RAPORT ANUAL DE MONITORIZARE AL PROCESULUI DE ABSORBȚIE AL
FONDURILOR EUROPENE
PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII
ECONOMICE – POS CCE
COMISIA PROFESIONALĂ FONDURI EUROPENE - AMCOR
- MARTIE, 2010 – FEBRUARIE, 2011 Nr.ieșire: 69E/CPFS/07.06.2011
În virtutea misiunii sale de a asigura un cadru organizat pentru schimburi
profesionale legate de problematica formulării, finanţării, contractării, implementării
şi monitorizării proiectelor cu finanţare europeană şi de a formula întrebări, luări de
poziţie, bune practici, răspunsuri, la problematica menţionată, Comisia Profesională
Fonduri Structurale vă prezintă Raportul anual de monitorizare al procesului de
absorbție al fondurilor europene acordate prin POS CCE, elaborat de Comisia
Profesională Fonduri Europene pentru anul 2010. Acest Raport are la bază cele 5
Rapoarte periodice, întocmite și transmise către Autoritățile de Management și către
Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, din perioada martie,
2010 – februarie, 2011.
În urma consultării membrilor AMCOR, vă înaintăm următoarele propuneri
privind eficientizarea întregului proces de absorbție al fondurilor europene acordate
prin POS CCE, clasificate pe patru tipuri de probleme majore identificate:
A. Probleme de programare

i.

implicarea în activitatea de programare și monitorizare 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
de activitate și a raportului de audit.

B. Probleme de aplicare/contractare

i.

ii.

iii.

iv.
v.

vi.

publicarea în timp util a tuturor informaţiilor relevante cu privire la completarea
Cererii de Finanţare, pentru a putea pregăti Cererea în concordanţă cu criteriile;
corelarea informațiilor solicitate în Cererea de Finanțare cu prevederile din
Ghidul Solicitantului;
sesiunile de înregistrare a Cererilor de finanțare să fie anunțate din timp, nu cu
câteva zile înainte de deschiderea acestora și să se încerce, pe viitor, evitarea
situațiilor similare celei petrecute în data de 06.09.2010;
eliminarea procedurii primul venit-primul servit pentru a nu dezavantaja
aplicanții care nu au acces la internet de bandă largă și pentru a stimula
concursul de proiecte și nu concursul de viteză în introducerea datelor în
sistemul informatic;
refacerea aplicației informatice și a întregii proceduri de înscriere electronică,
astfel încât să nu mai existe suspiciuni cu privire la corectitudinea înscrierii;
acceptarea dovedirii capacității de cofinanțarie și cu extras de cont,
condiționând potențialul beneficiar ca, în cazul aprobării proiectului, la
semnarea contractului de finanțare, să se demonstreze sursa reală de
cofinanțare (de ex.: un nou extras de cont la data semnării contractului sau în
cazul în care nu mai există banii cash, un credit bancar aprobat);
elaborarea unui Ghid fie pentru fiecare categorie de beneficiar în parte
(beneficiari care intră sub incidenţa ajutorului de stat; beneficiari care nu intră
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vii.
viii.
ix.
x.
xi.

xii.

xiii.
xiv.

xv.

xvi.

xvii.

xviii.

xix.
xx.

xxi.

