Către:
În atenția:
Referitor:
Nr.ieșire:

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
dlui. Achim IRIMESCU – Secretar de Stat
dlui. Ionuț PETRESCU – Consilier
Întâlnire MADR – 28 aug.2013 - Criterii de selectare a consultanților
- Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020
207E/CPFE/02.10.2013

Stimate dle.Secretar de Stat,
Stimate dle.Consilier,
Având în vedere întâlnirea care a avut loc în data de 28 aug.a.c. la sediul MADR
pentru a discuta asupra unei teme dezbătute și în trecut (cea a introducerii unui
sistem de selectare/filtrare a consultanților care elaborează proiecte finanțate prin
PNDR), AMCOR fiind invitată și prezentă de fiecare dată, dorim să punctăm câteva
aspecte:
1. profesia de consultant în management este o profesie liberală, nereglementată
prin nicio lege așa cum se întâmplă în cazul altor profesii de acest gen (de ex:
auditor, consultant fiscal etc.); astfel că introducerea unei proceduri de
atestare/acreditare/autorizare poate reprezenta un motiv pentru încălcarea
principiilor ce guvernează liberul acces pe piață al tuturor prestatorilor de astfel de
servicii și intervenția ulterioară a Consiliului Concurenței;
2. gradul mare de respingere al proiectelor depuse trebuie privit nu numai prin
prisma calității consultanților care întocmesc documentația aferentă, ci și datorită:
 deselor modificări ale prevederilor din Ghidurile Solicitantului;
 calității evaluatorilor cererilor de finanțare;
 timpilor de răspuns extrem de mari la notificăril depuse de către (potențiali)
beneficiari/consultanți, în strânsă legătură cu nevoia realizării investiției și
momentul finalizării acesteia;
 lipsei unui sistem extern de evaluare a activității unui expert și a unui
consultant (dacă un proiect nu trece, consultanții sunt penalizați de client, piață,
contract, imagine etc., indiferent dacă acesta este cel de vină sau nu, în schimb
experții nu sunt trași răspudere de vreo încălcare a deontologiei sau calității
actului profesional);
 lipsei unui schimb de experiențe, a comunicării în timp real a modificărilor
legislative, acceptarea acestora prin procedurile din ghid.
Vă transmitem cu această ocazie procedurile interne de atestare națională
și
(http://www.amcor.ro/menu/Atestare-naional/Cum-m-atest-naional.html)
certificare internațională ale AMCOR (http://www.amcor.ro/menu/Certificareinternaional.html), elaborate în conformitate cu prevederi europene și internaționale,
care pot reprezenta un punct de plecare în stabilirea unor criterii de în evaluarea
consultanților, atât interni cât și externi, din structurile implicate în managementul
oricăror tipuri de fonduri alocate în general.
Principalele criterii avute în vedere în cadrul acestor proceduri se referă la faptul că:
- firma de consultanţă/P.F.A.-ul trebuie să aibă un istoric public, demonstrabil de
oferire a serviciilor de consultanţă de cel puţin 1 an;
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- firma de consultanță/P.F.A.-ul trebuie să fie independentă;
- firma de consultanță/P.F.A.-ul trebuie să demonstreze calificările tehnice și
intelectuale ale personalului angajat sau cele proprii (în cazul persoanei fizice);
- firma de consultanță/P.F.A.-ul/persoana fizică trebuie să prezinte un Raport final al
unei misiuni de consultanţă finalizate în ultimii 3 ani (câte un livrabil pentru fiecare
domeniu de competenţă pentru care se doreşte Atestarea Naţională);
- firma de consultanță/P.F.A.-ul/persoana fizică trebuie să prezinte referințe de la
clienții săi care vor fi verificate;
- firma de consultanță/P.F.A.-ul trebuie să-și asume Codul Etic de Conduită
Profesională al AMCOR.
Menționăm că AMCOR este prima Asociație profesională înființată în domeniul
consultanței în management, cu o experiență de peste 20 de ani. Misiunea AMCOR
este de a aduce valoare adăugată membrilor săi prin promovarea unui climat de
profesionalism şi etică pe piaţa de consultanţă în management din România. AMCOR
este singura asociaţie română membru deplin al FEACO, Federaţia Europeană a
Asociaţiilor de Consultanţă în Management, cu sediul la Bruxelles (www.feaco.org) şi
al ICMCI, Consiliul Internaţional al Institutelor de Consultanţă în Management
(www.icmci.org).
Considerăm mult mai oportună însă recomandarea de către toate instituțiile care
gestionează fonduri publice sau comunitare a unor consultanți (persoane fizice sau
juridice) incluși pe o listă publică. În acest sens și întocmirea unui Ghid privind
selectare
și
utilizarea
consultanților
în
management
(ex:
http://www.amcor.ro/_upload/lista_materiale_profesionale/documente/Selectarea_c
onsultantilor.pdf) realizat în colaborare MADR-Asociații profesionale de profil, poate
deveni un instrument extrem de util pentru educarea pieței încă din etapa incipientă
a accesării fondurilor.
De asemenea, la sfârșitul anului 2011 a fost publicat de Comitetul European pentru
Standardizare CEN Standardul european pentru serviciile de consultanță în
management, EN 16114; FEACO-Federația Europeană a Asociațiilor de Consultanță
în Management, ICMCI-Consiliul Internațional al Institutelor de Consultanță în
Management și asociațiile naționale au contribuit la elaborarea acestui standard, la
nivel național AMCOR participând la traducerea și adoptarea variantei în limba
română a standardului, disponibilă începând cu 1 aprilie 2012.
Standardul pentru serviciile de consultanță în management a devenit necesar ca
urmare a intrării în vigoare a Directivei 2006/123/EC privind serviciile în cadrul pieţei
interne.
SR EN 16114 este un standard care definește termeni și procese specifice
consultanței. Astfel, în standard sunt incluse definiții ale celor mai relevanți termeni
întâlniți în industria de consultanță și sunt descrise etapele procesului de consultanță:
1. premise și inițiere,
2. ofertarea specifică procesului de consultanță,
3. execuția misiunilor de consultanță,
4. încheierea misiunii de consultanță,
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dar și alte elemente specifice unei misiuni de consultanță ca de exemplu date de
intrare, rezultate, documentații livrabile, riscuri, abordare și plan de lucru, etc facilitând astfel stabilirea unui limbaj comun consultant- client.
De asemenea standardul conține linii directoare pentru comportament etic, valori
specifice furnizorilor de servicii de consultanță în management și orientări privind
responsabilitatea socială corporatistă.
Standardul SR EN 16114 nu conține și nu identifică obligații în sarcina organizațiilor
client.
Ținând însă cont de propunerea venită din partea reprezentanților MADR și a
structurilor subordonate (prezenți în data de 28 aug.a.c.), considerăm totuși că,
printre cele mai relevante criterii în privința selectării în general a unui consultant,
trebuie să se țină cont de:
 deținerea calificărilor necesare exercitării profesiei;
 experiență profesională și performanță dovedibile în activitatea
de consultanţă;
 dovedirea unui comportament etic în activitatea exercitată.
AMCOR își exprimă disponibilitatea pentru colaborare la punerea în practică a acestui
sistem; de asemenea suntem deschiși la orice inițiative pozitive pentru creșterea
nivelului de profesionalism și etică din piața românească, inclusiv în domeniul
fondurilor europene.

Cu stimă,

AMCOR – Asociația Consultanților în Management din România
Sorin CAIAN
Președinte
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