RAPORT DE MONITORIZARE A PROBLEMELOR ÎNTÂMPINATE DE MEMBRI
AMCOR ÎN PROCESUL DE ABSORBȚIE AL FONDURILOR STRUCTURALE
NR.1 AFERENT PERIOADEI MARTIE-MAI, 2010

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 primul Raport de monitorizare al procesului de
absorbție al fondurilor structurale, întocmit pe baza sesizărilor formulate de membri
AMCOR.
Aceste sesizări, împreună cu propunerile/sugestiile Dvs privind îmbunătățirea
problemelor
depistate, au fost
transmise Autorităților
de
Management
corespunzătoare și către Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale.

Manager Comisii Profesionale
Andreea FIEROIU

Asociaţia Consultanţilor în Management din România / Romanian Management Consultancies Association
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Axa:
Măsura:
Nr. crt.
1.
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PROBLEME ÎNTÂMPINATE
Obiectivul general al Axei 3 este
”dezvoltarea durabilă a economiei
rurale prin încurajarea activităților
non-agricole, în scopul creșterii
numărului de locuri de muncă și a
veniturilor adiționale”.
Obiectivul
specific
nr.2
este
”creșterea
valorii
adăugate
în
activități non-agricole”.
Obiectivul operațional nr.4 este
”reducerea gradului de dependență
față de agricultură”.
Conform statisticii aferente sesiunii
din noiembrie și decembrie 2009, au
fost depuse peste 2.000 de proiecte,
dintre care peste 80% având ca
activități prestări de servicii în
agricultură pe bază de contract, ceea
ce
contravine
în
totalitate
cu
obiectivul
general,
obiectivele
specifice și operaționale în felul
următor:
- serviciile prestate pentru agricultură
sunt reprezentate, de fapt, de toate
lucrările
agricole
de
bază
din
agricultură,
doar
că
sunt
externalizate
deținătorului
exploatației, deci sunt extrem de

2

3. Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale
312. Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
Neconcordanța activităților finanțate Propunem
structurarea
alocării
pe
prin proiecte cu obiectivele (generale, componente sau pe submăsuri în cadrul
specifice,
operaționale)
Axelor Măsurii 312, la fel ca și cele de pe Măsura
Prioritare descrise în PNDR.
313 sau măsura 121, ca parte distinctă, cu
Practic, prin accesul la această măsură alocare maximă de 25% din alocările
a unor proiecte ce au ca scop prestarea aferente fiecărei sesiuni pentru aceste
de servicii agricole sau mecanizate, activități de prestări servicii agricole pe bază
prin simpla achiziție a echipamentelor de tarif sau contract.
și a utilajelor agricole (lăsată în mod
voit)
se
deturnează
destinația
declarată
a
acestor
fonduri
și
contravine cu:
- obiectivele agriculturii românești în
direcția
comasării
suprafețelor
agricole;
- problemele de ordin tehnic în
procedura de acordare a subvențiilor
agricole pe suprafață, practic se
înlocuiește contractual de tip arendă
(bine definit și structurat de legislație
actuală) cu cel de prestări servicii;
- beneficiarii reali ai investițiilor sunt
de fapt exploatațiile agricole pentru
care s-au înființat aceste externalizări
de servicii, și nu start-up-urile deținute
de asociați sau angajați ai acestora,
exploatații ce au urmărit finanțări cu
procent mai mare de finanțare (70% în

1)PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ
PNDR – Etapa de interpretare a Ghidului Solicitantului

Nr. crt.
3.

Axa:

Axa:
Măsura:
Nr. crt.
2.
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Toate axele și măsurile active până la acest moment, în toate etapele
proiectelor
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
Nelămuriri și neclarificări continue Propunem ca perioadele de răspuns la
pentru Beneficiari și Consultanți care solicitările adresate să fie stabilite la un
duc la încetinirea procesului de număr de 5 zile lucrătoare iar răpunsurile
absorbție al fondurilor structurale.
din partea AM să fie punctuale, explicite,
conform specificului situațiilor descrise în
solicitările
adresate
de
Solicitanți/Consultanți.