sub incidenţa ajutorului de stat), fie structurarea unui singur Ghid dar cu două
părți distincte, pentru fiecare categorie de Beneficiar;
realizarea unei metodologii uniforme pentru analiza cost-beneficiu la nivelul
tuturor axelor prioritare și operațiunilor din cadrul POS CCE;
realizarea unui cadru clar de completare a SF/PA cu prevederi mult mai
detaliate;
raportarea indicatorilor de monitorizare la finele perioadei de monitorizare față
de valoarea acestor indicatori la începutul perioadei de monitorizare;
corelarea nivelului indicatorilor ceruți a fi calculați pentru perioada de postimplementare cu condițiile economico-sociale actuale;
personalul AM POS CCE şi al structurilor teritoriale ar trebui să asigure o
comunicare deschisă și transparentă cu toți factorii interesați și să-și asume
toate informațiile furnizate către aceștia, astfel încât să contribuie la
accelerarea procesului de absorbție al fondurilor europene, și la desfășurarea
acestuia în condiții favorabile pentru toate părțile;
folosirea Grilei de evaluare tehnico-economică în mod corect și transparent,
justificând în detaliu acordarea anumitor punctaje, atunci când se solicită acest
lucru;
oferirea de motivații clare, concise și corecte privind neaprobarea cheltuielilor
eligibile cu oferirea de soluții pentru aprobarea lor, din partea AM POS CCE;
realizarea unui focus grup cu o echipă de consultanți/evaluatori (din mediul
privat, cu experiență semnificativă atât în scrierea, cât și în implementarea
proiectelor) pentru a stabili câteva criterii clare pentru evaluarea proiectelor
(similar metodologiei folosite de ANCS);
accelerarea procedurii de evaluare a proiectelor si stabilirea unor termene de
max. 3 luni alocate evaluarii proiectelor; evaluările ar trebui să se realizeze pe
măsura depunerilor, și nu după închiderea sesiunii;
licitațiile privind externalizarea serviciilor de evaluare ar trebui să fie făcute
înaintea lansării sesiunilor de depunere, pentru a eficientiza activitatea de
evaluare;
termenele de transmitere a scrisorilor de aprobare să fie cât mai apropiate de
data întocmirii lor, și nu la diferență de o lună, indiferent de numărul mic de
angajați implicați în procesul de evaluare și selecție și numărul mare de
proiecte depuse în cadrul unei sesiuni de cereri de proiecte;
implementarea
unui
mecanism
de
reevaluare
a
răspunsurilor
de
aprobare/respingere a cererilor de finanțare și a corectitudinii și justificării
solicitărilor suplimentare de documente adresate beneficiarilor;
acordarea unei atenții sporite contractelor și soluționarea rapidă a acelor greșeli
minore realizate de către personalul OI-ului;
schimbările din timpul implementării să fie aduse la cunoştinţă beneficiarilor şi
să nu se aplice retroactiv ci numai pentru contractele semnate ulterior
modificărilor respective;
neaplicarea retroactivă a deciziilor/ordinelor de cheltuieli modificate etc.

C. Probleme de implementare

i.

ii.

prezentarea unor instrucțiuni clare privind procedura simplificată de achiziții
publice, cu includerea de modele de documentații de atribuire pentru fiecare tip
de achiziție sau utilizarea exclusivă a legislației naționale de achiziții publice;
respectarea termenelor de plată specificate în Contractul de finanțare și
organizarea internă mai atentă a personalului AM-ului și OI-urilor;
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iii.

iv.

v.

înființarea de Organisme Intermediare în fiecare regiune de dezvoltare sau
introducerea posibilității de a comunica și transmite informații și documente
prin intermediul e-mail-ului;
desemnarea ofiţerului de monitorizare în timp util după semnarea contractului
de finanţare, având în vedere că există obligaţii contractuale de realizat în
primele 30 de zile;
prevederi detaliate în Manualul de Identitate Vizuală, în funcție de care să se
poată realiza materiale conforme și decontabile.

D. Probleme generale

i.

ii.
iii.

iv.

v.

vi.

vii.
viii.
ix.

x.

utilizarea sumelor destinate asistenței tehnice. AM-urile tind să nu utilizeze
sumele destinate asistenței tehnice, deși cu aceste sume ar putea externaliza
anumite servicii și ar putea îmbunătăți procesul de asistență al beneficiarilor.
Considerăm că este foarte dăunător ca sumele destinate asistenței tehnice
pentru AM-uri să rămână necheltuite și să fie realocate, în condițiile în care în
mod evident AM-urile necesită asistență tehnică;
constitutirea unui grup de lucru pentru corelarea legislației fiscale cu specificul
programelor de asistență UE;
obligarea tuturor funcționarilor publici implicați în proiecte UE de a semna
declarații de evitare a conflictului de interes pentru a elimina practica implicării
acestora în scrierea de proiecte;
generalizarea criteriului oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere
tehnico-economic în atribuirea contractelor de AT. Atribuirea contractelor de
asistență tehnică utilizând criteriul prețul cel mai scăzut este în detrimentul
autorităților contractante care au nevoie de asistență de specialitate și nu de
servicii la prețul cel mai scăzut. Ar trebui să existe un echilibru între
metodologia propusă de ofertant și prețul promovat de acesta (a se vedea
calitatea evaluatorilor POR – cea mai scăzută de până acum) De altfel Strategia
Guvernamentală privind Dezvoltarea Mediului de Afaceri elaborată de Ministerul
Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri și publicată în a doua parte a
anului 2010, măsura 3.4. propune ”Accesarea de servicii de calitate prin
reglementarea ponderii ofertei tehnice în criteriul de atribuire „oferta cea mai
avantajoasă din punct de vedere economic” în cadrul procedurilor de achiziţii
publice pentru selectarea serviciilor de consultanţă, instruire și asistenţă tehnică
la un nivel minim de 70% acordat ofertei tehnice;
Contractul de Finanţare trebuie să fie respectat de ambele părţi, cu respectarea
tuturor prevederilor (în special a celor legate de perioadele de timp alocate
evaluării, contractării, rambursării sumelor etc.), prevederi care se regăsesc și
în Ghidurile Solicitantului;
stabilirea unor parteneriate cu băncile care pot acorda credite pentru cofinanțarea proiectelor în care condițiile de creditare să fie avantajoase și
Beneficiarilor.
întreaga comunicarea dintre reprezentanți OI/AM și Consultanții reprezentând
interesele Beneficiarilor să fie recunoscută și reglementată corespunzător;
termenele de răspuns la contestațiile depuse de către Solicitanți să fie reduse la
un număr fix și rezonabil de zile;
existența unui serviciu de asistență de tip help-desk destinat proiectelor aflate
în diverse stadii, care să răspundă în termene rezonabile problemelor
beneficiarilor;
organizarea de sesiuni informative lunare sau trimestriale în care să se
disemineze experienţa pozitivă/negativă a altor beneficiari şi să se clarifice
eventuale aspecte legate de implementarea proiectelor şi nu numai.
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În Anexa acestui document vă prezentăm detaliat toate problemele,
consecințele și propunerile semnalate în cele 5 Rapoarte periodice elaborate de
Comisia Profesională Fonduri Europene constituită din membri AMCOR care
desfășoară activități de consultanță în managementul proiectelor cu finanțarea
europeană. Aceste Rapoarte au fost trimise atât către Directorul General al AM POS
CCE, dar și către ACIS.
Dacă vă sunt necesare informații sau discuții suplimentare, vă stăm la
dispoziție. Persoana de contact este Andreea FIEROIU, Manager Comisii Profesionale
AMCOR, andreea.fieroiu@amcor.ro.
Dorim să vă reafirmăm angajamentul nostru pentru promovarea unui climat
de profesionalism şi etică pe piața de consultanță și să vă asigurăm de deplina
noastră disponibilitate pentru colaborare.

