RAPORT DE MONITORIZARE A PROBLEMELOR ÎNTÂMPINATE DE MEMBRI
AMCOR ÎN PROCESUL DE ABSORBȚIE AL FONDURILOR STRUCTURALE
NR.6 AFERENT PERIOADEI FEBRUARIE- MAI, 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 Europene vă prezintă al șaselea Raport de monitorizare al procesului de
absorbție al fondurilor europene, 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 Europene

1

Întârzieri în redactarea corectă a cererilor
de finanțare și neacceptarea la finanțare a
unor proiecte calitative.

Varianta finală a Ghidului Solicitantului
și a formularului cererii de finanțare
apar prea târziu, mai exact cu max. 1
săptămână înainte de înregistrarea online
a
proiectelor,
iar
evaluarea
proiectelor se realizează pe principiul
“primul venit – primul servit”.

Publicarea
în timp util a tuturor
informaţiilor relevante cu privire la
completarea cererii de finanţare, pentru a
putea pregăti cererea în concordanţă cu
prevederile din Ghidul Solicitantului.
În cazul programelor cu depunere
continuă în sistem “primul venit – primul
servit”, perioada dintre apariția variantei
finale a Ghidului Solicitantului și a
formularelor și începerea înregistrării online să fie de min. 1 lună.

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
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Realizarea unui model standard de ACB,
valabil pentru toate programele de
finanțare, cu instrucțiuni detaliate privind
aplicarea lui.

Solicitarea de informații suplimentare din
partea AM-ului cu prelungirea perioadei de
evaluare ce duce la întârzieri în semnarea
contractului și demararea implementării
proiectului, fiind afectat și fluxul financiar al
proiectului.
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PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

CONSECINȚE

1. Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient

POS CCE – Interpretarea Ghidului Solicitantului

CONSECINȚE

3. Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public
3.3.1 „Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru
afaceri”

PROBLEME ÎNTÂMPINATE

Axa prioritară:
Nr.
PROBLEME ÎNTÂMPINATE
crt.
2.
Încă există neclarități în cerințele
prevăzute în Ghidul Solicitantului, mai
ales în ceea ce privește analiza cost
beneficiu și interpretarea acesteia în
cadrul evaluării tehnico-financiare.

Nr.
crt.
1.

Axa prioritară:
Operațiunea:

1)PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII
ECONOMICE (POS CCE)
POS CCE – Publicarea Ghidului Solicitantului

PROBLEME ÎNTÂMPINATE

Nr.
crt.
4.

Publicarea unui corrigendum/erată la
acest Ghid al Solicitantului în care să se
clarifice aceste lucruri, să se introducă
excepția: dacă se cumpără terenul prin
proiect și se construiește clădirea tot prin
proiect, să se depună o declarație pe
propria răspundere că acest punct de
lucru se va autoriza până la finalizarea
implementării proiectului iar Certificatul
constatator de la ORC să nu fie necesar
pentru punctul de lucru ce se va înființa
ulterior, în această fază fiind recomandată
și nesolicitarea avizului de mediu.

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

CONSECINȚE
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Varianta corectă și echitabilă ar fi situația
prezentată la pag.24, conform căreia în
cazul cofinanțării beneficiarului asigurată
din surse proprii, sub 420 000 lei, să fie
suficientă o declarație, fără extras de cont
de depozit.

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

3. Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public
3.3.1 „Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru
afaceri”

Se solicită documente pentru a căror
obținere beneficiarul trebuie să dețină teren
și clădire, însă Ghidul permite ca terenul și
clădirea să fie cumpărate, respectiv
construite după semnarea Contractului de
Finanțare.
Dacă terenul se achiziționează prin proiect,
iar clădirea urmează a se realiza tot prin
proiect,
după
semnarea
contractului,
rezultă că nu există posibilitatea depunerii
unui Certificat ORC în condițiile specificate
mai sus, pentru un teren pe care
beneficiarul încă nu îl deține și pentru un
teren unde nu există nicio clădire.

