RAPORT DE MONITORIZARE A PROBLEMELOR ÎNTÂMPINATE DE MEMBRI
AMCOR ÎN PROCESUL DE ABSORBȚIE AL FONDURILOR STRUCTURALE
NR.4 AFERENT PERIOADEI SEPTEMBRIE-NOIEMBRIE, 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 al patrulea 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
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Imposibilitatea
depunerii
unor
proiecte sau respingerea altora din
motive care ar fi putut fi eliminate
printr-un răspuns concret/clar al
autorităților,
dat
într-un
timp
corespunzător,
efectul
final
răsfrângându-se asupra
gradului
redus de absorbție al fondurilor
alocate de UE.
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Stabilirea unui interval maxim de zile
pentru transmiterea răspunsurilor, în
funcție de perioada de desfășurare a
sesiunii (un număr mai mic de zile
dacă solicitarea de clarificări este
făcută în perioada desfășurării sesiunii
de primire de proiecte, respectiv, mai
mare dacă este făcută în afara
perioadei de derulare a sesiunii).
Răspunsurile
primite
din
partea
Autorităților să fie clare, concise și să
ajute
la
lămurirea
întrebărilor
adresate.
De asemenea, foarte importantă
considerăm a fi cumularea tuturor
informațiilor cu privire la evaluarea
neunitară a proiectelor în cadrul
structurilor APDRP (OJPDRP, CRPDRP,
SES) și transmiterea lor, de către
structurile
regionale/județene
ale
APDRP, în formă oficială, către Agenție
și către Autoritatea de Management
pentru PNDR, care sperăm că va ține
cont de ele și va îmbunătăți modul de
evaluare al proiectelor și va corela
procedurile interne de evaluare cu
specificațiile
din
Ghidurile
Solicitantului.

Valabil pentru toate Axele și măsurile de finanțare
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
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Axa:
Nr.
PROBLEME ÎNTÂMPINATE
crt.
1.
Ghidul Solicitantului nu cuprinde informații
suficient detaliate pentru a fi înțelese:
- informațiile cu privire la criteriile de eligibilitate și
selecție sunt descrise la modul general;
- informațiile solicitate de către potențialii
beneficiari sau de către firmele de consultanță, cu
privire la anumite aspecte ce privesc interpretarea
Ghidului, sunt trimise de către reprezentanții
Autorităților publice implicate foarte târziu, uneori
chiar după terminarea sesiunii de primire a
Cererilor de finanțare;
- răspunsurile primite din partea Autorităților
publice sunt reprezentate de citate din Ghiduri deși
întrebările sunt adresate tocmai pentru clarificarea
acestor citate, răspunsurile primite neclarificând în
nici un caz întrebările adresate.

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

Evaluări eronate ce pot duce la
neacceptarea la finanțare a unor
proiecte
corecte,
realiste
și
sustenabile.

Stabilirea unor prevederi clare, stricte
și detaliate în Ghidurile Solicitantului,
care să nu mai sufere
modificări
odată ce s-a lansat sesiunea de
depunere a proiectelor.

3. Calitatea vieții în zonele rurale și diversificarea economiei rurale
322. Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de
bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a
moștenirii rurale
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
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Stabilirea unor prevederi clare, stricte
și detaliate în Ghidurile Solicitantului,
cu privire la documentele necesar a fi
depuse, care să nu mai sufere
modificări
o dată ce s-a lansat
sesiunea de depunere a proiectelor.
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Întârzieri
în
depunerea
documentelor solicitate ca informații
suplimentare și,
în consecință,
neacceptarea la finanțare a unor
proiecte
corecte,
realiste
și
sustenabile.

4. LEADER
431.1. Construcție parteneriate public-private – faza 3
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

PNDR – Etapa de întocmire a Studiului de Fezabilitate

Există, în continuare, o lipsă de transparență din
partea reprezentanților Autorității de Management
dar și a Organismelor
intermediare, prin
interpretări subiective a prevederilor din Ghidul
Solicitantului și acordarea punctajelor pentru
criteriile de selecție.