loc de 50%), societăți cu situații
neclare ale dimensiunii exploatației, cu
situații incerte din punct de vedere al
datoriilor fiscale, acestea fiind ascunse
prin accesul la fonduri a societăților
nou-înființate, societăți cu litigii pe
diferite alte linii de lucru.
4. LEADER
431.1 Construcţie parteneriate public-private – Faza 3
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
Se remarcă, în unele GAL-uri, o Propunem ca pentru selectarea proiectelor
acaparare a conducerii de către ce vor fi depuse prin GAL să se contracteze
reprezentanții administrației locale care o firmă de consultanță prin care se va evita
vor să îndeplinească cerința majorității conflictul de interese locale. Această firmă
private prin interpuși, lucru care duce trebuie să dețină experiența și competențele
la un agravat conflict de interese.
necesare pentru administrarea procesului de
depunere și evaluare a proiectelor.
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PROBLEME ÎNTÂMPINATE
La solicitările punctuale de clarificări
adresate de către Solicitanți sau
Consultanți AM PNDR se primesc
răspunsuri ambigue și cvasi-generale
(preluate ad literam din Ghidurile
Solicitantului), în termene uneori
destul de mari.

PROBLEME ÎNTÂMPINATE
Administrația locală trebuie să dețină
un rol de susținător și inițiator al
acestor Grupurilor de Acțiune Locală,
însă
ponderea
majoritară
a
membrilor
trebuie
să
fie
a
întreprinzătorilor
privați
și
a
cetățenilor comunei, membrii care ar
trebui să nu dețină legături de
rudenie
cu
reprezentanții
administrației locale.

dependente
față
de
activitatea
agricolă;
- locurile de muncă propuse prin
proiecte sunt în proporție de 90%
legate
de
activități
strict
de
mecanizare agricolă.

PROBLEME ÎNTÂMPINATE

interpretarea

în întocmirea
Cererilor
de
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Propunem întocmirea unei liste agreate între
Ministerul Sănătății și AM care să fie anexată
Ghidului Solicitantului, prin care să fie
clarificate aceste cheltuieli eligibile (pentru
instrumentele, utilajele, aparatura și dotările
de specialitate precum și mobilierul pecific).

3. Îmbunătăţirea infrastructurii sociale

O abordare neunitară
bugetelor
în
cadrul
Finanțare.

Propunem
publicarea
unei
variante
consolidate a Ghidului Solicitantului, cu
mențiunea datei în clar a valabilității acestuia
(datei publicării variantei consolidate), în
care, pentru a evidenția modificările aduse
prin corrigendum-uri, pot fi folosite diverse
marcaje ale paragrafelor/frazelor actualizate
(highlight, coduri de culori etc).
3. Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
3.1. Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de
sănătate
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

Dificultăți în citirea și
Ghidului Solicitantului.

1. Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – potențiali poli de creștere
1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbană
Centre urbane
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
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Există neclarități în ceea ce privește
lista cheltuielilor eligibile (pentru
instrumentele, utilajele, aparatură și
dotările de specialitate precum și
mobilierul specific). De cele mai multe
ori eligibilitatea cheltuielilor este
reglată în etapa întocmirii, depunerii și
verificării Dosarelor de Plată, însă
acest
lucru
duce
la
revizuirea
bugetelor, la reaprobarea indicatorilor
de către solicitant etc.
Axa prioritară:

Nr.
crt.
2.

Axa prioritară:
Domeniul major de intervenție:

Axa prioritară:
Domeniul major de intervenție:
Operațiunea:
Nr.
PROBLEME ÎNTÂMPINATE
crt.
1.
Majoritatea ghidurilor Solicitantului
aferente
axelor/DMIurilor
au
corrigendum-uri, însă pentru DMI 1.1.
- Centre urbane, numărul acestor
modificări/actualizări exced cu mult
actualizările altor ghiduri.

2)PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL
POR – Etapa de Interpretare a Ghidului Solicitantului

PROBLEME ÎNTÂMPINATE

Nr.
crt.
4.

în întocmirea
Cererilor de

Propunem întocmirea unei liste agreate între
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și
Sportului și AM care să fie anexată Ghidului
Solicitantului, prin care să fie clarificate
aceste cheltuieli eligibile.