CONSECINȚE

1. Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient
1.1.1. Sprijin financiar cu valoarea cuprinsă între 1.062.500 şi 6.375.000 lei
acordat pentru investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii
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În
varianta
DRAFT
a
Ghidului
Solicitantului publicată pe site-ul OIPSI
spre consultare publică, există o
neconcordanță între prevederile de la
pag.24 și pag.44, lista documentelor
cerute
la
depunerea
proiectului.
La pag.24 apare că: "În cazul în care
contribuţia
eligibilă
proprie
a
beneficiarului este mai mare sau egală

PROBLEME ÎNTÂMPINATE

Conform
Ghidului
Solicitantului,
obligatoriu trebuie depus certificat
constatator pentru punctul de lucru
autorizat, în care să fie specificată
adresa locului de implementare a
investiției și codul CAEN pentru care
este
autorizat
să
se
desfășoare
activități.
La semnarea Contractului de Finanțare
se solicită certificatul de urbanism și
acordul de mediu.
Pentru înregistrarea unui punct de lucru
la ORC, conform cerințelor din Ghid,
terenul trebuie să fie în folosința
beneficiarului și pe acest teren să existe
o clădire.
Axa prioritară:
Operațiunea:

Nr.
crt.
3.

Axa prioritară:
Operațiunea:

5.
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Propunem ca termenul de valabiltate
acceptat pentru extrasul de cont să fie de
min.5 zile.
Propunem efectuarea modificărilor în
varianta finală a Ghiduliui și, nu în ultimul
rând, publicarea formularului final al
Cererii de Finanțare în timp util, înainte
de începerea sesiunii de înregistrare.
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cu 420.000 lei şi urmează a fi asigurată
din alte surse decât credit prin
prezentarea unui extras de cont de
depozit (cash colateral) cu o vechime
mai mare de 2 luni. În celelate cazuri
prin declaraţia pe propria răspundere a
beneficiarului."
La documente verificate, pag.44, apare
extras de cont de depozit, fără a fi
menționată situația prezentată mai sus,
rezultând
astfel
obligativitatea
prezentării unui extras de cont de
depozit în toate situațiile în care
contribuția proprie se realizează din
surse proprii, indiferent de valoare.
Faptul că extrasul de cont de depozit
trebuie să aibă o vechime mai mare de
2 luni, distorsionează concurența, s-ar
putea să excludă beneficiarii, în cazul în
care ghidul final va apărea peste o lună,
după prezentarea ghidului consultativ, și
nu mai rămân 2 luni efective pentru a
atinge vechimea depozitului constituit
pentru suma aferentă cofinanțării, care
nu se poate cunoaște înainte de a
pregăti proiectul și înainte de a
cunoaște prevederile ghidului.

Nr.
crt.
6.

www.amcor.ro
Comisia Profesională Fonduri Europene

5

Detalierea clară a documentelor necesare
și surselor posibile de finanțare.
Prin documentele solicitate să se ia în
considerare încurajarea solicitanților la
participarea pentru sesiunile de depunere
cu
scopul
atragerii
fondurilor
nerambursabile. Prin urmare propunem:
- acceptarea extrasului de cont fără
alte condiții suplimentare, cum ar
fi un depozit colateral;
- acceptarea
scrisorii
bancare
neangajante.

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
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O dată cu semnarea Contractelor de
Finanțare,
beneficiarii
trebuie să
prezinte printre altele, extras de cont
(cu depozit colateral) care să acopere
cel puțin valoarea finanțării proprii a
proiectului, respectiv procentul de
cofinanțare din cheltuielile eligibile și, în
totalitate, cheltuielile neeligibile (inclusiv
TVA).
Nu este clară definiția documentului
solicitat, de asemenea obligativitatea
privind
prezentarea
unui
depozit
colateral la extrasele de cont nu este în
favoarea
beneficiarilor
deoarece
influențează lichiditatea curentă.
Începând din anul 2011 s-a stabilit
obligativitatea prezentării unei scrisori
de confort angajante la depunerea
Cererii de Finanţare, document care
necesită
timp
pentru
evaluarea
investiției privind aprobarea creditului,
prelungind astfel timpul alocat pregătirii
proiectului.

