RAPORT DE MONITORIZARE A PROBLEMELOR ÎNTÂMPINATE DE MEMBRI
AMCOR ÎN PROCESUL DE ABSORBȚIE AL FONDURILOR STRUCTURALE
NR.7 AFERENT PERIOADEI MAI - AUGUST, 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 șaptelea 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
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Nr.
crt.
1.
Inducerea în eroare a solicitanților cu
privire la interpretarea corect a informațiilor
din Ghidul solicitantului și cele publicate pe
site-ul AM POS CCE.

Necorelarea informațiilor între diferite
surse (valoarea minimă al ajutorului
financiar nerambursabil - minind.ro
1.062.500 lei, Ghidul solicitantului
1.065.000 lei).
De asemenea, a existat o situație
remediată spre sfârșitul apelului de
proiecte (Comunicatul publicat pe site-ul
AM POS CCE în data de 12 august) cu
privire
la
obligativitatea
depunerii
Scrisorii de confort, în sensul că într-un
Comunicat publicat pe același site în
data de 21 iunie se specifica că
Scrisoarea de confort este obligatorie
pentru solicitanții care apelează la
împrumuturi bancare pentru asigurarea
contribuţiei proprii, iar în comunicatul
din 12 august a fost făcută clar
mențiunea
privind
”introducerea
obligativităţii prezentării unei Scrisori de
confort angajante ... la depunerea
cererii de finanţare
şi la semnarea
contractului
de
finanţare
pentru
proiectele care intră sub incidenţa
ajutorului de stat / de minimisa fost
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Acordarea unei atenții sporite informațiilor
publicate pe site-ul oficial al AM POS CCE,
corelarea acestora cu prevederile din
Ghidul solicitantului (inclusiv Anexe) și
remedierea
greșelilor
într-un
timp
adecvat.

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
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CONSECINȚE

1. Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient
1.1. Sprijin financiar cu valoarea cuprinsă între 1.065.000 şi 6.375.000 lei
acordat pentru investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii

PROBLEME ÎNTÂMPINATE

Axa prioritară:
Operațiunea:

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

Efort suplimentar depus de solicitanți
pentru schimbarea documentelor în cadrul
aceluiași apel.

Varianta
on-line pentru
calcularea
indicatorilor financiari s-a schimbat de
mai multe ori de la lansarea oficială a
programului, chiar și în cadrul ultimului
apel deschis, fiind necesară retragerea
și
redepunerea
proiectelor
cu
respectarea ultimelor modificări făcute
de AM.

Propunem ca, în cazul în care apar diferite
modificări publicate/aduse la cunoștința
solicitanților pe parcursul unui apel de
proiecte deschis deja, modificările să fie
valabile doar pentru acele proiecte ce
urmează
a
fi
depuse
după
data
comunicării acestora.

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
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Mobilizarea unui număr mai mare de
experți
în
cadrul
autorității
de
management și a OI pentru evaluarea
Cererilor de finanțare și verificarea
cererilor de rambursare.

Întârzieri
în
demararea/implementarea
proiectelor și dificultăți în managementul
financiar al finanțării.
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PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

CONSECINȚE

1. Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient
Valabil pentru toate operațiunile deschise în cursul anului 2011

POS CCE – Evaluarea Cererilor de finanțare/Rambursarea finanțării

CONSECINȚE

PROBLEME ÎNTÂMPINATE

1. Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient
1.1. Sprijin financiar cu valoarea cuprinsă între 1.065.000 şi 6.375.000 lei
acordat pentru investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii

POS CCE – Documente anexă Cererii de Finanțare

de

Axa prioritară:
Operațiunea:
Nr.
PROBLEME ÎNTÂMPINATE
crt.
3.
Depășirea perioadelor prevăzute în
Ghidul solicitantului cu privire la
evaluarea Cererilor de finanțare și a
celor din contractul de finanțare pentru
rambursarea cheltuielilor.

Nr.
crt.
2.

Axa prioritară:
Operațiunea:

menționat faptul că Scrisoarea
confort este obligatorie”.