Cu stimă,

AMCOR
Coordonator

Comisia

Profesională

Manager Comisii Profesionale
Andreea FIEROIU

Fonduri Europene
Costin Octavian SORICI
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Neaprobarea unor cheltuieli incluse in
categoria de cheltuieli eligibile din
Ghidul solicitantului.

2.

Nr.crt.
3.

CONSECINȚE
Rezilierea Contractelor de Finanţare de
către o serie de Beneficiari. Pentru
beneficiarii
care
au
implementat
proiectele,
neatingerea
acestor
indicatori poate conduce la returnarea
sumelor
primite
proporţional
cu
procentul de nerealizare al acestor
indicatori.

Modificări importante privind partea de
co-finanțare a Beneficiarului cu o
probabilitate ridicată de renunțare la
proiect.

CONSECINȚE
Întârzieri
în
realizarea
investiţiilor
propuse,
schimbarea
datelor
previzionate la depunerea cererii de
finanţare, pierderea comenzilor.
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PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
Recomandăm
corelarea
nivelului
indicatorilor ceruți a fi calculați pentru
perioada
de
post-implementare
cu
condițiile economico-sociale actuale.

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
Recomandăm contractarea evaluărilor cu
deadline-uri de până în 3 luni, evaluările
urmând a se realiza pe măsura depunerilor
și nu după închiderea sesiunii. Licitațiile să
fie făcute înaintea lansării sesiunilor de
depunere pentru a eficientiza activitatea
de evaluare.
Un training eficient al evaluatorilor.
Oferirea de motivații clare, concise și
corecte privind neaprobarea cheltuielilor
eligibile cu oferirea de soluții pentru
aprobarea lor, din partea Autorității de
Management.
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PROBLEME ÎNTÂMPINATE
Impunerea realizării unor indicatori de
rezultat
pe
toată
perioada
de
durabilitate a proiectului (3 ani după
finalizarea acestuia), spre exemplu:
 creşterea cifrei de afaceri (%),
 numărul locurilor de muncă
menţinute (posturi)
în condiţiile actuale economico-sociale
(înrăutăţite progresiv după depunerea
cererii de finanţare).

Etapa de post-implementare

PROBLEME ÎNTÂMPINATE
Durata
mare
de
la
depunerea
proiectului,
până
la
semnarea
contractului de finanţare de 6-9 luni.

Nr. crt.
1.