CONSECINȚE

1. Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient
1.1.1. Sprijin financiar în valoare de până la 1.075.000 lei acordat pentru
investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii

POS CCE – Documente anexă Cererii de Finanțare

PROBLEME ÎNTÂMPINATE

Axa prioritară:
Operațiunea:

Întârzieri
majore
în
demararea
implementării proiectelor, cu afectarea în
sens negativ a fluxului financiar al
proiectelor.

De la vizita precontractuală realizată de
ofițerii din cadrul OI-urilor și până la
semnarea contractului de finanțare, se
ajunge la pierderea a 3 luni, în care
beneficiarul doar așteaptă momentul de
demarare a investiției, fără a fi notificat
când va fi semnat contractul de
finanțare.

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
Diminuarea acestui timp ”mort”, a acestei
perioade
de
incertitudine
în
care
beneficiarii nu-și pot planifica riguros și
eficient activitățile.
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Mobilizarea unui număr mai mare de
experți
în
cadrul
autorității
de
management și a OI pentru verificarea
cererilor de rambursare.

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
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CONSECINȚE

1. Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient

POS CCE – Rambursarea finanțării

CONSECINȚE

PROBLEME ÎNTÂMPINATE

3. Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public
3.3.1. Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate şi a altor
aplicaţii electronice pentru managementul afacerilor

POS CCE – Semnarea Contractului de Finanțare

Axa prioritară:
Nr.
PROBLEME ÎNTÂMPINATE
crt.
8.
Depășirea perioadelor prevăzute în
contractul
de
finanțare
pentru
rambursarea cheltuielilor.

Nr.
crt.
7.

Axa prioritară:
Operațiunea:

Respectarea
de
către
AM/OI-uri
a
prevederilor din contractul de finanțare în
ceea ce privește termenul de plată a
prefinanțărilor dar și al rambursării
cheltuielilor din cererile de rambursare,
dar și a prevederilor din Ghidurile
Solicitantului cu privire la termenele de
evaluare și semnare a contractelor de
finanțare.
Realizarea unor sesiuni de consultări,
măcar
trimestriale,
unde o
echipă
reprezentativă
să
ofere
soluţii/
răspunsuri/ exemple de bune practici celor
care implementează proiecte finanţate
prin POS DRU. Discuţiile de acest gen pot
aduce lămuriri atât celor care sunt la
primul proiect, cât şi celor care au
experienţă în astfel de proiecte, însă se
lovesc de lipsa unor răspunsuri clare din
partea
reprezenatanţilor
AM-ului
la
solicitările de informaţii adresate.

Imposibilitatea de a realiza doar prin
fonduri proprii activitățile asumate în
cererea de finanțare și nerespectarea
graficului
de
activități,
cu
riscul
denunțării unilaterale a contractului de
către Beneficiar.

Întârzieri sau nereguli în implementarea
proiectelor.
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PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

CONSECINȚE

Valabil pentru toate axele
Valabil pentru domeniile de intervenţie
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Axa prioritară:
Domeniul major de intervenție:
Nr.
PROBLEME ÎNTÂMPINATE
crt.
1.
Există numeroase situaţii în care plata
prefinanţării solicitate în cadrul proiectelor
se face cu întârzieri extrem de mari,
necunoscându-se criteriile în baza cărora
unele proiecte primesc prefinanţarea mai
devreme decât altele.
Aceeași problemă se manifestă și în cazul
rambursării cheltuielilor, cât și în evaluarea
cererilor
de
finațare
și
semnarea
contractelor de finanțare.
2.
Primirea destul de tardivă sau chiar deloc a
răspunsurilor din partea reprezentanților
AM-ului la solicitările de informații adresate
de către (potențialii) beneficiari.

2)PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
(POS DRU)
POS DRU – Evaluarea proiectelor, semnarea contractelor de finanțare, plata
prefinanțărilor, rambursarea cheltuielilor

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
Propunem
ca
intrarea
în
vigoare
a
modificărilor ce apar la Ghidurile Solicitantului
să fie permisă doar în cazul în care perioada
dintre data apariției modificărilor și data
limită de depunere a cererilor de finanțare
este mai mare de 1 lună, astfel încât
potențialii beneficiari să se poată conforma cu
noile cerințe și să se poată încadra într-o
perioadă rezonabilă de timp petru a realiza
eventualele modificări la proiectele depuse.