PROBLEME ÎNTÂMPINATE

Axa:
Măsura:
Nr.
PROBLEME ÎNTÂMPINATE
crt.
3.
În raportul anterior menționam faptul că, atunci
când sunt adresate întrebări (reprezentanților AMului/OI-urilor) cu referire la anexele necesar a fi
atașate la Dosarul de Candidatură, se primesc
răspunsuri de genul: “Atașați ce considerați că
este necesar”.
Înaintea depunerii Cererilor de Finanțare s-au
trimis solicitări de clarificări privind modalitatea
depunerii documentelor, la care s-au primit
răspunsuri concrete, mult diferite în conținut față
de precendentele.
În urma ultimelor clarificări, a fost necesară
solicitarea de acte suplimentare membrilor
potențialelor GAL-uri, documente care nu fuseseră
menționate înainte nici în răspunsurile la solicitări,
și, desigur, nici în Ghid (de ex.: HCL prin care
fiecare comună este de acord cu participarea în

Nr.
crt.
2.

Axa:
Măsura:

Nr.
crt.
2.

CREȘTEREA

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.

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.

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
1.1.1. Sprijin financiar cu valoarea cuprinsa intre 1.075.001 lei si 6.450.000 lei
acordat pentru investitii in IMM-uri
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

COMPETITIVITĂȚII

Apariția unor probleme de probleme
de cost-eficiență și operativitate în
absorbția fondurilor europene.

www.amcor.ro
Comisia Profesională Fonduri Structurale

4

Pentru lămurirea anumitor aspecte de costeficiență în procesul de evaluare, vă adresăm
următoarele întrebări:
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În luna octombrie, 2010 au fost
anunțate de către AM POS CCE
rezultatele evaluării proiectelor depuse

PROBLEME ÎNTÂMPINATE

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
1.1.1. Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin
investiții tangibile și intangibile pentru întreprinderile mari
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

POS CCE – Etapa de evaluare a proiectelor și noile ralocări bugetare

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.

PROBLEME ÎNTÂMPINATE

Axa prioritară:
Domeniul major de intervenție:

Nr.
crt.
1.

SECTORIAL

POS CCE – Etapa de evaluare a proiectelor

OPERAȚIONAL

Axa prioritară:
Domeniul major de intervenție:

2)PROGRAMUL
ECONOMICE

GAL, acte constitutive, statute, decizii de numire
pentru toți reprezentanții legali ai organizațiilor
membre
în
GAL,
împuterniciri
pentru
reprezentantul proiectului ș.a.)
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2. În condițiile în care există proiecte deja
evaluate și declarate ca fiind eligibile, nu există
nicio posibilitate de suplimentare a bugetului
alocat sesiunii din 2010?
Considerăm că decizia AM POS CCE de a lansa o
nouă sesiune în condițiile în care există proiecte
gata evaluate care întrunesc cerințele pentru a fi
finanțate este total inadecvată respectării
principiului cost-eficiență invocat în utilizarea
fondurilor europene și este de natură să creeze
neîncredere și suspiciune în rândul anumitor
potențiali beneficiari.

1. În măsura în care în cursul sesiunii din 2011
vor
fi redepuse proiectele eligibile, dar
neacceptate la finanțare (datorită depășirii sumei
alocate) în sesiunea din 2010, acestea vor fi
reevaluate?
Un nou apel presupune costuri suplimentare
pentru actualizarea proiectelor beneficiarilor care
nu au obtinut finanțare în 2010, costuri
suplimentare pentru AM POS CCE pentru
evaluarea proiectelor depuse într-o nouă sesiune,
o nouă procedură de achiziție a serviciilor de
consultanță pentru evaluarea tehnico- economică
și cel puțin încă un an de așteptare.
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în cadrul sesiunii din 2010 pentru
operațiunea “Întreprinderi mari” din
cadrul POS CCE, axa 1, DMI 1.1.
Lista preliminară a punctajului obținut
de proiectele depuse în cadrul acestui
apel de proiecte, în urma evaluării
tehnico-economice, cuprinde un număr
de 154 proiecte admise (care au întrunit
punctajul minim), din care doar 36 vor
beneficia
de
finanțare,
în
limita
bugetului alocat.
Pe de altă parte, un comunicat al AM
POS CCE, din data de 8 noiembrie 2010,
anunța o decizie a Comitetului de
Monitorizare al AM POS CCE de
suplimentare
a
bugetului
alocat
investițiilor productive în întreprinderi
mari cu aproximativ 97 mil. Euro, prin
realocarea fondurilor de pe alte DMI
(consultanță, standardizare, clustere
etc.).
AM POS CCE a informat ulterior că
realocarea se va produce pentru
sesiunea din 2011.