Neconcordanțe între prevederile din
Ghidul Solicitantului și situația actuală în
ceea
ce
privește
eligibilitatea
Solicitanților
pentru
Municipiul
București.
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Recomandăm
actualizarea
Ghidului
Solicitantului cu această informație astfel
încât să fie menționată explicit posibilitatea
administrării investiției finanțate din fonduri
publice de către instituția special creată,
respectiv de către ASSMB, în cazul acestui
DMI, pentru potențialele proiecte ce s-ar
desfășura în Municipiul București.

3. Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
3.1. Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de
sănătate
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

O abordare neunitară
bugetelor din cadrul
Finanțare.

3.4. Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională
continuă
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
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a) Unităţi
administrativ-teritoriale
(Autorităţi ale administraţiei publice
locale)
(A.P.L.),
Unităţile
administrativ teritoriale (judeţe,
municipii,
oraşe),
având
ca
reprezentant
legal
preşedintele
consiliului
judeţean,
în
cazul
judeţelor,
respectiv primarul, în
cazul
municipiilor
şi
oraşelor;
Consiliul
judeţean
având
ca
reprezentant
legal
preşedintele
consiliului
judeţean;
Primăriile
reprezentate
de
primar,
dacă

Conform
Ghidului
Solicitantului,
solicitanții eligibili sunt :

PROBLEME ÎNTÂMPINATE

Există neclarități în ceea ce privește
lista cheltuielilor eligibile (pentru
echipamente de specialitate). De cele
mai multe ori eligibilitatea cheltuielilor
este reglata în etapa întocmirii,
depunerii și verificării Dosarelor de
Plată, însă acest lucru duce la
revizuirea bugetelor, la reaprobarea
indicatorilor de către solicitant etc.
Axa prioritară:
Domeniul major de intervenție:

Nr.
crt.
3.

Domeniul major de intervenție:

Nr.
crt.
5.

Neconcordanțe între prevederile din
Ghidul Solicitantului și situația actuală în
ceea
ce
privește
eligibilitatea
Solicitanților
pentru
Municipiul
București.
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Recomandăm
actualizarea
Ghidului
Solicitantului cu această informație astfel
încât să fie menționată explicit posibilitatea
administrării investiției finanțate din fonduri
publice de către instituția special creată,
respectiv de către AMPT în cazul acestui DMI,
pentru potențialele proiecte ce s-ar desfășura

5. Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
5.1. Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi
crearea/modernizarea infrastructurilor conexe
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
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b) Autoritate a administraţiei publice

a) Unităţi
administrativ-teritoriale
(Autorităţi ale administraţiei publice
locale);

Conform
Ghidului
solicitantului,
solicitanții eligibili sunt :

PROBLEME ÎNTÂMPINATE

În
cazul
Municipiului
București,
administrarea unora dintre unitățile
spitalicești a fost transferată către o
instituție publică de interes local al
Municipiului București cu personalitate
juridică, finanțată din bugetul local al
Municipiului
București,
respectiv
Spitalelor
şi
ASSMB
(Administraţia
Serviciilor Medicale Bucureşti).
Axa prioritară:
Domeniul major de intervenție:

c) Liderul desemnat printr-un acord de
parteneriat
între
unităţi
administrativ-teritoriale (autorităţi
ale administraţiei publice locale).

b) Asociaţii
de
dezvoltare
intercomunitară (A.D.I.);

primăriile
au
în
administrare
imobilul subiect al cererii de
finanţare;
Consiliile
locale
reprezentate
de
primar,
dacă
consiliul local are în administrare
imobilul subiect al cererii de
finanţare;

unităţi de cult.