POS CCE – Evaluarea Cererilor de finanțare/Rambursarea finanțării
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Axa prioritară:
1. Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient
Operațiunea:
1.1. Investiții productive în întreprinderi mari
Nr.
SESIZARE
crt.
4.
În cadrul Comunicatului de presă emis de AM POS CCE în data de 24 august a.c. se specifică că: ”...au fost depuse un număr de
163 de cereri de finanţare. Valoarea totală a proiectelor depuse este de 3.398.933.200 lei, valoarea finanţării nerambursabile
totale solicitate fiind de 1.356.479.389 lei (depăşind de circa 3,4 ori bugetul alocat).”
În cadrul Comunicatului de presă emis de AM POS CCE în data de 5 septembrie a.c. se specifică însă că: ”...au fost depuse 164
de cereri de finanţare. Valoarea totală a proiectelor depuse este de 3.448.851.428,91 lei, valoarea finanţării nerambursabile
totale solicitate fiind de 1.375.953.800,15 lei (depăşind de 3,44 ori bugetul alocat).”
Cum a fost posibilă depunerea unei noi cereri de finanțare deși apelul de proiecte a fost închis în data de 16 august a.c.?

Angajarea/alocarea de personal pentru
sprijinirea Beneficiarilor în implementarea
proiectelor.
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.

Întârzieri în implementarea proiectelor
și asumarea unor decizii greșite de
către Beneficiar.
Întârzieri sau nereguli în implementarea
proiectelor.

www.amcor.ro
Comisia Profesională Fonduri Europene

5

Angajarea/alocarea de personal pentru
sprijinirea Beneficiarilor în implementarea
proiectelor.

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.
Lipsa de comunicare din partea AM/OI și
sprijin acordat Beneficiarului în perioada de
implementare.
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 – Implementarea proiectelor

3.

a) Nu sunt îndeplinite condițiile unei
modificări
unilaterale
a
contractului de finanțare în ceea
ce privește clauza avută în
vedere prin pct.5 al notificării.

SESIZARE
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a) Propunem fie eliminarea acestui
punct, fie modificarea corectă din
punct de vedere legislativ.
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Având în vedere prevederile Notificării
aprobate prin Decizia nr.8 din 02.09.2011,
emisă de către Directorul General al AM
POS DRU, vă sesizăm următoarele aspecte:
a) în cazul prevederii de la pct.5 al
Notificării, nu suntem în situația
prevăzută de art.12 - Modificări și
completări la contract, și anume
aceea a modificării determinate de
schimbări în legislația națională. Prin
urmare, prevederea menționată la
pct.5 din Notificare, referitoare la
restituirea prefinanțării în situația
necheltuirii acesteia în termen de 12
luni de la data primirii prefinanțării,
nu produce efecte. De asemenea,
printr-un
act
juridic
cu
forță
inferioară (notificarea – care are
caracter de act individual), nu se
poate completa și modifica un act cu
forță juridică superioară (Ordinul
nr.1995/2011 emis de Ministerul
Muncii, Familiei și Protecției Sociale care are caracter de act normativ) și
nu poate ține loc de act normativ
național.
Mai mult, considerăm că Ordinul
nr.1995/2011 emis de Ministerul
Muncii, Familiei și Protecției Sociale,
în calitate de minister responsabil
pentru implementarea POS DRU,
trebuie să transpună fără a adauga
prevederile OMFP nr.2359 și nr.2370
emise
de
Ministerul
Finanțelor

c) Notificarea nu poate produce
efecte în sensul discriminării
proiectelor
în
curs
de
implementare.