CONSECINȚE
Întârzieri în elaborarea corectă a
cererilor
de
finanțare,
datorate
schimbării
”regulilor
jocului
după
începerea acestuia„.

1. Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere

Ca soluții punctuale la această problemă
propunem
diminuarea
numărului
de
documente care trebuie depuse odată cu
depunerea cererii de finanțare, mobilizarea
unui număr mai mare de personal în procesul
de evaluare şi semnarea constractelor la nivel
regional.

Întârzieri în demararea implementării
proiectelor
față
de
graficele
de
implementare aferente fiecărui proiect,
cu modificarea datelor financiare depuse
inițial, datorate acestor lungi perioade
de timp ”mort”.
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PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

CONSECINȚE

Valabil pentru toate axele
Valabil pentru toate domeniile
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Axa prioritară:
Domeniul major de intervenție:
Nr.
PROBLEME ÎNTÂMPINATE
crt.
2.
Perioada dintre aprobarea cererilor de
finanţare şi semnarea contractelor de
finanţare este foarte mare; există
situaţii în care pentru proiecte aprobate
de 6 luni, nu s-au semnat încă
contractele de finanţare. Sau proiectele
stau în evaluare de 10 luni şi nu se
primeşte niciun răspuns.

POR – Evaluarea şi semnarea contractelor de finanţare

Axa prioritară:
Nr.
PROBLEME ÎNTÂMPINATE
crt.
1.
Apar modificări/ corrigendumuri la
Ghidurile
Solicitantului
după
deschiderea cererilor de primire a
proiectelor, când proiectele sunt deja în
faza de scriere.

3)PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL (POR)
POR – Interpretarea Ghidului Solicitantului

Simplificarea procedurii de achiziții publice, în
special prin debirocratizarea acesteia.

Prelungirea perioadei de implementare a
proiectelor,
fiind
deseori
necesară
semnarea
unui
act
adițional
la
contractul de finanțare, pentru care, de
asemenea, este necesară alocarea unei
perioade de timp suplimentare față de
starea inițială a proictelor.

Respectarea de către totate părţile implicate
a prevederilor din Contractele de Finanţare
încheiate.

Apariția unor probleme majore din
punct de vedere financiar în etapa de
implementare a proiectelor, probleme
care afectează beneficiarii în derularea
contractelor de achiziție semnate cu
furnizorii.
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PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

CONSECINȚE

4. Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local
4.3. Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
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Axa prioritară:
Domeniul major de intervenție:
Nr.
PROBLEME ÎNTÂMPINATE
crt.
4.
Perioada de timp pentru rambursarea
ajutorului nerambursabil este mai mare
de 90 de zile (de la data depunerii
cererii
de
rambursare).
Pentru
solicitanţii de finanţare nerambursabilă
termenele sunt interpretate/respectate
foarte strict dar nu se face la fel în cazul
OI sau AM (în privinţa termenelor care
le sunt aplicabile).

POR – Rambursarea cheltuielilor

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

CONSECINȚE

1. Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere

POR – Întocmirea Dosarelor de Achiziţii

Axa prioritară:
Nr.
PROBLEME ÎNTÂMPINATE
crt.
3.
Există
numeroase
contestații
la
procedurile de achiziții publice făcute de
toate părțile implicate.
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Axa:
1. Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic
Măsura:
123. Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere
Nr.
PROBLEME ÎNTÂMPINATE
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
Crt.
1.
Ghidul
solicitantului
Măsura
123 Obținerea unui punctaj de selecție scăzut Corelarea procedurilor interne de
precizează la criteriul de selecție nr.4: cu posibilitatea neîcadrării proiectului în evaluare cu prevedeile din Ghidul
“IMM-uri din zone unde există materie valoarea finanțării alocate sesiunii de Solicitantului,
și
a
acestuia
cu
primă
disponibilă
şi
nu
există proiecte.
realitatea din piață.
capacităţi de procesare - Solicitanţii
trebuie să demonstreze prin Studiul de
fezabilitate/Memoriul justificativ că cel puţin
50% din materia primă utilizată la
procesare sau colectată în cazul depozitării,
provine din judeţul în care este amplasată
investiţia sau judeţele limitrofe în care
există materie primă disponibilă”. Tot în
Ghidul solicitantului se precizează că,
încadrarea proiectului la acest criteriu, se
demonstrează cu „Adeverință eliberată de
DADR-urile
județelor
aferente
zonei
(județul în care este amplasată investiția
sau județele limitrofe) la care face
referire proiectul prin care să se certifice
disponibilitatea cantitativă de materie
primă, precum și situația capacităților de
procesare/depozitare pentru acest tip de
materie primă, atât numeric cât și din punct
de
vedere
al
capacităților
de
procesare/depozitare (capacități existente
sau în curs de realizare)”. În ciuda
precizărilor de mai sus, APDRP și AM-PNDR