Nr.
crt.
3.
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.

a
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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.

Asociaţia Consultanţilor în Management din România / Romanian Management Consultancies Association

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.

PROBLEME ÎNTÂMPINATE

1. Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient de producție
1.1. Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţa pe piaţă
întreprinderilor, în special IMM-uri
1.1.1. Sprijin financiar în valoare de până la 1.075.000 lei acordat pentru
investiții în IMM-uri
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

POS CCE – Etapa de înscriere electronică a Cererilor de finanțare

Axa prioritară:
Domeniul major de intervenție:

Nesemnarea
contractelor
de
finanțare și, astfel, pierderea unor
finanțări pentru proiecte declarate
eligibile, din cauza lipsei de
comunicare/informare din partea
reprezentanților AM-ului/OI-urilor.
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Dotarea AM/OI cu personal suficient și
corespunzător
pentru
gestionarea
numărului mare de contracte și situații.

Elaborarea
unei
proceduri/regulament
care să prezinte într-un mod cât mai
detaliat cerințele AM POSDRU/ OI-urilor în
ceea ce privește documentele necesare
Beneficiarului în etapa de contractare.

2. Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii
2.3. Acces și participare la formare profesională continuă
76. Calificarea/recalificarea angajaților proprii
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
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Deși pe scrisorile primite din partea AM POS
DRU, privind aprobarea acordării finanțării, sunt
prevăzute
ca
termen
de
transmitere
a
documentelor necesare semnării contractului de
finanțare 20 de zile, dacă se încearcă
contactarea
(telefon,
e-mail,
fax)
reprezentanților
AM-ului
pentru
eventuale
clarificări/întrebări privind aceste documente,
aceștia nu răspund. Acest lucru se întâmplă chiar
și atunci când beneficiarii se deplasează (chiar și
pe distanțe foarte mari) direct la AM/OI-uri, unde
primesc răspunsuri de genul:”toți ofițerii de
contractare sunt foarte ocupați și nu au timp”.

Axa prioritară:
Domeniul major de intervenție:
Linia de finanțare
Nr.
PROBLEME ÎNTÂMPINATE
crt.
1.
Lipsa informărilor cu privire la documentele
necesare în perioada de Contractare.

3)PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
POS DRU – Etapa de semnare a Contractului de Finanțare

implementării
din
cauze
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Instituirea
unui
singur
nivel
de
monitorizare din partea AM sau a
organismului delegat.
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Această situație a suprareglementărilor a fost
sesizată și de premierul Emil Boc care, în ședința
de guvern din Marți 12 Ianuarie 2011, a cerut
”eliminarea
blocajelor
generate
de
suprareglementări în accesarea fondurilor
europene, afirmând că în unele domenii
sunt înregistrate blocaje autogenerate de
astfel de suprareglementări nejustificate,
dar şi de exces de zel din partea
funcţionarilor”.

Ulterior a apărut un efect de supraverificare a
rapoartelor tehnico-financiare. Concret acestea
sunt verificate de:
- Managerul Financiar
- Auditorul Financiar
- Reprezentantul teritorial al OI
- Reprezentantul OI
- Reprezentantul AM

Descentralizarea activităților de monitorizare
către OI-uri a avut un rol benefic în prima fază,
eliberând AM-ul cu efect în creșterea vitezei de
evaluare și contractare a noilor proiecte.

Încetinirea
proiectelor
administrative.