b) Notificarea nu poate modifica cu
caracter retroactiv contractele de
finanțare
privind
proiectele
afalate deja în implementare.
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b) Având în vedere că Notificarea
modifică
un
raport
juridic
preexistent, afectând astfel modul
de implementare a proiectului de la
data semnării acestuia și până la
data intrării în vigoare a Notificării,
considerăm că prevederile acesteia
trebuie să se aplice doar pentru
viitor și nu să retroactiveze,
respectiv se vor aplica exclusiv
contractelor semnate după intrarea
în vigoare a ordinelor, iar nu celor
aflate deja în curs de derulare.
c) Proiectele aflate în implementare
ar trebui să beneficieze de un
tratament rezonabil echivalent cu
cel al proiectelor "noi", în sensul că
beneficiarii acestora ar trebui să se
bucure de o perioadă rezonabilă
echivalentă pentru implementarea
noilor condiții de absorbție și
finanțare, astfel încât finalizarea
acestor proiecte să nu devină
practic imposibilă, întrucât nu
acesta este scopul modificărilor
aduse prin cele două ordine ale MF,
iar prevederile acestora nu pot fi
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c) la data întocmirii proiectelor precum
și la data semnării contractelor de
finanțare, au fost propuse spre
finanțare grafice de activități și
planuri de cheltuire a resurselor
financiare, în baza prevederilor
legislației și a contractelor de la data
semnării. Modificarea unilaterală a
condițiilor financiare este de natură
să altereze condițiile care au stat la
baza
elaborării
acestora,
cu
consecința modificării graficelor de
implementare, a capacității de a
onora obligațiile de plată deja

Publice. Textul lacunar și general pe
care îl are Ordinul nr.1995/2011 nu
contribuie la punerea în aplicare a
celor două ordine (2359 și 2370),
ceea ce contravine dispozișiilor art.6
(1) din Legea nr.24/2000, potrivit
căruia actul normativ trebuie să
instituie „ reguli … posibile”;
b) prevederile OMFP nr.2370 și nr.2359
nu prevăd nicio dispoziție tranzitorie
cu privire la aplicarea prevederilor
pentru contractele de finanțare
aflate în implementare la data de
27.07.2011. Constituția statuează la
art.15(2) că “Legea dispune numai
pentru viitor, cu excepția legii penale
mai favorabile”;

d) Având
în
vedere
neconcordanța/necorelarea
numerotării date alineatelor din
textul articolului, vă solicităm să
clarificați aceste aspecte în raport
cu textul inițial al contractului.
Având în vedere dispozițiile art.9B
din contractul de finanțare, potrivit
căruia AM POS DRU are obligația
informării beneficiarului, în timp
util, cu privire la orice decizie luată
care poate afecta implementarea
proiectului, solicităm clarificarea
înțelesului și întinderii efectelor
dispozițiilor art.14, astfel cum a
fost
acesta
modificat
prin
Notificarea E1666/02.09.2011 pe
care o considerăm abuzivă și
nelegală.

interpretate în sensul că ar justifica
o astfel de concluzie absurdă.
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e) Vă rugăm să precizați:
- care este modul de calcul al sumei de recuperat;
- ce se întâmplă în cazul în care beneficiarii au depus ultima cerere de
rambursare într-un termen mai mic de 12 luni, care nu justifică însă cheltuirea
integrală a prefinanțării și care au cheltuit restul de prefinanțare până la
împlinirea termenului de 12 luni de la primirea acesteia, dar care nu au mai
depus o nouă cerere de finantare până la data notificării, și pentru care termenul
de 12 luni s-a împlinit a doua zi după primirii notificării;
- cum intenționează Autoritatea de Management să asigure utilizarea eficientă și
judicioasă a fondurilor nerambursabile în condițiile obligării beneficiarilor la
cheltuirea sumelor din prefinanțare într-un termen dat, și nu în acord cu
activitățile și calendarul stabilite prin contract. Mai mult există beneficiari care

d) Textul Notificării este neclar
având prevederi care nu se
corelează.
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e) există neclarități cu privire la
dispozițiile de la pct.5 referitoare la
recuperarea
prefinanțării
de la
beneficiarii
care
au
primit
prefinanțare înainte de data de 28
iulie 2011 și care nu justifică în
termen de 12 luni de la primirea
acesteia cheltuirea ei;

