RAPORT DE MONITORIZARE A PROBLEMELOR ÎNTÂMPINATE DE MEMBRI
AMCOR ÎN PROCESUL DE ABSORBȚIE AL FONDURILOR STRUCTURALE
NR.5 AFERENT PERIOADEI NOIEMBRIE, 2010 - FEBRUARIE, 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 al cincilea 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

www.amcor.ro
Comisia Profesională Fonduri Structurale

1

Nr.
Crt.
2.

Introducerea în Ghidul Solicitantului a
tuturor informaţiilor referitoare la
documentele ce trebuie anexate și
depuse cu Cererea de Finanțare, pe
fiecare tip de solicitant.

Inducerea în eroare a beneficiarilor prin
furnizarea unor informații incorecte din
partea personalului structurilor regionale
și județene al AM PNDR și nerambursarea
cheltuielilor efectuate.
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Instruirea adecvată a personalului AM
PNDR
și
a
structurilor
regionale/județene și îmbunătățirea
comunicării între departamente.
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Nu există o omogenitate a cerințelor
personalului care evaluează și aprobă
modificările bugetare și ale personalului
responsabil
cu
verificarea
și
avizarea
Dosarelor de Achiziții. Beneficiarii au fost
induși în eroare prin nefurnizarea unor
informații corecte de către personalul AM

1. Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic; 3. Calitatea vieţii în în zonele rurale şi
diversificarea economiei rurale
123. Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere; 312. Sprijin pentru crearea şi
dezvoltarea de microîntreprinderi;
322. Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi
populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale
PROBLEME ÎNTÂMPINATE
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

PNDR – Etapa de întocmire a Dosarelor de Achiziții

Întârzieri în etapa de evaluare a Cererilor
de Finanțare, sau chiar respingerea unor
Cereri
de
Finanțare
din
motive
administrative.

1. Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic; 3. Calitatea vieţii în în zonele rurale şi
diversificarea economiei rurale
123. Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere; 312. Sprijin pentru crearea şi
dezvoltarea de microîntreprinderi;
322. Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi
populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale
PROBLEME ÎNTÂMPINATE
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

În Ghidul Solicitantului nu sunt enumerate
toate documentele ce trebuie anexate și
depuse odată cu Cererea de Finanțare (de
exemplu, pentru măsura 322 nu este
menționată lista agenților economici pentru
proiect).

Măsura:

Axa:

Nr.
Crt.
1.

Măsura:

Axa:

1)PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ
PNDR – Etapa de transmitere a documentelor anexă Cererii de Finanțare
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Utilizarea unui singur curs de schimb
valutar atât în Contractul de finanțare,
cât și la rambursarea cheltuielilor sau
publicarea unei instrucțiuni în care să
fie stabilită concret modalitatea de
calcul a sumelor incluse în Cererile de
plată.

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
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Axa:
Valabil pentru toate axele
Măsura:
Valabil pentru toate măsurile
Nr.
PROBLEME ÎNTÂMPINATE
CONSECINȚE
Crt.
3.
Se menține încă problema referitoare de Greșeli realizate în calcularea tranșelor de
diferențele de curs valutar care afectează plată realizate de către Beneficiari,
semnificativ rambursarea finanțării.
rezultând în excluderea de la plată a unei
părți din cheltuielile eligibile.
În Cererea de finanțare (împreună cu bugetul
proiectului și previziunile financiare) se
utilizează un anumit curs valutar. Contractul
de finanţare se încheie la: ”cursul euro-leu de
la
data
aprobării
Raportului
de
selecție/Raportului de contestații de către
Directorul General al al Direcției Generale
Dezvoltare Rurală – AM PND...”. ”Pe
parcursul implementării investiției la fiecare
tranșă de plată conform Declarației de
eșalonare a cererilor de plată depusă de către
beneficiar, se va calcula valorea plătită în
euro și în lei la cursul BCE din penultima zi
lucrătoare a lunii precedente efectuării plății,
astfel încât la ultima tranșă de plată valoarea
sumelor
rambursate
acestuia
să
nu
depășească valoarea în euro și în lei
prevăzută la alin.(2)” din cadrul art.3 al
Contractului de finanțare.

PNDR – Etapa de întocmire a Dosarelor de plăți

PNDR (de exemplu, în cazul unei modificări
bugetare, personalul AM PNDR nu a știut să
informeze beneficiarul cu privire la momentul
corect de realizare a achiziției a cărei valoare
era implicată în modificarea bugetară).

Nr.
Crt.
4.
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Publicarea unei intrucțiuni de către AM
PNDR cu privire la obligativitatea
deținerii celor două tipuri de procese
verbale (predare-primire și recepție),
dar și a celui de punere în funcțiune,
care să includă și prevederi privind
completarea acestora, precum și
modele cadru.

Întârzieri în etapa de evaluare a Dosarelor
Cererilor de Plăți și producerea unor
greșeli de interpretare a conținutului
documentelor,
atât
din
partea
personalului Centrelor Regionale, cât și a
Beneficiarilor.