Valabil pentru toate dmi-urile în care se semnează contracte de
finanțare direct cu AM
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

POS DRU – Etapa de depunere a cererilor de rambursare

Axa prioritară:
Domeniul major de intervenție:
Nr.
PROBLEME ÎNTÂMPINATE
Crt.
2.
Supraverificarea raportărilor tehnico-financiare și
inexistența unor reguli omogene de verificare

4.

3.

Greutăți în realizarea rapoartelor
tehnice
de
implementare,
în
planificarea rezultatelor
și în
îndeplinirea obligațiilor referitoare
la grupul țintă vizat de proiect.

Îngreunarea
procesului
de
elaborare și depunere a cererilor
de rambursare.
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Pentru
fiecare
proiect
aflat
în
implementare, pe baza formularului de
înregistrare standard, ar trebui să i se
permită beneficiarului să personalizeze
formularul de înregistrare al grupului țintă
(secțiunea referitoare la statutul pe piața
muncii), pentru a acoperi toate categoriile
de grupuri țintă ce au fost vizate în
cererea de finanțare. Similar, Registrul
Grupului Țintă ar trebui să conțină doar
categoriile menționate în cererea de
finanțare drept grupuri țintă pentru
proiectul X, întrucât evaluarea rezultatelor
proiectului se realizează doar în funcție de
ceea ce s-a prevăzut în cererea de
finanțare.

Corelarea anexei 2 cu fisierul generat de
ActionWeb.

Modificarea
Anexei
2
–
Evidența
cheltuielilor în sensul completării cu toate
câmpurile
necesare
liderului
de
parteneriat pentru completarea Evidenței
Cheltuielilor în sistemul Actionweb.
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Evidența cheltuielilor (Anexa 2 la cererea de
rambursare) pe care trebuie să o completeze
partenerii din cadrul proiectului, diferă (există
mai puține câmpuri de completat) de evidența
cheltuielilor pe care Beneficarul trebuie să o
completeze în sistemul Actionweb. În consecință,
documentul – Evidența cheltuielilor furnizat de
parteneri nu este relevant decât în mică măsură
pentru Liderul de parteneriat.
La depunerea cererii de rambursare Beneficiarul
are obligația de a depune Registrul Grupului
Țintă. Acest document, în coloanele referitoare la
statutul pe piața muncii, nu este corelat cu
formularul de înregistrare grup țintă pe care
reprezentanții grupului țintă trebuie să îl
completeze, iar acesta din urmă (formularul de
înregistrare) nu este corelat cu informațiile
referitoare la grupurile țintă vizate de proiect pe
care Beneficiarul le-a completat în cererea de
finanțare.
Să presupunem că în cererea de finanțare
(proiect) una dintre categoriile grupului țintă este
reprezentată de manageri. Aceștia, în formularul
de înregistrare, de cele mai multe ori bifează
opțiunea întreprinzător privat (în cazul celor care
consideră că fiind patroni sunt și manageri) sau
angajați. În registrul grupului țintă, pentru cei
care au bifat în formular că sunt întreprinzători
privați, există doar posibilitatea de a-i considera
angajați pe cont propriu. Dar, de exemplu, dacă
în formular se bifeaza opțiunea lucrător pe cont
propriu, nu se completează în Registru tot
angajat pe cont propriu?! (celelalte opțiuni fiind
șomeri sau persoane inactive). Dacă se bifeaza
însă în formular că sunt angajați, iar în registrul

6.
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Această
asistență
tehnică
trebuie
efectuată doar în scris, iar întrebările și
răspunsurile trebuie publicate pe situl
AM/OI, pentru uzul tuturor beneficiarilor.

Alocarea de experți ai AM / OI cu scopul
de a asigura asistență tehnică către
beneficiari (similar cu sugestia de la
problema 1).

Propunem stabilirea unui sistem unitar de
transfer a documentelor de la autoritatea
contractantă la beneficiari și invers (de
preferat pentru eficiență și operativitate,
sistemul electronic).