angajate în baza contractelor inițiale
și, nu în ultimul rând, cu consecințe
asupra
atingerii
obiectivelor
și
impactului proiectelor;
d) pct.7 din notificare: „La art.14 Încetarea și suspendare contractului
se modifică și se completează cu
alin.(7)
și
alin.(8),
astfel:
(8) În termen de maxim 3 zile
lucrătoare...............
(9) În situația rezilierii contractului
doar
ca
urmare
a
condițiilor
menționate la alin.7, Beneficiarul nu
se
va
supune.........”
Iar în textul notificării se face
referire la alineatele 8 și 9;
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ce efecte produce rezilierea contractului la care face referire pct.7 din
notificare, precum şi care va fi situația cheltuielilor deja efectuate de
beneficiar şi pentru care s-a depus cerere de rambursare, precum şi a celor
efectuate de beneficiar după depunerea cererii şi până la intrarea în vigoare a
notificării.
g) vă solicităm să explicați în baza cărei modificări legislative a fost modificat
termenul de rambursare a cheltuielilor de la 30 de zile, la 45 de zile, în
condițiile în care nici Ordinului MFP nr.2359/2011 și nici Ordinul MFP
nr.2370/2011 nu conțin vreo referire la modificarea termenelor pe care AM le
are la dispoziție pentru rambursarea cheltuielilor.

f)

Asociaţia Consultanţilor în Management din România / Romanian Management Consultancies Association

de

prevederile pct.7 nu exprimă clar
efectele produse;

g) modificarea
termenului
rambursare a cheltuielilor.

f)

sunt obligați la cheltuirea a 30% din valoarea contractului, în lipsa unei dispoziții
care să oblige beneficiarii la alocarea a cel puțin 30% pentru primul an de
implementare.

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 30 zile, 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

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
Simplificarea procedurii de achiziții publice, în
special
prin
debirocratizarea
acesteia.
Semnarea actelor adiționale la Contractele de
finanțare să se facă într-un timp scurt,
încercând a se evita apariția unor probleme
ce țin de expirarea valabilității acestuia.

CONSECINȚE
Prelungirea perioadei de implementare a
proiectelor,
fiind
deseori
necesară
semnarea
unui
act
adițional
la
contractul de finanțare.

1. Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor

Mobilizarea unui număr mai mare de experți
în cadrul AM/OI pentru verificarea cererilor de

Apariția unor probleme majore din
punct de vedere financiar în etapa de
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PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

CONSECINȚE

1. Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor

Asociaţia Consultanţilor în Management din România / Romanian Management Consultancies Association

Axa prioritară:
Nr.
PROBLEME ÎNTÂMPINATE
crt.
Perioada de timp pentru rambursarea
3.
ajutorului nerambursabil este mai mare

POR – Rambursarea cheltuielilor

Axa prioritară:
Nr.
PROBLEME ÎNTÂMPINATE
crt.
Există
numeroase
contestații
la
procedurile de achiziții publice făcute de
toate părțile implicate.
2.

POR – Întocmirea Dosarelor de Achiziţii

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

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

implementare a proiectelor, probleme
care afectează beneficiarii în derularea
contractelor de achiziție semnate cu
furnizorii.
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rambursare. Respectarea de către toate
părţile
implicate
a
prevederilor
din
Contractele de finanţare încheiate.
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de 90 de zile (de la data depunerii
cererii de rambursare), nerespectând
prevederile contractelor de finanțare.
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).

1.
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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.

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
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Axa/Măsura
Valabil pentru toate axele/măsurile dechise până în prezent
Nr.
PROBLEME ÎNTÂMPINATE
CONSECINȚE
Crt.
Răspunsurile la solicitările de informații, Imposibilitatea depunerii unor proiecte
privind clarificarea anumitor aspecte din sau respingerea altora din motive care ar
cadrul Ghidului Solicitantului sosesc foarte fi putut fi eliminate printr-un răspuns
târziu și există încă numeroase situații în care concret/clar al autorităților, dat într-un
acestea sunt extrem de ambigue. De timp
corespunzător,
efectul
final
asemenea,
există
și
situații
în
care răsfrângându-se asupra gradului redus de
răspunsurile primite din partea mai multor absorbție al fondurilor alocate de UE.
persoane din cadrul AM/OJPDRP sunt
contradictorii.

4)PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ (PNDR)
PNDR – Interpretarea prevederilor din Ghidul Solicitantului

PNDR – Completarea Cererii de Finanțare

Propunem ca în Ghidul Solicitantului
să se facă precizări clare cu privire la
problema menționată.

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

Solicitanții nu pot pune la dispoziția
APDRP documentele ce ar trebui să fie
emise de ANPM datorită refuzului acestora
de a elibera documente identice cu alte
denumiri.