Unele Centre Regionale cer ca în Dosarele
Cererilor de Plată procesele verbale de
predare-primire și cele de recepție să fie sub
forma unui singur document, comun, alte
Centre cer ca acestea să fie întocmite sub
forma a două documente separate.
Nu există un document oficial în care să fie
stabilită
diferența dintre cele două
documente și nici modele privind conținutul
acestora.
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PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

CONSECINȚE

PROBLEME ÎNTÂMPINATE

Nr.
crt.
2.

COMPETITIVITĂȚII

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

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

1. Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient
1.1. Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pentru piaţă a
întreprinderilor, în special a IMM
1.1.1. Sprijin financiar în valoare de până la 1.075.000 lei acordat pentru
investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

Întârzieri nejustificate în rambursarea
cheltuielilor
datorate
lipsei
de
profesionalism a personalului AM-ului și OIurilor.
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Respectarea
termenelor
de
plată
specificate în Contractul de finanțare și
organizarea
internă
mai
atentă
a
personalului AM-uli și OI-urilor.

1. Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient
1.1. Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pentru piaţă a
întreprinderilor, în special a IMM
1.1.1. Sprijin financiar în valoare de până la 1.075.000 lei acordat pentru
investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
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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

PROBLEME ÎNTÂMPINATE

Operațiunea:

CREȘTEREA

POS CCE – Etapa de întocmire a Dosarelor de rambursare

Neclarități în procedurile de achiziții
publice din cadrul proiectelor.

PROBLEME ÎNTÂMPINATE

Axa prioritară:
Domeniul major de intervenție:

Nr.
crt.
1.

Operațiunea:

SECTORIAL

POS CCE – Etapa de întocmire a Dosarelor de achiziții

OPERAȚIONAL

Axa prioritară:
Domeniul major de intervenție:

2)PROGRAMUL
ECONOMICE

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.

5.

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.

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

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.

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.

1. Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient
1.1. Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pentru piaţă a
întreprinderilor, în special a IMM
1.1.1. Sprijin financiar în valoare de până la 1.075.000 lei acordat pentru
investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

Completarea
incorectă
a
Cererii
de
finanțare și/sau declararea ca neeligibilă a
acesteia.
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Publicarea
în timp util a tuturor
informaţiilor relevante cu privire la
completarea Cererii de Finanţare, pentru

3. Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public
3.1. Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei
3.1.1. Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
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Axa prioritară:
Domeniul major de intervenție:
Operațiunea:
Nr.
PROBLEME ÎNTÂMPINATE
crt.
6.
Formularul final al Cererii de finanțare a
apărut în ultima clipă, respectiv cu trei
zile înainte de prima zi de înscriere on-

POS CCE – Etapa de redactare a Cererii de finanțare

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

Organismul Intermediar pentru IMM are
un singur sediu, în Bucureşti, astfel
încât pentru fiecare document solicitat
Beneficiarul trebuie să se deplaseze în
capitală.

PROBLEME ÎNTÂMPINATE

4.

Nr.
crt.
3.

Operațiunea:

Axa prioritară:
Domeniul major de intervenție:

POS CCE – Etapa de implementare a proiectelor

10 luni de la depunerea Cererii.

Nr.
crt.
8.

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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Acordarea unei atenții sporite contractelor
și soluționarea rapidă a acelor greșeli
minore realizate de către personalul OIului.

Asociaţia Consultanţilor în Management din România / Romanian Management Consultancies Association

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

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
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

Accelerarea procedurii de evaluare a
proiectelor si stabilirea unor termene de
max. 3 luni alocate evaluarii proiectelor.

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
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

POS CCE – Etapa de contractare

Greșelile realizate de către personalul
OI-ului (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).

PROBLEME ÎNTÂMPINATE

Axa prioritară:
Domeniul major de intervenție:
Operațiunea:

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.

PROBLEME ÎNTÂMPINATE

Axa prioritară:
Domeniul major de intervenție:
Operațiunea:

Nr.
crt.
7.

a putea pregăti Cererea în concordanţă cu
criteriile. Corelarea informațiilor solicitate
în Cererea de Finanțare cu prevederile din
Ghidul Solicitantului.

POS CCE – Etapa de Evaluare a Cererilor de Finanțare

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.

2.

Nr.
crt.
1.
Alocarea inutilă de către potențiali
beneficiari de resurse umane și
financiare în etapa de elaborare a
unei cereri de finanțare întrucât
există un risc crescut ca
cererea
depusă să fie evaluată subiectiv. (
orice evaluare are un anumit grad de
subiectivism, însă nu trebuie create
premise pentru creșterea acestui
grad).
Îngreunarea
procesului
de
contractare, precum și demotivarea
organizațiilor de a aplica pentru
finanțarea unor proiecte potențial
eligibile în cadrul POSDRU 20072013.
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Organizarea
unor
sesiuni
de
training/seminarii pentru întreg personalul
AM POS DRU și al tuturor OI-urilor astfel
încât acesta să poată răspundă prompt,
corect, cât mai detaliat și într-un mod
unitar (același răspuns să fie valabil din
partea
tuturor
OI-urilor)
solicitărilor
solicitanților/consultanților.
Publicarea și actualizarea pe site-ul AM/OI
POSDRU a răspunsurilor la întrebările
frecvente primite din partea beneficiarilor
și potențialilor beneficiari.