Întârzieri
în
implementarea
proiectelor și consumuri ineficiente
de resurse.
Nerespectarea
principiului
tratamentului
egal
ce
poate
conduce la probleme în justiție (de
exemplu, în cazul unui litigiu, un
judecător poate să nu considere
valabilă
notificarea
AM/OI
transmisă prin email scanat, atâta
timp cât o notificare similară
trimisă de un beneficiar către
AM/OI nu este considerată validă
de aceasta din urmă)
probleme
în
implementarea
incorectă a proiectelor inclusiv în
ceea
ce
privește
efectuarea
defectuoasă a unor proceduri de
achiziții publice sau tratamentul
eronat al unor cheltuieli ale
proiectului

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

CONSECINȚE

Valabil pentru toate DMI-urile
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Beneficiarii nu primesc asistență tehnică pe
perioada implementării din partea AM

Axa prioritară:
Domeniul major de intervenție:
Nr.
PROBLEME ÎNTÂMPINATE
Crt.
5.
Beneficiarul primește din parte AM/OI notificări,
unele din ele modificănd întreg contractul, prin
email scanat; în acelașii timp benefiarului i se
solicită să trimită notificări (unele minore) doar
în original (deși uneori acest lucru presupune
cheltuieli poștale, de curierat, care cad în sarcina
beneficiarului, precum și întârzieri în predarea
documentelor).

POS DRU – Toate etapele

grupului țintă se preia că sunt angajați,
Beneficiarul nu poate justifica îndeplinirea
obligațiilor referitoare la grupul țintă vizat de
proiect, și anume, managerii.

OI tind să-și creeze propriile reguli de raportare
tehnică și financiară și chiar propriile instrucțiuni
interne ceea ce confuzează atât beneficiarii care
au mai multe proiecte la OI-uri diferite dar mai
ales auditorii de proiecte care auditează atât
proiecte la diferite OI cât și proiecte la AM

Reglementări de raportare tehnică și financiară
neunitare.
Confuzie
în
implementarea
proiectelor
și
în
auditarea
rapoartelor tehnico financiare

Stabilirea unui set de reguli generate de
AM, valabile atât pentru AM și pentru
toate OI și raportarea doar la acestea.

Nr.
crt.
1.

Apariția unor dificultăți majore
realizarea unei analize ACB mature.

în
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Stabilirea unei abordări unitare privind
realizarea ACB prin consultări ale
consultanților
ministerului
cu
cnsultanții responsabili cu realizarea
analizei ACB și prezentarea unor
argumente de către toate părțile
implicate, privind modul de abordare
și stabilirea comună a variantei
optime, care va fi abordată până la
finalizarea aplicației.

2. Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și
reabilitarea siturilor contaminate istoric
2.1. Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor și
extinderea infrastructurii de management al deșeurilor
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

Asociaţia Consultanţilor în Management din România / Romanian Management Consultancies Association

Există
moduri
diferite
de
abordare
a
metodologiei de stabilire a tarifelor pentru
serviciile de salubritate de către consultanții AM
POS Mediu.
În ghidul de analiză ACB se menționează că
tarifele se vor stabili pe baza afordabilității,
conform căreia acestea nu trebuie să
depășească 1,8% din venitul mediu lunar al
decilei cu venitul cel mai mic. Ulterior unul din
consultanții ministerului a solicitat stabilirea
tarifului luând în considerare fix 1.8% din
venitul mediu lunar al decilei cu venitul cel mai
mic, urmând ca în situația în care veniturile nu
acoperă în totalitate costurile, să se majoreze
tariful per tonă pentru agenții economici. În

PROBLEME ÎNTÂMPINATE

Domeniul major de intervenție:

Axa prioritară:

4)PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL MEDIU
POS MEDIU – Etapa de Interpretare a Ghidului Solicitantului și Evaluare a aplicațiilor

7.

www.amcor.ro
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Pentru unele proiecte, tarifele ar fi semnificativ
peste nivelul de afordabilitate, lucru care ar
putea fi reglat prin creșterea tarifelor pentru
agenții economici sau/și prin suportarea unei
părți (între 20% - 50%) din reinvestițiile
ulterioare de către Consiliile Județene. Chiar
dacă, în cadrul unor întâlniri, consultanții
ministerului au acceptat această abordare,
ulterior, în Protocoalele de Corecție, și-au
schimbat punctul de vedere, făcând observația
că tarifele trebuie să acopere integral costurile
sistemului, astfel acesta nefiind sustenabil.
Această obervație, ulterior, va determina o
creștere a tarifelor față de cele prezente.