Etapa de evaluare tehnică și financiară

AXA PRIORITARĂ 1 – Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient
1.1. Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţa pe piaţă a întreprinderilor, în special IMM-uri

ANEXĂ

PROBLEME ÎNTÂMPINATE
Sesiunea de depunere a proiectelor a fost
organizată într-un termen scurt (Ghidul
Solicitantului în varianta finală
a fost
publicat încă din 10 august, 2010, însă
Cererea de propuneri de proiecte a fost
lansată la începutul lunii septembrie,
2010, înscrierea on-line fiind anunțată
pentru data de 6 septembrie, ora 9:00),
insuficient pentru pregătirea unor cereri
de finanțare fezabile.
În cadrul apelului deschis și închis în data
de 06.09.2010 au fost înregistrate foarte
multe proiecte în aplicația electronică.
Primul proiect a apărut ca fiind înregistrat
pe site-ul MIMMCTPL la ora 9:00:00. În
cadrul
formularului
de
înscriere
electronică
trebuiau
completate
12
secțiuni. Chiar dacă aceste secțiuni ar fi
fost
completate
anterior,
aplicația
permițând acest lucru, momentul la care
un aplicant putea sa dea click era ora
9:00:00, ceea ce înseamnă că era
imposibilă o înregistrare completă a unui
proiect într-o singură secundă, cu atât
mai mult 7 înregistrări la aceeași secundă.

Nr. crt.

CONSECINȚE

Lipsă de transparență în procesul de
depunere a aplicațiilor.

CONSECINȚE
Lipsa egalității de șanse la depunerea
proiectelor, fiind încurajată rapiditatea
la depunere și nu calitatea și relevanța
proiectelor.
Acceptarea la finanțare a unor
proiecte slabe din punct de vedere
calitativ, în defavoarea unor proiecte
ce se pot dovedi ca fiind de o calitate
net superioară.
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PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

Propunem refacerea aplicației informatice
și a întregii proceduri de înscriere
electronică, astfel încât să nu mai existe
suspiciuni cu privire la corectitudinea
înscrierii.

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
Propunem ca sesiunile de înregistrare a
Cererilor de finanțare să fie anunțate din
timp, nu cu câteva zile înainte de
deschiderea acestora și să se încerce, pe
viitor, evitarea situațiilor similare celei
petrecute în data de 06.09.2010.
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PROBLEME ÎNTÂMPINATE

Evaluarea Cererilor de Finanțare

2.

Nr. crt.
1.

Etapa de înscriere electronică a Cererilor de finanțare

Operațiunea
Sprijin financiar în valoare de până la 1.075.000 lei acordat pentru investiții în IMM-uri

Solicitarea unor documente necesare
semnării
Contractului
de
finanțare
inexistente (de ex. Certificat de atestare
fiscală
pentru
un
sediu
secundar
inexistent al Solicitantului)

4.

PROBLEME ÎNTÂMPINATE
Neclarități în procedurile de achiziții
publice din cadrul proiectelor.

Nr. crt.

de

CONSECINȚE

CONSECINȚE
Eliminarea de la plată a unor cheltuieli
care ar trebui să fie eligibile, dar din
cauza procedurii interne POS CCE pot
fi considerate neeligibile.
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PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
Publicarea unor instrucțiuni mult mai
detaliate în privința realizării achizițiilor
sau utilizarea exclusivă a legislației
naționale de achizțtii publice.

Implementarea
unui
mecanism
de
reevaluare
a
răspunsurilor
de
aprobare/respingere
a
cererilor
de
finanțare și a corectitudinii și justificării
solicitărilor suplimentare de documente
adresate beneficiarilor.

Propunem ca termenele de transmitere a
scrisorilor de aprobare să fie cât mai
apropiate de data întocmirii lor, și nu la
diferență de o lună, indiferent de numărul
mic de angajați implicați în procesul de
evaluare și selecție și numărul mare de
proiecte depuse în cadrul unei sesiuni de
cereri de proiecte. Externalizarea acestor
procese către firme specializate ar fi, de
asemenea, o soluție.
Propunem ca termenele de răspuns la
contestațiile depuse de către Solicitanți să
fie reduse la un număr fix și rezonabil de
zile.
Alocarea unor perioade de timp reduse în
etapa de evaluare a Cererilor de Finanțare
și de răspuns la contestațiile formulate de
Solicitanți.
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Contractelor

Practicile de acest tip crează și mențin
în rândul potențialilor beneficiari
percepția că accesul la fondurile
europene se face în mod incorect,
astfel încrederea în Autoritățile Publice
scade, și de aici, interesul redus în
accesarea acestor fonduri.

Nesemnarea
finanțare.

Tergiversări în procesul de absorbție al
fondurilor,
întârzieri
periculoase
pentru
situația
financiară
a
beneficiarilor în procesul de demarare
a unor proiecte aprobate.

Întocmirea Dosarelor de rambursare

Nr. crt.
5.

