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Autoritatea de Management pentru POS CCE - Ministerul Economiei,
Comerțului și Mediului de Afaceri
Dnei. Cătălina MELIȚĂ, Director General
Elaborarea documentelor DMI 1.3.2. – Sprijin pentru consultanță
acordat IMM-urilor
76E/CPFE/09.09.2011

Stimată doamnă Meliță,

Asociația Consultanților în Manangement din România, AMCOR apreciază în mod deosebit
acțiunea AM POS CCE de consultare în privința prevederilor documentelor ce stau la baza
DMI 1.3.2, Operațiunea Sprijin pentru consultanță acordat IMM-urilor.
Plecând de la discuția purtată în data de 29 august a.c. cu reprezentanții AM, vă
propunem următoarele principii care ar trebui să stea la baza elaborării documentelor
pentru viitorul apel de proiecte pentru DMI 1.3.2:
o

valoarea grant-ului pentru consultanță sa fie limitata la un procent de 5% din
valoarea cifrei de afaceri a firmei solicitante;

o

valoarea grant-ului să crească de la 10.000eur (conform ultimei variante a
Ghidului Solicitantului) până la max.50.000eur pentru a face finanțarea mai
atractivă, inclusiv pentru companiile medii;

o

includerea în comisia de evaluare a cererilor de finanțare a cel puțin unui
consultant din domeniul privat, contractat prin intermediul programului de
Asistență Tehnic POS CCE, care să formuleze un punct de vedere asupra
oportunității finanțării și care să poată efectua recomandări inclusiv pentru
monitorizarea finanțării/proiectului;

o

evaluarea livrabilelor produse de consultanți de către o comisie mixtă AM și o
firmă de consultanță contracată prin programul de Asistență Tehnică POS CCE.
Livrabilele neconforme vor fi rejectate și suma nu va fi rambursată către solicitant
(după modelul BAS-BERD) sau vor fi solicitate îmbunătățiri care să ducă la
acceptabilitatea livrabilelor;

o

elaborarea unor structuri standard minimale obligatorii de respectat pentru
studiile/documentele pentru care se solicită grant-ul, astfel fiind asigurată
concordanța între tipul documentului și complexitatea acestuia, fiind eliminată
situația în care un document complex este alcătuit de fapt din câteva pagini, în
același timp fiind diminuat efortul comisiei de evaluare. AMCOR poate acorda AM
asistență gratuită la elaborarea structurilor standard minimale;

o

grila de evaluare a eligibilității să conțină un criteriu specific privind originalitatea
documentației elaborate pentru care se solicită grant-ul. În situaţia în care se
regăsesc în documentația elaborată informaţii copiate identic din alte proiecte
similare, aparținând altor firmel de consutanță/beneficiari, se poate decide
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diminuarea cheltuielilor sau neeligibilitatea în cazul în care nu se dovedeşte o
particularizare la specificul proiectului. Pentru evaluarea originalității unui
document există și soft-uri specifice;
o

grila de evaluare a eligibilității să conțină criterii exprese referitoare la adecvarea
documentațiilor pentru anumite tipuri de societăți, astfel încât să se asigure
aplicabilitatea soluțiilor/implementarea investițiilor pentru care se realizează
documentația. De exemplu, se pot solicita dovezi ulterioare privind
posibilitatea/obligativitatea de realizare a investițiilor pentru care se realizează
documentele prin DMI 1.3.2/aplicabilitatea soluțiilor etc. într-o perioadă de maxim
2 ani.

De asemenea, pe site-ul www.amcor.ro la secțiunea Materiale profesionale, puteți accesa
un document elaborat de Asociația noastră intitulat Selectarea și utilizarea consultanților
în management, material adresat oricărei persoane care dorește să apeleze la un
consultant în management, deci inclusiv potențialilor beneficiari de fonduri europene.
AMCOR vă exprimă disponibilitatea pentru colaborare la punerea în practică a acestor
principii; de asemenea, suntem deschiși la orice inițiativă pozitivă pentru creșterea
nivelului de profesionalism și etică din piața românească, inclusiv în domeniul fondurilor
europene.

Cu stimă,
AMCOR
Mihai SVASTA

Costin Octavian SORICI

Preşedinte

Coordonator Comisia Profesională Fonduri Europene
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