O altă problemă este generată de metodologia
de calcul pentru venitul mediu lunar al
decilelor,
unii consultanți ai ministerului
considerând nivelul venitului aferent decilei mai
sărace, furnizat de către INS, sub nivelul celui
real, solicitând modificarea acestuia la o
valoarea mai ridicată.

luna
decembrie,
un
alt
consultant
al
ministerului a solicitat, printr-un Protocol de
Corecție,
calcularea
tarifelor
pe
baza
indicatorului DPC (dynamic prime cost), care ar
acoperi costurile de investiție, reinvestiții,
valoare reziduală, costuri de operare) cu
excepția dobânzilor. Astfel, tarifele se vor
stabili pe baza indicatorului DPC până în anul în
care valoarea acestora va atinge nivelul
tarifelor calculate ca procent de 1,8% din
venitul mediu lunar al decilei cu venitul cel mai
mic.

12

3.

2.

Imposibilitatea justificării corecte și
complete a anumitor aspecte ce privesc
realizarea ACB ce pot duce la realizarea
unei aplicații care va fi respinsă.

Consultanții, de cele mai multe ori, se
găsesc într-o situație nefastă, finalizarea
unei documentații fiind condiționată de
existența unor anumite date statistice
pe care le solicită AM-ul, dar care nu pot
fi preluate de la beneficiari în forma
solicitată de către AM, fiind puși în
situația de improviza și adapta.

Atâta
timp
cât
nici
elaboratorul
modificărilor
nu
poate
furniza
recomandări
clare,
implementarea
modificărilor va duce la consum de timp
și imposibilitatea planificării aplicațiilor
la timp.

www.amcor.ro
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În vederea
accelerării absorbției
fondurilor alocate prin POS Mediu,
specialiștii care realizează ghidurile de
finanțare împreună cu reprezentanții
AM-ului ar trebui să se informeze în
prealabil de realitatea din teren și să
transmită în prealabil potențialilor
beneficiari reprezentați de instituții
publice,
necesitatea
existenței
anumitor date statistice, fără de care
nu vor putea finaliza eventualele
aplicații de finanțare, iar ulterior să
solicite informațiile/ statisticile pe baza
cărora se va putea realiza o analiza

Stabilirea unor elemente esențiale cu
impact semnificativ asupra rezultatelor
analizei care să fie luate în analiză,
elementele mai puțin importante vor fi
urmărite și cuantificate în perioada de
exploatare a investiției, urmând a se
realiza corecțiile necesare la anumite
intervale de timp de către entitățile
responsabile.

Respectarea modelului inițial privind
realizarea analizei (nu se recomandă
“schimbarea regulilor jocului în timpul
acestuia”)
sau
furnizarea
unei
metodologii clare de implementare a
modificărilor,
publică
pentru toți
potențialii beneficiari.

Asociaţia Consultanţilor în Management din România / Romanian Management Consultancies Association

În prezent, prin solicitarea unor statistici care
nu pot fi furnizate de către Consiliile
Județene/Locale sau de către operatorii de
salubritate,
se
generează
întârzieri
semnificative în finalizarea aplicațiilor și
realizarea de previziuni pe baza unor date
sub/supra-evaluate.

Metodologia de abordare în calculul tarifelor de
salubritate a fost modificată cu câteva luni
înainte de termenul limită de aprobare a
aplicațiilor, iar o serie de aplicații erau deja
aprobate pe baza metodologiei inițiale.
Acordarea unei atenții nejustificate unor
elemente din cadrul analizei ACB, a căror
cuantificare este dificil de realizat (ex:
cantitățile de deșeuri care vor fi transportate
direct la gropile de gunoi ecologice sau/și
stațiile de sortare/valorificare a reciclabilelor de
către populație sau agenți economici, care, prin
urmare, nu ar trebui luate în calculul costurilor
de colectare). Aceste elemente sunt greu de
cuantificat având în vedere lipsa unor statistici
la nivelul operatorilor infrastructurilor de
gestiune a deșeurilor/autorităților locale/APMurilor.