Întocmirea Dosarelor de achiziții

Perioada de timp alocată evaluării
Cererilor de Finanțare și a Anexelor
aferente este mult prea mare, ca și cea
de transmiterea a răspunsurilor la
contestațiile
depuse
de
Solicitanți.
Scrisorile de aprobare a Cererilor de
finanțare ajung la Solicitanți la o diferență
de timp uneori și mai mare de 30 de zile
de la data emiterii lor.

3.

Există situații în care nu se respctă
termenul
de
plată
a
finanțării
nerambursabile de 90 zile, datorită unor
greșeli realizate de către personalul din
AM și OI-uri. După ce Dosarul de
rambursare a fost preluat de la OI de AM,
din cauza unor neclarități și a lipsei de
informații/comunicare între personalul din
AM și OI, , rambursarea cheltuielilor nu a
fost realizată nici după 10 luni de la
depunerea Cererii.
Întârzieri nejustificate în rambursarea
cheltuielilor
datorate
lipsei
de
profesionalism a personalului AM-ului
și OI-urilor.

Există situații în care nu s-a desemnat un
ofiţer de monitorizare timp de 4 luni de la
semnarea contractului de finanţare.

În Manualul de Identitate Vizuală nu este
detaliat modul în care trebuie să arate
broşurile/pliantele, iar Beneficiarii sunt
responsabili pentru respectarea unor
cerințe nedisponibile.

8.

9.

Există sancțiuni/cheltuieli nedecontate
efectuate
pentru
materiale
de
promovare a proiectelor fără a exista
niște reguli cu privire la conținutul și
forma materialelor de promovare.

Apariția unor probleme care afectează
în
mod
negativ
începerea
implementării proiectelor.

CONSECINȚE
Nesoluționarea în timp util a unor
cereri de informații suplimentare (de
ex. nesoluținarea unei Cereri de Act
Adiţional).

www.amcor.ro
Comisia Profesională Fonduri Structurale

8

Desemnarea ofiţerului de monitorizare în
timp util după semnarea contractului de
finanţare, având în vedere că există
obligaţii contractuale de realizat în
primele 30 de zile.
Prevederi detaliate în Manualul de
Identitate Vizuală, în funcție de care să se
poată realiza materiale conforme și
decontabile.

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
Înființarea de Organisme Intermediare în
fiecare
regiune
de
dezvoltare
sau
introducerea posibilității de a comunica și
transmite informații și documente prin
intermediul e-mail-ului.

Respectarea
termenelor
de
plată
specificate în Contractul de finanțare și
organizarea
internă
mai
atentă
a
personalului AM-uli și OI-urilor.
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PROBLEME ÎNTÂMPINATE
Organismul Intermediar pentru IMM are
un singur sediu, în Bucureşti, astfel încât
pentru
fiecare
document
solicitat
Beneficiarul trebuie să se deplaseze în
capitală.

Nr. crt.
7.

Etapa de implementare a proiectelor

6.

Nr. crt.
1.

CONSECINȚE
Întârzieri foarte mari în semnarea
contractelor de finanțare față de
termenele
stabilite
în
Ghidul
Solicitantului, ceea ce duce și la
întârzieri în demararea implementării
proiectelor.
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PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
O mai mare deschidere a autorităților
contractante
către
comunicare
cu
beneficiarii
interesați
în
accesarea
fondurilor
structurale
și respectarea
termenelor de răspuns la solicitările
adresate AM POS CCE.
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PROBLEME ÎNTÂMPINATE
Termenele de evaluare ale Cererilor de
Finanțare sunt foarte mari, răspunsurile
la solicitările de informații adresate
autorităților sunt aproape inexistente,
personalul
nefiind
deschis
către
comunicare.

Evaluarea Cererilor de Finanțare

Operațiunea
Sprijin financiar cu valoarea cuprinsa intre 1.075.001 lei si 6.450.000 lei acordat pentru investitii in IMM-uri

PROBLEME ÎNTÂMPINATE
Metodologia propusă pentru realizarea
analizei
cost-beneficiu
nu
este
în
concordanță cu documentul de lucru nr.4
al
Comisiei
Europene.
În
Ghidul
Solicitantului pentru investiții mari
se
definește eronat conținutul fluxurilor de
actualizat, adică se includ și fluxurile
financiare.

CONSECINȚE
Dificultăți în elaborarea unor cereri de
finanțare corecte ce vor genera
respingeri ulterioare de proiecte.

Nr. crt.
2.

CONSECINȚE
În condițiile în care este eligibilă și
înființarea de noi unități de producție,
este
irelevantă
raportarea
la
indicatorii
din
ultimul
exercițiu
financiar, deoarece pentru anumiți
Beneficiari această dinamică (creștere
procentuală) este evident cu mult mai
mare decât a altor Solicitanți, care
desfășoară deja activitate în domeniul
pentru care se propune proiectul.
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PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
Propunem raportarea acestor indicatori la
finele perioadei de monitorizare față de
valoarea acestor indicatori la începutul
perioadei de monitorizare.