Formularea cât mai concretă a activităţilor
eligibile în Ghidul Solicitantului.

2. Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
Schema de ajutor de stat pentru formare profesională generală şi
specifică „Bani pentru formare profesională”
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
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Personalul
AM-ului/OI-urilor
POS
DRU
răspunzător
de
informarea/clarificarea
solicitanţilor cu privire la aspecte din Ghidul
Solicitantului este slab pregătit (în cazul
contactării telefonice în privința solicitării unor
lămuriri, persoanele responsabile caută în Ghid
soluţiile, la momentul respectiv). Pe aceeași
problemă întâmpinată de un solicitant, s-au
primit răspunsuri diferite, chiar contradictorii,
din partea mai multor OI-uri.

În Ghidul Solicitantului, activităţile eligibile
sunt descrise într-un mod prea general, iar
solicitarea de clarificări aduce, de cele mai
multe
ori,
răspunsuri
diferite
ale
reprezentanților AM/OI, și deci, subiectivism în
evaluarea cererilor de finanțare depuse.

PROBLEME ÎNTÂMPINATE

Axa prioritară:
Domeniul major de intervenție:

3)PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
POS DRU – Etapa de interpretare a Ghidului Solicitantului

Publicarea
instrucțiunii
42
specificului fiecărui proiect.

Obligativitatea de a completa instrucțiunea 42
retroactiv.

5.

6.

în

implementarea

Imposibilitatea Beneficiarilor de a se
conforma cerințelor AM/OI, întrucât o
parte
din
informațiile
necesare
pentru respectarea instrucțiunii 42
nu există. De exemplu, există
persoane din mediul rural care nu au
trecut în CI/BI numele și numărul
străzii și nu pot furniza aceste
informații
(obligatorii
pentru
respectarea instrucțiunii 42).
Imposibilitatea Beneficiarilor de a se
conforma cerințelor AM/OI, întrucât o
parte
din
informațiile
necesare
pentru respectarea instrucțiunii 42 se
referă
la
date
personale
ale
persoanelor
din
grupul
țintă,
informații pe care aceștia au refuzat
să le furnizeze iar persoanele
implicate
în
implementarea

Întârzieri
proiectelor

Întârzieri
în
implementarea
proiectului și dificultăți de cash-flow
induse beneficiarilor.
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Aplicarea instrucțiunii 42 doar pentru
persoanele participante la activități din
proiect derulate în perioada de rapoartare
de după publicarea instrucțiunii 42.

Introducerea sistemului acceptării tacite
de către AM/OI în cazul rapoartelor
tehnico-financiare. Alocarea de personal
corespunzător
și
suficient
pentru
procesarea RTF în conformitate cu
obligația asumată de AM/OI prin contract.
Introducerea acceptării tacite de către
AM/OI a obligațiilor stipulate de articolul
9, litera B3 și B9 din Contractul de
finanțare.
Adaptarea instrucțiunilor și documentelor
obligatorii a fi completate de Beneficiari la
specificul
proiectelor.
Publicarea
de
instrucțiuni
clarificatoare
pentru
completarea câmpurilor în situația când
nu există anumite informații.

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
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neadaptate

Neîndeplinirea de către AM/OI a obligațiilor
stipulate de articolul 9, litera B3 și B9 din
Contractul de finanțare.

Nerespectarea de către AM/OI a obligațiilor
articolului 9, litera B5.

4.

Nr.
crt.
3.

Axa prioritară: valabil pe toate axele
Domeniul major de intervenție: valabil pe toate
PROBLEME ÎNTÂMPINATE
CONSECINȚE

POS DRU – Etapa de implementare

Nr.
crt.
1.
Eliminarea de la plată a unor cheltuieli care
ar trebui să fie eligibile, dar din cauza
procedurii interne POR pot fi considerate
neeligibile.
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Publicarea unor instrucțiuni mult mai detaliate în
privința realizării achizițiilor sau utilizarea
exclusivă a legislației naționale de achizțtii
publice.

3. Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
4. Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local
3.2. Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor
sociale
3.4. Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor
sociale
4.2. Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi
activităţi
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
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Neclarități în procedurile de
achiziții publice din cadrul
proiectelor.

PROBLEME ÎNTÂMPINATE

Domeniul major de intervenție:

Axa prioritară:

4)PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL
POR – Etapa de întocmire Cererii de rambursare

activităților nu au știut că este
necesar să insiste pentru obținerea
tuturor datelor personale.