Aplicarea de metodologii diferite în cadrul
aceleiași cereri de proiecte și existența unor
dificultăți în furnizarea unor răspunsuri clare
din partea reprezentanților AM POS Mediu
privind modul de integrare a modificărilor.

Lipsa unei comunicări și implicări active din
partea
beneficiarilor
proiectelor
(consilii
județene, consilii locale, operatori din sistemul
existent, valorificatori de reciclabile din zonele
de implementare ale proiectelor) în realizarea
proiectelor.
AM-urile (nu doar Ministerul Mediului), în
special
pentru
realizarea
și
aprobarea
proiectelor (ai căror solicitanți sunt reprezentați
de autorități/instituții publice) care au o
valoare semnificativă și o complexitate ridicată,
datorată mai ales implicării unui număr mare
de entitități, au partea lor de responsabilitate,
chiar implicită în anumite situații, ținând cont
de faptul că dețin anumite pârghii decizionale,
până la un anumit nivel, ca și entități de
co-gestionare de proiecte și fonduri, în special
privind aspectele de natură instituțională,
eligibilitate, furnizare de alternative la anumite
probleme ce apar în perioada de realizare a
aplicațiilor.

5.

Imposibilitatea completării Cererilor de
Finanțare și a documentelor anexe întrun mod realist.
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ACB cât mai aproape de realitate.
Propunem realizarea unui studiu la
nivel
național
(fie
de
către
reprezentanți ai AM-ului sau ai
Ministerului
de
resort,
fie
externalizarea
către
o
firmă
specializată din domeniul privat) prin
care să se recomande prețurile medii
pentru reciclabile la nivelul României
în funcție de zona proiectului. Având
în vedere că numărul valorificatorilor
la nivelul României este redus, acest
lucru ar putea fi ușor de realizat.
Realizarea unor întâlniri între părțile
implicate și necesitatea transmiterii
unor raportări periodice privind stadiul
proiectelor și problemele necesare a fi
rezolvate pentru cointeresarea tuturor
părților implicate într-un proiect.
Dezvoltarea unui sistem de penalități
privind
întârzierile
în
rezolvarea
problemelor și stabilirea termenelor.

Asociaţia Consultanţilor în Management din România / Romanian Management Consultancies Association

Neadaptarea cerințelor din Ghidul Solicitantului
la condițiile economico-sociale din România,
total diferite de cele din restul țărilor membre
UE (ex: recomandarea calculării veniturilor din
reciclabile la prețurile medii de la nivelul UE.
Având în vedere că în România piața
valorificării reciclabilelor este subdezvoltată, iar
prețurile de valorificare sunt sub nivelul celor
din UE, veniturile reale obținute din reciclabile
sunt mult mai mici decât cele estimate prin
considerarea unor prețuri medii la nivelul UE).

4.

Lipsa unor seminarii organizate de AM POS
MEDIU în vederea familiarizării participanților la
implementarea proiectelor derulate în cadrul
acestui program cu modalitățile specifice de

10.

Apariția unor probleme majore în faza
de implementare, ce pot conduce chiar
și la blocarea proiectelor.

Apariția unor probleme majore în faza
de implementare, ce pot conduce chiar
și la blocarea proiectelor.