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
Propunem realizarea unei metodologii
uniforme pentru analiza cost-beneficiu la
nivelul
tuturor
axelor
prioritare
și
operațiunilor din cadrul POS CCE.
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PROBLEME ÎNTÂMPINATE
Conform Ghidului Solicitantului, este
eligibilă și crearea de noi unități de
producție.
În secțiunea 2.7.Indicatori a Cererii de
Finanțare sunt solicitați o serie de
indicatori (ex.: creșterea cifrei de afaceri,
creșterea
exportului
etc.)
a
căror
dinamica trebuie prezentată procentual
atât la finele perioadei de implementare,
cât și la sfârșitul perioadei de menținere
obligatorie a investiției, prin raportare la
ultimul exercițiu financiar încheiat.
De asemenea, conform grilei ETF, la
subcriteriul I.1., este analizat si evaluat
indicatorul Creșterea cifrei de afaceri a
întreprinderii într-un interval de cinci ani

Completarea Cererii de Finanțare și a documentelor anexă

Nr. crt.
1

Interpretarea Ghidului Solicitantului

Operațiunea
Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile destinat
întreprinderilor mari

Perioada mare de autorizare de către AM
a cererilor de rambursare, în urma
verificării de către OI a documentelor
justificative
prezentate
de
către
Beneficiar, în maximum 80 de zile
calendaristice de la data depunerii
acestora la OI.
Comunicarea
defectuoasă
dintre
Consultant
(în
condiţiile
în
care
Beneficiarul are încheiat contract de
servicii pentru managementul proiectului)
şi Ofiţerul de monitorizare şi Ofiţerul
financiar
în
timpul
implementării
proiectului, inclusiv la depunerea cererilor
de rambursare
Lipsa unei colaborări transparente și
eficiente dintre AM și băncile care acordă

5.

7.

În situaţia întârzierilor în acordarea
rambursărilor,
beneficiarii
plătesc

Depășirea termenelor din Graficul de
eșalonare și, respectiv, întârzieri în
rambursarea cheltuielilor.

Durata foarte mare de rambursare a
cheltuielilor, nerespectându-se astfel
termenul prevăzut în Contractul de
Finanțare.

CONSECINȚE
Cheltuieli
suplimentare
pentru
beneficiar
și/sau
renunțarea
la
prefinanțare.
Exemplu: După semnarea contractului
de finanțare cu OI,
s-a renunțat la
solicitarea
prefinanțării,
rezultatul
fiind pierderea costului scrisorii de
garanție, în valoare de 5.000 RON.
Întârzierile în obţinerea prefinanțării
conducând la nerespectarea graficului
de rambursare.

www.amcor.ro
Comisia Profesională Fonduri Structurale

11

Propunem stabilirea unor parteneriate cu
băncile care pot acorda credite pentru co-

Recomandăm ca întreaga comunicarea
dintre reprezentîanți OI/AM și Consultanții
reprezentând interesele Beneficiarilor să
fie
recunoscută
și
reglementată
corespunzător.

Contractul de Finanţare să fie respectat de
ambele părţi, cu prevederea tuturor
prevederilor
menționate
în
Ghidurile
Solicitantului.
Contractul de Finanţare să fie respectat de
ambele părţi, cu prevederea tuturor
prevederilor
menționate
în
Ghidurile
Solicitantului.

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

Asociaţia Consultanţilor în Management din România / Romanian Management Consultancies Association

Termenul de acordare a prefinanţării nu
este specificat în contractul de finanţare.

4.

6.

PROBLEME ÎNTÂMPINATE
În cazul solicitării prefinanțării, garanția
cerută depășește prevederile din ghid, și
se solicită scrisoare de garanție bancară.

Nr. crt.
3.

Etapa de implementare

de la data finalizării proiectului (în
procente și raportat la cifra de afaceri din
ultimul exercițiu financiar).

Nr. crt.
8.