4)PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ (PNDR)
PNDR – Interpretarea Ghidului Solicitantului
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au susținut într-un răspuns la o solicitare de
informații suplimentare că nu se acordă
puncte la acest criteriu de selecție unui
proiect amplasat într-un județ în care există
supracapacitate
de
depozitare
pentru
cereale, dar care demonstrează în studiul
de fezabilitate că va depozita materie primă
provenită dintr-un județ limitrof, în care
există deficit de capacități de depozitare
(conform Adeverinței eliberata de către
DADR-ul din acel județ). În plus, DADR
susține că nu are cum să precizeze în
Adeverințe care sunt capacitățile de
procesare sau depozitare în curs de
realizare, deoarece nu deține informații
despre acestea și nu există nicio prevedere
legislativă
cu
privire
la
raportarea
capacităților de procesare sau depozitare în
curs de realizare.
Măsura:
125. Îmbunatatirea și dezvoltarea infrastructurii agricole și silvice
Nr.
PROBLEME ÎNTÂMPINATE
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
Crt.
2.
Încă există neclarități în ceea ce privește Interpretări
greșite
ale
prevederilor O de descrierea mult mai detaliată a
condițiile de eligibilitate ale investițiilor. De Ghidului
Solicitantului
din
partea investițiilor eligibile, cu oferirea de
exemplu:
solicitanților, cu riscul declarării cererilor exemple, în Ghidul Solicitantului,
- dacă un solicitant UAT sau ADI are două de finanțare ca fiind neeligibile.
pentru toate situațiile posibile.
drumuri agricole, dar acestea nu au nicio
legătură unul cu celălalt, mai este un
proiect eligibil, ambele drumuri putând fi
finanțate în cadrul aceleiași Cereri de
Finanțare sau în două Cereri separate?
- dacă drumul agricol este paralel cu un
drum european iar legătura dintre ele se
face prin două drumuri pietruite, care nu
aparțin nici de drumul european și nici de
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De asemenea, au existat probleme la
depunerea cererilor de finanțare cu privire
la calculul celor 5 zile lucrătoare de
12

cel agricol. Se va primi punctaj pentru că va
prelua din traficul de pe drumul european?
Iar dacă cele două drumuri pietruite au
fost amenajate de către un alt agent
economic, atunci va primi și pentru acest
lucru punctaj?
- dacă există 3 drumuri agricole finanțabile
în cadrul aceluiași proiect și fiecare va
prelua circulația, unul de pe un drum
comunal, unul de pe un drum județean și
unul de pe un drum european, cum se va
primi punctajul?
Axa:
3. Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale
Măsura:
312. Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi
Nr.
PROBLEME ÎNTÂMPINATE
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
Crt.
3.
Pentru dovedirea capacității și sursei de Interpretarea neunitară, atât din partea Detalierea
mult
mai
clară
a
cofinanțare
nu
sunt
clare
definițiile evaluatorilor
cât
și
a
potențialilor documentelor
necesare
dovedirii
documentelor
posibile,
de
ex.
dacă beneficiari, a prevederilor din Ghidul capacității de cofinanțare.
certificatele de depozit nominative sunt Solicitantului.
obligatorii sau nu, datorită cuvântului “și”
între cele două tipuri de surse de
cofinanțare.
”Extras de cont bancar vizat şi datat de
bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare
înainte de data depunerii Cererii de
Finantare, în cazul cofinanţării prin surse
proprii (autofinanţare) şi prin certificate de
depozit nominative şi dematerializate, cu o
scadenţă mai mică sau egală cu trei luni
faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte”.