Deși o parte din problemele generate de lipsa
unui protocol de colaborare între ANPM și
APDRP au fost sesizate într-un raport
anterior, între timp au apărut noi probleme:
în Ghidul solicitantului pentru Schema de
Ajutor de Stat N578/2009, ca și documente
de
la
ANPM
se
acceptă
Clasarea
Notificării/Adresă de negație sau Decizia
etapei de încadrare sau Acord de Mediu/
Aviz Natura 2000 sau Decizia etapei de
evaluare inițială. În procedura de evaluare
și selectare a cererilor de finanțare (postată
pe pagina web a APDRP), documentele
verificate sunt cu totul altele: Notificare
privind
intenția
de
realizare
a
proiectului, însoțită (sau nu) de Clasarea
notificării sau Acord de mediu.

3.
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Propunem ca experții din cadrul
APDRP (cei care au elaborat Ghidul
solicitantului și cei care au elaborat
procedura
de
evaluare)
să
își
armonizeze punctele de vedere , și cu
reprezentanții ANPM, astfel încât să fie
acceptate
documentele
pe
care
solicitantul
le-a
prezentat
deja,
conform
cerințelor
din
Ghidul
Solicitantului.
Întocmirea Ghidului Solicitantului și a
manualelor de procedură
pentru
evaluare și selecție de așa manieră
încât să nu fie lăsat loc diferitelor
interpretări.

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

Asociaţia Consultanţilor în Management din România / Romanian Management Consultancies Association

CONSECINȚE

PROBLEME ÎNTÂMPINATE

Schema de Ajutor de stat nr. N578/ 2009 Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de
investiţii pentru procesarea produselor agricole şi forestiere în vederea obţinerii de produse
neagricole

Nr.
Crt.

Axa/Măsura

Axa:
1. Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic
Măsura:
112. Instalarea tinerilor fermieri
Nr.
PROBLEME ÎNTÂMPINATE
CONSECINȚE
Crt.
Din Ghidul Solicitantului varianta mai, 2011, Interpretarea eronată de către solicitanți
nu reiese dacă solicitantul trebuie sau nu să a prevederilor din Ghidul solicitantului și
respecte strict structura culturilor înregistrate imposibilitatea de a accesa sprijinul
2.
în Registrul unic de identificare, ANSVSA şi în financiar acordat prin această Măsură.
Registrul agricol sau o poate schimba odată
cu solicitarea sprijinului financiar acordat
prin această Măsură.
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Propunem ca în Ghidul solicitantului să
fie trecute clar și detaliat, în funcție de
fiecare situație ce poate apărea,

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

Completarea procedurii de evaluare
APDRP cu precizări privitoare la
comunicarea oficială a codului APIA
atribuit solicitantului (se poate face
chiar în scrisoarea de solicitare a
informațiilor
suplimentare).
Completarea Ghidului solicitantului cu
precizări referitoare la modalitatea
oficială de informare a solicitantului cu
privire la codul APIA atribuit de către
APDRP.

PNDR – Evaluarea Cererilor de Finanțare

Imposibilitatea de a răspunde complet
solicitărilor de clarificări ale APDRP.

Axa:
1. Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic
Măsura:
112. Instalarea tinerilor fermieri
Nr.
PROBLEME ÎNTÂMPINATE
CONSECINȚE
Crt.
În
unele
județe
se
cer
documente Interpretarea neunitară la nivelul țării de
5.
suplimentare care nu sunt solicitate în către evaluatori a prevederilor Ghidului
Cererea de finanțare (contract de comodat Solicitantului cu inducerea în eroare a

4.