CONSECINȚE
Îngreunarea proceselor de achiziții
publice pentru beneficiari, deși scopul
procedurii simplificate era cu totul
diferit.

dobânzi foarte mari care le afectează
situaţia financiară a firmei, dar și a
proiectului.
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PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
Prezentarea unor instrucțiuni clare privind
procedura simplificată de achiziții publice,
cu includerea de modele de documentații
de atribuire pentru fiecare tip de achiziție.

finanțarea proiectelor în care condițiile de
creditare
să
fie
avantajoase
și
Beneficiarilor.
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PROBLEME ÎNTÂMPINATE
Există o confuzie generală în ceea ce
privește procedura simplificată privind
achizițiile publice. Detalierea acestei
proceduri este vagă și neclară, și, din
acest motiv,
beneficiarii, preferă să
urmeze reglementările OUG 34/2006 cu
modificările și completările ulterioare.
De exemplu, în cadrul POS CCE procedura
simplificată de achiziții publice prevede
publicarea într-un ziar local/național a
unui anunț de intenție și nu a unui anunț
de participare, deși conținutul recomandat
al anunțului este unul tipic pentru anunțul
de participare.
Nu există norme unitare la nivelul tuturor
Programelor Operaționale în ceea ce
privește forma și conținutul acestor
aunțuri. De exemplu, în cadrul POR se
solicită ca anunțul de participare să
conțină elementele de identitate vizuala
ale programului, în timp ce la POS CCE nu
este impusă această cerință.

Întocmirea Dosarelor de Achiziții

credite pentru cofinanțarea proiectelor,
prin oferirea de către bănci a unor condiţii
foarte dezavantajoase de creditare –
neacordarea
creditului
din
motive
nejustificate, aprobarea de sume mai mici
decât cele solicitate de către beneficiar.

Nr. crt.
1.

CONSECINȚE
Completarea incorectă a Cererii de
finanțare
și/sau
declararea
ca
neeligibilă a acesteia.
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PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
Publicarea
în timp util a tuturor
informaţiilor relevante cu privire la
completarea Cererii de Finanţare, pentru
a putea pregăti Cererea în concordanţă cu
criteriile. Corelarea informațiilor solicitate
în Cererea de Finanțare cu prevederile din
Ghidul Solicitantului.
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PROBLEME ÎNTÂMPINATE
Formularul final al Cererii de finanțare a
apărut în ultima clipă, respectiv cu trei
zile înainte de prima zi de înscriere on-line
a proiectelor.
Cerințele din Cererea de Finanţare nu au
fost corelate cu cerințele din Ghidul
Solicitantului, iar ulterior, odată
cu
apariția
Corrigendum-ului,
nu
s-a
menționat
în
acesta
obligativitatea
ataşării Anexei 6.

Completarea Cererii de Finanțare și a documentelor anexă

AXA PRIORITARĂ 3 – Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public
3.1. Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei
3.1.1. Sprijinirea accesului la broadband și la serviciile conexe

PROBLEME ÎNTÂMPINATE
Evaluarea unui proiect depus în cadrul
operațiunii 3.3.1 a durat mai mult de 2
ani, domeniul IT fiind un domeniu care se
dezvoltă într-un ritm alert.

Nr. crt.
2.

CONSECINȚE
întârzieri în procesul de contractare
datorită unor greșeli administrative
minore remediate într-un interval de
timp prea îndelungat.

CONSECINȚE
Întârzieri
majore
în
demararea
implementării proiectelor, în condițiile
în care domeniul IT este unul în care
soluțiile tehnice se schimbă rapid.
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PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
Acordarea unei atenții sporite contractelor
și soluționarea rapidă a acelor greșeli
minore realizate de către personalul OIului.

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
Accelerarea procedurii de evaluare a
proiectelor si stabilirea unor termene de
max. 3 luni alocate evaluarii proiectelor.
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PROBLEME ÎNTÂMPINATE
Greșelile realizate de către personalul OIului (de ex. număr de contract greşit) se
soluționează într-un interval de timp mult
prea mare (după 2 luni de la depistarea
greșelii
s-a
solicitat
Beneficiarului
retransmiterea
primei
pagini
a
Contractului de Finanţare pentru a
schimba numărul).

Etapa de contractare

Nr. crt.
1.

Evaluarea Cererilor de Finanțare

AXA PRIORITARĂ 3 – Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public
3.3. Dezvoltarea e-economiei
3.3.1. Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate şi a altor aplicaţii electronice pentru
managementul afacerilor

Nr. crt.
1.

CONSECINȚE
Urmărirea dificilă a textului pentru
diferite categorii de beneficiari.
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PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
Propunem fie elaborarea unui Ghid pentru
fiecare categorie de beneficiar în parte:
1. beneficiari care intră sub incidenţa
ajutorului de stat;
2. beneficiari care nu intră sub
incidenţa ajutorului de stat,
fie structurarea unui singur Ghid dar cu
două părți distincte, pentru fiecare
categorie de Beneficiar.
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PROBLEME ÎNTÂMPINATE
Există un singur Ghid al Solicitantului
pentru toate categoriile de Beneficari în
cadrul acestui DMI.