Apariția unor probleme majore în faza
de implementare, ce pot conduce chiar
și la blocarea proiectelor.
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Elaborarea de către AM POS MEDIU a
unui model de Manual de proceduri
care să conțină inclusiv modele de
liste de verificare, piste de audit etc.
pentru implementarea uniformă a
proiectelor similare.
La
întocmirea
Contractelor
de
finanțare, Autoritatea de Management
trebuie să aibă în vedere includerea în
contract, sub formă de anexe, a
tuturor formularelor solicitate prin
acesta.
Organizarea de seminarii având ca
tematică managementul proiectelor
derulate prin POS MEDIU (inclusiv
organizarea
UIP),
cu
abordarea

2. Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și
reabilitarea siturilor contaminate istoric
2.1. Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor și
extinderea infrastructurii de management al deșeurilor
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

Asociaţia Consultanţilor în Management din România / Romanian Management Consultancies Association

Nu există modele pentru formularele cerute în
Contractul de finanțare (ex. model de Aplicație
de plată, model pentru Declarația Beneficiarului
că nu a fost prejudiciat în timpul derulării
contractelor de servicii etc.)

9.

Nu există un model de Manual de proceduri
pentru implementarea proiectelor finanțate pe
acest domeniu major de intervenție.

PROBLEME ÎNTÂMPINATE

Domeniul major de intervenție:

Nr.
crt.
8.

Flexibilitatea în stabilirea ipotezelor și
integrarea unui grad de încasare a
tarifelor realist, luând în vedere
istoricul și o creștere graduală a
acestora.

Nesustenabilitatea
proiectului
neatingerea obiectivelor propuse
cadrul proiectului.

și
în

Stabilirea unui set de variabile strict
necesare pentru realizarea analizei
ACB.

Obținerea unor rezultate nerealiste ale
proiectelor cu apariția unor probleme
majore în faza de implementare.

POS MEDIU – Etapa de implementare a proiectelor

Numărul mare de variabile care trebuie luate în
considerare, previzionate și integrate în
modelul financiar al analizei ACB, multe dintre
ele fiind estimate nerealist.
Fixarea unor ipoteze nerealiste în realizarea
modelului financiar (ex.: gradul de colectare al
tarifelor de salubritate să fie de 98% din primul
an de operare al proiectului). Având în vedere
istoricul și situația economică din România,
acest nivel nu va putea fi atins în realitate
decât pe termen mediu și lung.

Axa prioritară:

7.

6.
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Organizarea de sesiuni de training și
informare pentru toți evaluatorii, astfel încât
procedura de evaluare să fie realizată la fel la
nivelul întregii țări și evaluarea în mod
periodic a evaluatorilor.

Realizarea unor evaluări subiective, în
funcție de ce înțelege/consideră fiecare
evaluator în parte.
Tratarea diferențiată a proiectelor și
finanțarea unor proiecte nesustenabile.

Asumarea de către AM/OI-uri a regulilor
stabilite la începutul sesiunii de depuneri
(bune sau rele) și modificarea lor doar în
perioadele dintre sesiuni.

Respingerea unor Cereri de Finanțare ce
nu mai îndeplinesc cerințele, odată ce
”regulile jocului” au fost schimbate după
începerea acestuia.

4. Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local
4.3. Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

problematicii
legate
de
achiziții,
managemenetul financiar, comunicare
etc.
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Există
evaluatori
care
nu
sunt
specializați pe partea financiară, iar la
solicitarea de informații privind acest
aspect, mai mulți evaluatori (care
răspund de evaluarea proiectelor) dau
răspunsuri/rezolvări
diferite
pentru
aceeași problemă.

Axa prioritară:
Domeniul major de intervenție:
Nr.
PROBLEME ÎNTÂMPINATE
crt.
1.
Grilele de evaluare au fost schimbate în
timpul sesiunii de primire a Cererilor de
finanțare, iar punctajul este definit la
modul general, evaluarea fiind lăsată la
latitudinea
evaluatorilor,
fiind
dezavantajați solicitanții.
2.
Evaluarea diferențiată a proiectelor ca o
consecință a pregătirii deficitare a
evaluatorilor.

5)PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL
POR – Etapa de Evaluare

implementare, de exemplu:
• necesitatea unei bune organizări la nivel
de UIP (Unitate de Implementare a
Proiectului) în sensul identificării unui
număr suficient de experți cu pregătire
minimă
pe
specialități
pentru
implementarea proiectului;
• aspecte
de
comunicare
interdepartamentală etc.