PNDR – Întocmire SF/MJ

PROBLEME ÎNTÂMPINATE

CONSECINȚE

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

1. Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic
3. Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale
123. Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere
312. Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi
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în Anexa 3 - MEMORIUL JUSTIFICATIV
Introducerea acestui câmp, astfel
M312 Anexa B, tabelul B4, partea de
încât să
fie evidențiate separat
capitaluri proprii nu este în concordanță cu
rezultatul
din
anii
anteriori
formularul F10 din Bilanțul contabil,
nerepartizat și rezultatul exercițiului
deoarece lipseste rândul "Profitul sau
financiar curent.
pierderea reportată (din anii anteriori) care
Total capitaluri proprii ar trebui să fie
poate fi profit sau pierdere, majoritatea
alcătuit
din
următoarele
linii:
a. capital social
firmelor au valori înregistrate și nu există
b. profitul sau pierderea reportată
linie în bilanțul sintetic previzionat (Anexa
c. rezultatul exercițiului financiar
B4) aferent acestui indicator (trebuie
- repartizat la dividende
trecută
suma aferentă
cu rezultatul
- repartizat la rezerve
exercițiului financiar curent astfel încât să
d. rezerve
reiasă valorile din bilanțul încheiat).
Axa:
1. Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic
Măsura:
125. Îmbunatatirea și dezvoltarea infrastructurii agricole și silvice
Nr.
PROBLEME ÎNTÂMPINATE
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
Crt.
5.
În HG 28/2008, la structura DALI, părți Solicitarea de către APDRP a unor Propunem modificarea HG 28 și
desenate, se solicită "2. plan general (1: documente fără relevanță tehnică, dar corelarea prevederilor acesteia cu
2000-1:500)". Un astfel de plan are care sunt cerute în HG 28, ce au ca singur realitatea, astfel încât accesarea
europene
să
nu
fie
dimensiuni extrem de mari, mai ales dacă rezultat îngreunarea muncii potențialilor fondurilor
îngreunată
prin
solicitarea
unor
ne referim la un proiect în care este beneficiari.
documente
care
necesită
timp
necesară proiectarea unei rețele de irigații
îndelungat de elaborare, dar și de
de 1.000ha, în baza acestui HG, deși nu

Nr.
Crt.
4.

Măsura:

Axa:

valabilitate ale extrasului de cont, dacă
acestea 5 zile includ sau nu și ziua
depunerii cererii.

Propunem ca în Ghidurile Solicitantului
să apară o frază de genul: "Aplicantul
pe măsura X va utiliza doar titulatura
din certificatul fiscal, exact și întocmai,
fără adăugiri sau modificări”.

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

evaluare.
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Axa:
3. Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale
Măsura:
312. Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi
de
către
APDRP
a
7.
Ghidul Solicitantului cap.4.1 – Documente Potențialii
beneficiari
împreună
cu Acceptarea
necesare întocmirii cererii de finanțare, consultanții lor, sunt puși pe drumuri între documentelor eliberate de ANPM, în
precizează la pct. 5 care sunt documentele cele două agenții, deoarece APDRP nu baza protocolului comun, până când
eliberate de către Autoritatea competentă acceptă documentele eliberate de către va fi semnat un nou protocol și
Ghidului
Solicitantului
pentru protecția mediului (ANPM) ce trebuie ANPM, iar ANPM eliberează documente adaptarea
atașate cererii de finanțare. Variantele care respectă Protocolul comun de (inclusiv a procedurilor de evaluare) la
acceptate sunt: Clasarea notificării sau colaborare, pe care APDRP nu-l mai legislația în vigoare. Pe de altă parte,
Adresă de negație sau Decizia etapei de recunoaște. O confuzie și mai mare se impune semnarea într-un timp cât
încadrare
care
să
precizeze
că creează comunicatul de presă al APDRP, mai scurt a noului protocol, care să
care
sunt
documentele
„proiectul
propus
nu
necesită publicat pe pagina web www.apdrp.ro în clarifice
parcurgerea
celorlalte
etape
ale data de 05.08.2010, care precizează că eliberate de către ANPM și GNM și
procedurii de evaluare adecvată și nu s-a demarat procedura de modificare a acceptate de către APDRP.
se supune evaluării impactului asupra protocolului și până la data semnării
mediului”
sau Acord de mediu. Pe de noului protocol „se vor lua în considerare
altă parte, Agenția Națională pentru avizele prezentate de către beneficiari şi
Protecția Mediului, în baza Protocolului de emise de către instituţiile subordonate
colaborare nr. 49/2007 (încheiat între Ministerului Mediului”.
APDRP, ANPM și GNM), eliberează pentru