în Municipiul București.
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În
cazul
Municipiului
București,
administrarea monumentelor și a
unora dintre obiectivele de patrimoniu
turistic a fost transferată către o
instituție publică de interes local al
Municipiului București cu personalitate
juridică, finanțată din bugetul local al
Municipiului București, respectiv AMPT

unităţi administrativ-teritoriale
(autorităţi
ale
administraţiei
publice locale);

administraţiei
lider
al
unui



Autoritate
publice
centrale
parteneriat cu :

a

unităţi de cult;

persoane juridice de drept privat
fără scop patrimonial,





sau :

autoritate
a
publice centrale;



administraţiei

unităţi administrativ-teritoriale
(autorităţi
ale
administraţiei
publice locale);



e) Unitate
administrativ-teritorială
(autoritate a administraţiei publice
locale) lider al unui parteneriat cu :

d) Organizaţii
neguvernamentale
(Persoane juridice de drept privat
fără scop patrimonial);

c) Unităţi de cult;

centrale;
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și

de

Propunem precizarea ca moment de referință
pentru
aprecierea
gradului
de
pregătire/maturitate a proiectului momentul
notificării de către OI a selecției (acceptării)
proiectului, ca urmare a finalizării favorabile a
evaluării tehnice și financiare.

Raportarea
deficitară
în
activităților/
achizițiilor
desfășurate.

timp
a
publice

www.amcor.ro
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Propunem
două
variante
pentru
îmbunătățirea situației:
 fie introducerea a unui tabel intermediar
“Achiziții
publice
preconizate
după

Toate axele prioritare și domeniile de intervenție aferente
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

Această problemă este valabilă pentru majoritatea Axelor și a Domeniilor de Intervenție din cadrul POR.

Axa prioritară:
Nr.
PROBLEME ÎNTÂMPINATE
crt.
7.
În cadrul secțiunii dedicate descrierii
Achizițiilor publice din Cererea de
Finanțare sunt menționate două tabele
distincte pentru două perioade în care

1

Inaprecierea reală a gradului
pregătire/maturitate a proiectului.

1. Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – potențiali poli de creștere
1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbană
Centre urbane
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

POR – Etapa de întocmire a Dosarelor de Achiziții

Axa prioritară:
Domeniul major de intervenție:
Operațiunea:
Nr.
PROBLEME ÎNTÂMPINATE
crt.
6.
Grilele
de
evaluare
tehnică
și
financiară (grilele 3.1., 3.2. și 3.3),
precizează la subcriteriul Gradul de
pregătire/maturitate a proiectului
ca moment de referință (raportare în
timp) depunerea Cererii de Finanțare.
Astfel, pentru proiectele care prin
natura lucrărilor necesită realizarea de
proiect
tehnic,
gradul
de
pregătire/maturitate a proiectului este
apreciat în funcție de un număr de luni
estimat de la depunerea CF pentru
finalizarea proiectului tehnic (PT).
Același lucru este valabil și pentru
proiectele care prevăd doar achiziția
de echipamente.

POR – Etapa de Evaluare tehnică și financiară1

(Administrația
Monumentelor
Patrimoniului Turistic).

Nr.
crt.
8.
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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.

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

La solicitările punctuale de clarificări
adresate de către Solicitanți sau
Consultanți AM POR se primesc
răspunsuri ambigue și cvasi-generale
(preluate ad literam din Ghidurile
Solicitantului), în termene uneori
destul de mari.

PROBLEME ÎNTÂMPINATE

Axa prioritară:

depunerea Cererii de Finanțare până la
semnarea Contractului de Finanțare” în
secțiunea de Achiziții publice a Cererii de
Finanțare, între cele două deja existente,
situație în care raportarea se va face la
data depunerii Cererii de Finanțare și nu
la
data
semnării
Contractului
de
Finanțare;
 fie inserarea unor linii suplimentare în al
doilea tabel subordonate categoriei
“Achiziții
publice
preconizate
după
depunerea Cererii de Finanțare până la
semnarea Contractului de Finanțare” în
care
raportarea
termenelor
pentru
achizițiile publice să se facă de la data
depunerii Cererii de Finanțare, urmând ca
liniile următoare subordonate categoriei
“Achiziții
publice
după
semnarea
Contractului de Finanțare” să includă
doar achizițiile de după semnarea
acestuia, iar aceste din urmă achiziții să
se raporteze temporal la data semnării
Contractului de Finanțare.
Toate axele și măsurile active până la acest moment, în toate etapele
proiectelor
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

