Către:

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

În atenția:

Dlui. Mihai Constantinescu, Consilier

Referitor:

Criterii privind evaluarea firmelor de consultanță

Nr.ieșire:

48E/CPFS/21.02.2011

AMCOR apreciază preocuparea MADR pentru creșterea climatului de profesionalism și etică din
piață, inclusiv în domeniul programelor de finanțare din PNDR.
Plecând de la acest deziderat al Ministerului și pentru a promova un sistem care să nu afecteze și să
nu distorsioneze concurența din piață, noi vă propunem instituirea unui sistem de atestare specifică
FEADR, care să pornească de la următoarele principii:
1. Procesul de atestare va fi organizat pe 3 paliere:
-

Logistic
(verificarea capacității logistice a organizației prestatoare: sediu, comunicații, computere,
bilanțuri depuse, eventual raport de audit, alte acreditări și certificări)

-

Competențe și experiență
(verificarea disponibilității experților specific FEADR, experți tehnici, experți economici,
arhitecți, prezentarea de referințe, etc.)

-

Etic
(subscrierea la codul de conduită internațional recunoscut al consultantului în
management – codul de conduită ICMCI. Atât firma cât și consultanții trebuie să
recunoască în scris acest cod)

2. Procesul de atestare va fi organizat trimestrial de o comisie tripartită de atestare, constituită
din reprezentanți ai MADR, AMCOR și ai altor organizații profesionale, cu drepturi egale.
Procesul de atestare se va derula la premisele MADR. Procesul nu va fi taxat.
3. Documentul emis va fi un certificat de atestare cu o valabilitate de 2 ani (eventual 3 ani).
Documentul va fi emis sub egida tuturor organizațiilor implicate în procesul de atestare.
4. Lista firmelor atestate va fi postata pe siturile AM. Utilizarea uneia din firmele atestate va fi
doar o recomandare a Ministerului nefiind obligatorie. Ministerul și Asociațiile Profesionale
își rezervă dreptul de a nu lua în considerare plângerile beneficiarilor ce nu au lucrat cu o
firma atestată.
5. Includerea în cadrul MJ/SF a unui subcapitol în care Elaboratorul să descrie pe larg experiența
în elaborarea proiectelor finanțate din FEADR, numărul proiectelor eligibile, finanțate și
implementate, incluzând certificările pe care le deține și atestarea MADR.
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6. Instituirea unei comisii tripartite similare celei de atestare ce va soluționa eventualele
plângeri și reclamații la adresa firmelor atestate (Comisia de Apel/Comisia de Etică).
Noi vă recomandăm implicarea în acest sistem de atestare a organismelor profesionale relevante,
respectiv acele organisme recunoscute național și afiliate internațional, ce îndeplinesc criterii minime
de transparență, respectiv publicarea statutului, a criteriilor de afiliere, a codului de conduită, a
raportului anual de activitate și a raportului de audit.
AMCOR vă 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
Mihai SVASTA
Președinte
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