Prin urmare, în scrisoarea de solicitare a
informațiilor
suplimentare,
APDRP
cere
solicitantului
să
prezinte
documentele
conform procedurii și nu conform prevederilor
Ghidului Solicitantului.
Răspunsul ANPM în cazul solicitării schimbării
denumirii documentelor necesare pentru
proiect este unul negativ, în sensul că nu se
pot elibera aceleași documente cu altă
denumire doar pentru că așa vor cere APDRP.
Cererile de finanțare conțin un câmp nou
“Cod unic de înregistrare APIA”; acest cod
este atribuit automat de către APDRP fiecărui
solicitant care nu are deja un cod atribuit de
APIA, la prezentarea cererii de finanțare.
Problema apare atunci când APDRP solicită
prin scrisoarea de informații suplimentare
completarea acestui cod de către solicitant,
căruia nu i se aduce la cunoștință care este
codul atribuit. Nu exista niciun fel de
procedură
sau
precizare
în
Ghidul
solicitantului care să clarifice în ce fel poate
solicitantul să afle care este codul ce i s-a
atribuit, însă APDRP impune completarea
acestuia.
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pentru adăposturile animalelor - anexe solicitanților cu privire la documentelor ce documentele ce sunt obligatorii a fi
gospodărești de genul grajd, cocină, cotețe sunt obligatorii a fi depuse ca anexe la anexate Cererii de finanțare, iar
etc. sau contract de comodat pentru spații de Cererea de finanțare.
evaluatorii
să
respecte
întocmai
depozitare a producției obținute în cazul în
procedura de evaluare la nivelul
care în Planul de Afaceri se menționează
întregii țări.
faptul că producția se vinde direct la recoltare
în baza unor precontracte sau dacă va fi
nevoie, producția amintită urmând a fi
depozitată la terțe persoane, care au ca
obiect de activitate “depozitarea”).
Axa:
3. Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale
Măsura:
313. Încurajarea activităților turistice - componenta c)
Nr.
PROBLEME ÎNTÂMPINATE
CONSECINȚE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
Crt.
Conținutul cadru al HG 28/2008 a studiului de Solicitarea unor documente care necesită Respectarea întocmai a procedurii de
fezabilitate cap. 2b solicită minim 2 scenarii mai mult timp pentru a fi elaborate decât evaluare de către evaluatorii APDRP,
propuse.
La
solicitarea
de
informații 5 zile,(termen în care se cer răspunsurile la nivelul întregii țări.
suplimentare există situații în care sunt la scrisorile de informații suplimentare) cu
6.
cerute alte 2 scenarii, acest fapt datorându- posibilitatea
respingerii
Cererii
de
se interpretării neunitare a manualului de finanțare pentru neîncadrarea în timp.
procedură pentru evaluarea și selectarea
dosarelor Cererii de finanțare.

4.

3.

2.

1.

Nr.
crt.

Clarificarea/detalierea punctajelor pentru combinații de drumuri,
eventual cu intervale în care pot lua valori.

Nu a fost clar explicitat punctajul alocat unui proiect în
cazul în care pista preia trafic atât de pe drum județean, cât
și de pe unul european (deci de pe mai multe tipuri de
drumuri).
ADI-ul sau parteneriatele între primării nu sunt solicitanți
eligibili cu toate că aceste piste au sens de multe ori numai
dacă se leagă mai multe localități, permițând circulația
populației pe o rută alternativă.
Metoda de depunere a proiectelor – în Ghid se acceptă
depuneri numai prin reprezentantul legal sau persoană cu
dispoziție de înlocuire sau împuternicire notarială, cu toate
că plicul ajunge sigilat și nu este deschis la depunere la
Registratura AFM.
Metoda de depunere și evaluare a dosarelor – primul venit primul servit nu avantajează proiectele calitative și
complexe, care pot obține și un punctaj mare. De fapt,
punctajul obținut nici nu mai contează atâta vreme cât
poiectele sunt depuse la timp și obțin punctajul minim.
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Propunem eliminarea principiului primul venit - primul servit
folosirea, ca metodă de selecție a proiectelor, grila punctajelor
selecție (ca aexemplu, metoda de selectare a proiectelor folosită
Autoritatea de Management pentru Programul Național
Dezvoltare Rurală).

și
de
de
de

Propunem și acceptarea proiectelor depuse prin poștă/curierat (ca
exemplu, metoda de depunere a proiectelor finanțate prin Programul
Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice).

Propunem introducerea ADI-urilor sau a parteneriatelor între primării
ca solicitanți eligibili.

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

PROBLEME ÎNTÂMPINATE

5)ADMINSITRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU
Programul de realizare a pistelor pentru bicicliști
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