trebuie încadrate achizițiile publice ce
urmează
a
fi
organizate
către
Solicitantul finanțării, respectiv:
 achizițiile
publice
demarate/
efectuate până la depunerea Cererii
de Finanțare;
 achiziții publice preconizate a fi
demarate după depunerea Cererii
de Finanțare.
Termenele care sunt solicitate în
completarea datelor preconizate se
raportează la data semnării Acordului
de Finanţare (ex. Se va completa cu
nr.lunii de la semnarea Contractului de
Finanțare) în condițiile în care sunt și
achiziții care se pot desfășura și în
perioada dintre depunerea cererii de
finanțare și data semnării Contractului
de Finanțare.

PROBLEME ÎNTÂMPINATE
Există
un
singur
Ghid
al
Solicitantului
pentru
toate
categoriile de Beneficari în cadrul
acestui DMI.

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
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
Urmărirea dificilă a textului pentru Propunem fie elaborarea unui Ghid pentru
diferite categorii de beneficiari.
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.

Nr. crt.
2.

Operațiunea
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1. Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient de producție
1.1. Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţa pe piaţă a
întreprinderilor, în special IMM-uri
Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin
investiții tangibile și intangibile pentru întreprinderi mari
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
În condițiile în care este eligibilă și Propunem raportarea acestor indicatori la
înființarea
de
noi
unități
de finele perioadei de monitorizare față de
producție, este irelevantă raportarea valoarea acestor indicatori la începutul
la indicatorii din ultimul exercițiu perioadei de monitorizare.
financiar, deoarece pentru anumiți
Beneficiari
această
dinamică
(creștere procentuală) este evident

Asociaţia Consultanţilor în Management din România / Romanian Management Consultancies Association

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

Axa prioritară:
Domeniul major de intervenție:

POS CCE – Etapa de scriere a Cererii de Finanțare și a documentelor anexă

Nr. crt.
1.

Domeniul major de intervenție:

Axa prioritară:

3)PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII
ECONOMICE
POS CCE – Etapa de Interpretare a Ghidului Solicitantului

Neaprobarea unor cheltuieli incluse
in categoria de cheltuieli eligibile
din Ghidul solicitantului.

4.

POS CCE – Etapa de implementare
www.amcor.ro
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1. Un sistem inovativ şi eco-eficient de producţie
1.1. Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţa pe piaţă a
întreprinderilor, în special IMM-uri
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
Întârzieri în realizarea investiţiilor Recomandăm contractarea evaluărilor cu
propuse,
schimbarea
datelor deadline-uri de până în 3 luni, evaluările
previzionate la depunerea cererii de urmând a se realiza pe măsura depunerilor
finanţare, pierderea comenzilor.
și nu după închiderea sesiunii. Licitațiile să
fie făcute înaintea lansării sesiunilor de
depunere pentru a eficientiza activitatea
de evaluare.
Modificări importante privind partea Un training eficient al evaluatorilor.
de co-finanțare a Beneficiarului cu o Oferirea de motivații clare, concise și
probabilitate ridicată de renunțare la corecte privind neaprobarea cheltuielilor
proiect.
eligibile cu oferirea de soluții pentru
aprobarea lor, din partea Autorității de
Management.

POS CCE – Etapa de evaluare tehnică și financiară

cu mult mai mare decât a altor
Solicitanți, care desfășoară deja
activitate în domeniul pentru care se
propune proiectul.

Asociaţia Consultanţilor în Management din România / Romanian Management Consultancies Association

Programul de finanțare

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

Nr. crt.
3.

Axa prioritară:
Domeniul major de intervenție:

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

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

7.

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

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

1. Un sistem inovativ şi eco-eficient de producţie
1.1. Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţa pe piaţă a
întreprinderilor, în special IMM-uri
a) Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin
investiții tangibile și intangibile
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
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 Contractul de Finanţare să fie respectat de
conducând
la
nerespectarea ambele părţi, cu prevederea tuturor
graficului de rambursare.
prevederilor
menționate
în
Ghidurile
Solicitantului.
Durata foarte mare de rambursare a Contractul de Finanţare să fie respectat de
cheltuielilor, nerespectându-se astfel ambele părţi, cu prevederea tuturor
termenul prevăzut în Contractul de prevederilor
menționate
în
Ghidurile
Finanțare.
Solicitantului.