Interpretarea Ghidului Solicitantului

AXA PRIORITARĂ 4 - Creşterea eficienţei energetice şi a siguranţei în aprovizionare, în contextul combaterii
schimbărilor climatice
4.2. Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi

PROBLEME ÎNTÂMPINATE
Cerinţele referitoare la redactarea SF/PA
– partea financiară nu sunt clare.

Evaluarea tehnico-economică a Cererilor
de finanțare
se realizează în mod
subiectiv, nerespectându-se în totalitate
criteriile din grila de evaluare și nefiind
justificată ulterior, la cerere, acordarea
unor punctaje mici.

3.

CONSECINȚE
Pentru ca potențialilor beneficiari să li
se emită scrisori de confort, băncile îi
obligă
să
blocheze
în
depozite
colaterale sumele de bani, pentru
perioada de valabilitate a scrisorii de
confort (120 zile). Însă blocarea
acestor sume de bani nu garantează
aprobarea proiectului, cu atât mai
mult constituind un lucru neplăcut
pentru potențialii beneficiari, mai ales
atunci când este vorba de sume foarte
mari de bani blocate pe o perioadă
destul de lungă de timp.
Nefinanțarea anumitor proiecte din
cauza obținerii unui punctaj mic,
nejustificat, în etapa de evaluare.

CONSECINȚE
Efort suplimentar atât din partea
evaluatorilor cât şi a solicitanţilor,
pentru
a
transmite/răspunde
solicitărilor de numeroase informaţii
suplimentare.
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Folosirea Grilei de evaluare tehnicoeconomică în mod corect și transparent,
justificând în detaliu acordarea anumitor
punctaje, atunci când se solicită acest
lucru.
De asemenea, propunem realizarea unui
focus
grup
cu
o
echipă
de
consultanți/evaluatori (din mediul privat,
cu
experiență semnificativă atât în
scrierea,
cât
și
în
implementarea

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
Acceptarea
dovedirii
capacității
de
cofinanțarie
și cu extras de cont,
condiționând potențialul beneficiar ca, în
cazul aprobării proiectului, la semnarea
contractului
de
finanțare,
să
se
demonstreze sursa reală de cofinanțare
(de ex.: un nou extras de cont la data
semnării contractului sau în cazul în care
nu mai există banii cash, un credit bancar
aprobat).

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
Propunem realizarea unui cadru clar de
completare a SF/PA cu prevederi mult mai
detaliate.
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PROBLEME ÎNTÂMPINATE
Dovedirea capacității de cofinanțare nu se
mai poate face, din actualele sesiuni de
depunere
a
proiectelor,
decât
cu
scrisoarea de confort angajantă emisă de
către o bancă. Nu se mai acceptă extras
de cont, garanție bancară etc.

Nr. crt.
2.

Evaluarea Cererilor de Finanțare

Nr. crt.
1.

Interpretarea Ghidului Solicitantului

VALABIL PENTRU TOATE AXELE

Termenele de evaluare sunt foarte mari,
răspunsurile la clarificări adresate de
către beneficiari sau consultanți sunt
aproape inexistente, personalul din cadrul
instituțiilor
publice
implicate
în
coordonarea POS CCE nefiind deschis
către comunicare .

Nr. crt.
5.

CONSECINȚE
Nelămuriri și neclarificări continue
pentru Beneficiari și Consultanți care
duc la încetinirea procesului de
absorbție al fondurilor structurale

Apariția unor probleme grave, atât în
etapa de redactare a proiectelor, cât ți
în cea de implementare.
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PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
Propunem ca perioadele de răspuns la
solicitările adresate să fie stabilite la un
număr de 5 zile lucrătoare iar răpunsurile
din partea AM să fie punctuale, explicite,
conform specificului situațiilor descrise în
solicitările
adresate
de
Solicitanți/Consultanți
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PROBLEME ÎNTÂMPINATE
La solicitările punctuale de clarificări
adresate
de
către
Solicitanți
sau
Consultanți AM POS CCE se primesc
răspunsuri ambigue și cvasi-generale
(preluate
ad
literam
din
Ghidurile
Solicitantului), în termene uneori destul
de mari.

Etapa de post-implementare

4.

proiectelor) pentru a stabili câteva criterii
clare pentru evaluarea proiectelor (similar
metodologiei folosite de ANCS).
Personalul AM POS CCE şi al structurilor
teritoriale ar trebui să asigure o
comunicare deschisă și transparentă cu
toți factorii interesați și să-și asume toate
informațiile furnizate către aceștia, astfel
încât
să
contribuie
la
accelerarea
procesului de absorbție al fondurilor
europene, și la desfășurarea acestuia în
condiții favorabile pentru toate părțile.