PNDR – Documente anexă Cererii de Finanțare

există relevanța tehnică pentru o astfel de
planșă.
Axa:
Valabil pentru toate axele
Măsura:
Valabil pentru toate măsurile
Nr.
PROBLEME ÎNTÂMPINATE
CONSECINȚE
Crt.
6.
Există numeroase situații în care în Declararea cererii de finanțare ca fiind
Monitorul Oficial există o anumită denumire neconformă datorită denumirii greșite a
a solicitantului, denumire care diferă de ce solicitantului.
trecută în certificatul fiscal emis de către
Ministerul de Finanțe, dar și față de
denumirea trecută în alte acte oficiale (de
ex.protocol de transfer cu ministerul).
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majoritatea proiectelor, adeverințe.
1. Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic
3. Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale
Măsura:
123. Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere
125. Îmbunatatirea și dezvoltarea infrastructurii agricole și silvice
312. Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi
Nr.
PROBLEME ÎNTÂMPINATE
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
Crt.
8.
Nu se acceptă Extras de carte funciară ca
Propunem și acceptarea extrasului de
document de proprietate, fiind favorizat mai
carte funciară ca document justificativ
mult un contract de vânzare-cumpărare, care
al dovedirii dreptului de proprietate.
poate nici nu este înregistrat la Oficiul de
Cadastru.
9.
Se solicită scrisoare bancară angajantă la Având în vedere că aceste demersuri nu Propunem:
depunerea proiectului, în cazul în care se pot realiza cu mult înainte de - fie și acceptarea scrisorii bancare
cofinațarea este asigurată printr-un credit depunerea proiectului la
autoritatea neangajante ca document justificativ
bancar, document care necesită timp de finanțatoare (varianta finală a Ghidului al dovedirii capacității de cofinanțare;
evaluare a investiției pentru aprobarea Solicitantului fiind publicată cu max. 1-2 - fie publicarea variantei finale a
creditului.
săptămâni înainte de lansarea oficială a Ghidului Solicitantului cu cel puțin o
cererii de proiecte), iar perioada de lună înainte de deschiderea oficială
depunere a Cererilor de Finanțare este sesiunii de depunere;
fie
prelungirea
perioadei
de
doar de o lună, există un risc ridicat de abandonare a depunerii proiectelor, deși depunere (de ex. 2 luni în loc de 1
se plătesc bani pentru consultanță în lună).
scrierea acestora.

Axa:
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Corelarea tuturor informațiilor din Ghidul
Solicitantului și definirea clară a tipurilor
de solicitanți eligibili.
Dacă pot aplica și firme nou înființate, să
fie clar definit la solicitanți eligibili.

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

Asociaţia Consultanţilor în Management din România / Romanian Management Consultancies Association

Axa:
1. Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic
Măsura:
2.1. Acvacultură
Nr.
PROBLEME ÎNTÂMPINATE
CONSECINȚE
Crt.
1.
Nu este clar definit dacă la acest program Interpretări greșite ale prevederilor
pot aplica firme nou înființate sau nu.
Ghidului Solicitantului din partea
Conform listei de documente necesare a fi potențialilor beneficiari.
depuse o dată cu Cererea de Finanțare,
este menționat că pentru firmele înființate
în anul depunerii proiectului, nu se solicită
bilanț contabil.
În același timp, la criterii de eligibilitate,
este menționat că societate trebuie să fi
înregistrat profit în anul anterior depunerii
cererii de finanțare și nu se face nici o
mențiune legat de firmele nou înființate.

5)PROGRAMUL OPERAȚIONAL DE PESCUIT (POP)
POP – Interpretarea Ghidului Solicitantului
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