Asociaţia Consultanţilor în Management din România / Romanian Management Consultancies Association

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

6.

8.

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

Nr. crt.
5.

Operațiunea

Axa prioritară:
Domeniul major de intervenție:

Nr. crt.
11.

Axa prioritară:

Nr. crt.
10.

Propunem stabilirea unor parteneriate cu
băncile care pot acorda credite pentru cofinanțarea proiectelor în care condițiile de
creditare
să
fie
avantajoase
și
Beneficiarilor.

www.amcor.ro
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Toate axele și măsurile active până la acest moment, în toate etapele
proiectelor
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
Nelămuriri și neclarificări continue Propunem ca perioadele de răspuns la
pentru Beneficiari și Consultanți care solicitările adresate să fie stabilite la un
duc la încetinirea procesului de număr de 5 zile lucrătoare iar răpunsurile
absorbție al fondurilor structurale.
din partea AM să fie punctuale, explicite,

1. Un sistem inovativ şi eco-eficient de producţie
1.1. Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţa pe piaţă a
întreprinderilor, în special IMM-uri
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
Rezilierea Contractelor de Finanţare Recomandăm
corelarea
nivelului
de către o serie de Beneficiari. indicatorilor ceruți a fi calculați pentru
Pentru
beneficiarii
care
au perioada
de
post-implementare
cu
implementat proiectele, neatingerea condițiile economico-sociale actuale.
acestor indicatori poate conduce la
returnarea
sumelor
primite
proporţional
cu
procentul
de
nerealizare al acestor indicatori.

POS CCE – Etapa de post-implementare

În situaţia întârzierilor în acordarea
rambursărilor, beneficiarii plătesc
dobânzi foarte mari care le afectează
situaţia financiară a firmei, dar și a
proiectului.

Asociaţia Consultanţilor în Management din România / Romanian Management Consultancies Association

PROBLEME ÎNTÂMPINATE:
La
solicitările
punctuale
de
clarificări
adresate
de
către
Solicitanți sau Consultanți AM POS
CCE se primesc răspunsuri ambigue

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 economicosociale (înrăutăţite progresiv după
depunerea cererii de finanţare).

Axa prioritară:
Domeniul major de intervenție:

Lipsa unei colaborări transparente
și eficiente dintre AM și băncile care
acordă 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.
Programul de finanțare

9.

www.amcor.ro
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conform specificului situațiilor descrise în
solicitările
adresate
de
Solicitanți/Consultanți.

Asociaţia Consultanţilor în Management din România / Romanian Management Consultancies Association

și cvasi-generale (preluate ad
literam din Ghidurile Solicitantului),
în termene uneori destul de mari.

3. Creșterea adaptabilităţii lucrătorilor și a întreprinderilor
3.2 Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajaţi pentru promovarea
adaptabilităţii
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
stabilirea
unor
perioade
Încetinirea procesului de absorbție al Propunem
fondurilor
europene
prin determinate și transparente (aduse la
imposibilitatea
redepunerii
unor cunoștința publicului din timp), clare și
proiecte
respinse,
datorată scurte de timp pentru transmiterea
perioadelor foarte lungi de răspuns a răspunsurilor la contestațiile realizate pe
procedurile de evaluare, dar și de
AM la contestațiile depuse.
implementare.

www.amcor.ro
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Existența unor proceduri de implementare
publice și cu caracter de obligativitate
pentru toate proiectele în implementare.

Existența unor proceduri de implementare
publice și cu caracter de obligativitate
pentru toate proiectele în implementare.

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
Creșterea numărului de personal implicat
în monitorizarea proiectelor să fie corelată
cu numărul de proiecte contractate.

Asociaţia Consultanţilor în Management din România / Romanian Management Consultancies Association

Întârzieri în plăți și în implementarea
proiectelor.

