si diferenta de proiect, sa ne fie virat din nou imprumutul si sa startam
proiectul.
3. Mai cunoașteți și alte persoane sau instituții care au apelat la fondul de investiții olandez Brikston
Cooperatif UA? Dacă da, ne puteți spune cine sunt acestea?
-Nu
4. Societatea LIDAS a garantat pentru împrumutul societății pe care o administrați. În ce relații
sunteți cu conducerea societății LIDAS?
- Relatia cu conducerea societatii Lidas este una de prietenie
5. Considerați că împrumutul de 200.000 de euro pe care tatăl dumneavoastră, Alexandru Stroie, i la acordat în anul 2010 lui Horia Teodorescu, în prezent președintele Consiliului Județean Tulcea, v-a
ajutat în vreun fel să depuneți proiectul pentru finanțarea UE?
- Mentionez ca proiectul pe care l-am depus nu este in cadrul mecanismului ITI ( implicit nu are
legatura cu autoritatile din judetul Tulcea). Proiectul a fost depus in cadrul masurii 4.2 GBER unde
interesul pentru depunerea de proiecte a fost unul foarte scazut. La sfarsitul sesiunii de depunere nu
au fost depuse proiecte nici macar cat bugetul schemei de finantare (bugetul a fost de 21 mil EUR si
la sfarsitul sesiunii au mai ramas necheltuiti 12.2 mil EUR) . Din pacate nu am reusit sa implementam
proiectul deoarece mai aveam si o componenta de cheltuiala neeligibila pentru care nu am reusit sa
atragem finantare. Astfel NU am demarat implementarea proiectului, NU am cheltuit nici un ban in
cadrul proiectului si nici NU am primit vreo suma de la autoritati(AFIR). Pana la data mail-ului dvs nu
am stiut ca tatal meu l-a imprumutat pe dl. Teodorescu vreodata.