Toate axele POS DRU
CONSECINȚE
Din cauza numărului limitat de ofiţeri
de proiect, nu este clar cine se ocupă
de monitorizarea tehnică şi financiară
a
unui
proiect,
dosarele
de
rambursare intră cu foarte mari
întârzieri
în
monitorizare,
iar
lămuririle se pot obţine extrem de
greu.
Încetinirea procesului de absorbție al
fondurilor europene.

POS DRU – Etapa de implementare

PROBLEME ÎNTÂMPINATE
În urma respingerii unui proiect, a
fost
transmisă
în
termenul
corespunzător o contestație (la
sfârșitul lunii noiembrie, 2009), însă
nici până în prezent nu s-a primit
un răspuns la aceasta.

Axa prioritară:
Nr. crt.
PROBLEME ÎNTÂMPINATE
2.
Lipsa unei persoane care să fie
numită ofiţer de proiect, care să
aibă suficientă putere de decizie
încât să poată oferi îndrumări în
privinţa unor aspecte neclare din
documentele
incidente
în
implementarea
contractului
de
finanțare.
3.
Inexistenţa unor interpretări oficiale
clare şi unice cu privire la aspectele
neclare din contract și instrucţiunile
cu
incidenţă
asupra
managementului proiectelor.
4.
Neclarități ale procedurilor
de
implementare dar și inexistența
asistenței la implementare din

Nr. crt.
1.

Axa prioritară:
Domeniul major de intervenție:

4)PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
POS DRU – Etapa de evaluare tehnică și financiară

Nr. crt.
5.

Axa prioritară:

www.amcor.ro
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Sugerăm ca procedurile de implementare
să fie elaborate în consultare cu firmele ce
asigură
în
mod
curent
project
management de proiecte europene.
Toate axele și DMI-urile active până la acest moment, în toate etapele
proiectelor
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
Nelămuriri și neclarificări continue Propunem ca perioadele de răspuns la
pentru Beneficiari și Consultanți care solicitările adresate să fie stabilite la un
duc la încetinirea procesului de număr de 5 zile lucrătoare iar răpunsurile
absorbție al fondurilor structurale.
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
DRU se primesc răspunsuri ambigue
și cvasi-generale (preluate ad
literam din Ghidurile Solicitantului),
în termene uneori destul de mari.

partea autorităților competente.

Nr. crt.
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PROBLEME ÎNTÂMPINATE

Domeniul major de intervenție:
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1. Extinderea şi modernizarea sistemelorde apă şi apă uzată și
2. Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi
reabilitarea siturilor contaminate istoric
1.1. Extinderea/modernizarea sistemelor de apă/apă uzată și
2.1. Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor și
extinderea infrastructurii de management al deșeurilor
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

POS Mediu – Etapa de pregătire a Cererii de Finanțare

PROBLEME ÎNTÂMPINATE
Neluarea în considerare la momentul
realizării Ghidului Solicitantului a
infrastructurii operaționale existente,
aflată în proprietate privată, și a
dificultăților de integrare a acestora
în sistemul integrat de management
al infrastructurii de deșeuri.

Axa prioritară:

Nr. crt.
2.

2. Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi
reabilitarea siturilor contaminate istoric
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
Eficiență scăzută în ceea ce privește Recomandăm
actualizarea
Ghidului
operarea infrastructurii actuale și a Solicitantului
cu
prevederi
care
să
perioadei de timp necesară finalizării corespundă posibilităților reale de operare a
Aplicației
de
finanțare
și
a infrastructurii existente.
documentelor anexă.

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
Recomandăm înființarea unei baze de date a
proiectelor în curs de implementare, în curs
de pregătire și aflate în stadiul de propunere,
care să poată verifica în timp util eventualele
suprapuneri și/sau necorelări de proiecte din
domeniul apei/apei uzate.

CONSECINȚE
Crearea unor dificultăți și întârzieri în
finalizarea Aplicației de finanțare și a
documentelor anexă.

Nr. crt.
1.

PROBLEME ÎNTÂMPINATE
Existența
unor
suprapuneri
și
necorelări între investițiile eligibile
prin Axa 1 a POS Mediu și alte
programe de finanțare, ceea ce
crează dificultăți și întârzieri in
finalizarea Aplicatiei de finantare si a
documentelor suport in cadrul Axei 1
POS Mediu.
Axa prioritară:

1. Extinderea şi modernizarea sistemelorde apă şi apă uzată

Axa prioritară:

5)PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL MEDIU
POS Mediu – Etapa de Interpretare a Ghidului Solicitantului

PROBLEME ÎNTÂMPINATE
Cerințele impuse privind anumiți
indicatori devin din ce în ce mai
restrictive pe parcursul pregătirii și
finalizării proiectelor.
Existența
unor
necorelări
între
legislația
din
România
ce
reglementează achizițiile și modelele
de contracte internaționale de tip
FIDIC.

7.

Nr. crt.
6.

Propunem o aducere la cunoștință în timp
util a schimbărilor care apar pe perioada
derulării apelurilor de proiecte deschise
şi/sau neaplicarea schimbărilor retroactiv.

www.amcor.ro
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Recomandăm actualizarea legislației din
România privind achizițiile publice în vederea
alinierii acesteia cu modelele de contracte
internaționale
de
tip
FIDIC,
dar
și
amendarea Legii nr.10/1995 privind calitatea
în construcții pentru armonizarea cu noile
prevederi privind achizițiile publice.
Toate axele și măsurile active până la acest moment, în toate etapele
proiectelor
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
Nelămuriri și neclarificări continue Propunem ca perioadele de răspuns la
pentru Beneficiari și Consultanți care solicitările adresate să fie stabilite la un
duc la încetinirea procesului de număr de 5 zile lucrătoare iar răpunsurile din
absorbție al fondurilor structurale.
partea AM să fie punctuale, explicite,
conform specificului situațiilor descrise în
solicitările
adresate
de
Solicitanți/Consultanți.
Prelungirea duratei de pregătire a Recomandăm ca AM să asigure din timp un
proiectelor și a realizării cerințelor proces de comunicare permanent și eficient

Probleme în etapa de întocmire a
Dosarelor de Achiziții dar și de
realizare a decontărilor.

1. Extinderea şi modernizarea sistemelorde apă şi apă uzată și
2. Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi
reabilitarea siturilor contaminate istoric
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
Se
crează
o
discriminare
între Recomandăm aplicarea unor cerințe similare
Solicitanții anteriori și cei cu proiecte privind indicatorii de atins în cadrul
aflate în diverse stadii de finalizare.
proiectului.
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PROBLEME ÎNTÂMPINATE
La solicitările punctuale de clarificări
adresate de către Solicitanți sau
Consultanți AM POS MEDIU se
primesc răspunsuri ambigue și cvasigenerale (preluate ad literam din
Ghidurile Solicitantului), în termene
uneori destul de mari.
Lipsa de colaborare între diverse
instituții ale statului și între diferite

Axa prioritară:

5.

Nr. crt.
4.

Întârzierea procesului de finalizare a
documentațiilor necesare depunerii
proiectelor, cu rezultat direct asupra
încetinirii procesului de absorbție al
fondurilor europene datorită depunerii
unui număr mai mic de proiecte.

POS Mediu – Etapa de iplementare a proiectelor

Comunicarea de cerințe suplimentare
(cu privire, de ex., la: gradul de
colectare,
abordarea
privind
suportabilitatea), aprox. la fiecare 23 luni, în vederea realizării analizei
cost-beneficiu.

Axa prioritară:

3.

8.

în

cadrul

aprobarea/avizarea

Încetinirea procesului de absorbție al
Fondurilor Europene.

impuse
pentru
acestora.
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cu toate serviciile/departamentele/instituțiile
implicate în mod direct în pregătirea,
implementarea și finalizarea proiectelor.
Recomadăm stabilirea și publicarea unor
proceduri
clare
și
transparente
de
implementare a proiectelor; recomandăm ca
în elaborarea acestor proceduri să fie
consultante firmele de consultanță ce
asigură în mod curent management de
proiecte europene.
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Lipsa de flexibilitate din partea
autorităților în acceptarea și aplicarea
unor
bune
practici
privind
implementarea proiectelor, destinate
să faciliteze implementarea mai
rapida a investitiilor.

servicii/departamente
aceleași instituții.

