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Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale
Dlui.Director Ștefan Ciobanu
Punct de vedere privind Planul de acțiune în domeniul fondurilor UE
46E/CPFS/16.02.2011

Stimate domnule Ștefan Ciobanu,

AMCOR rămâne dedicat obiectivului său de a promova profesionalismul și etica pe piața de
consultanță din România, inclusiv în domeniul fondurilor europene.
De asemenea, ne propunem întotdeauna să fim un partener al autorității publice și să
cooperăm cu aceasta în mod constructiv și civilizat.
AMCOR reunește în momentul de față 88 de firme de consultanță cu peste 1.000 de
consultanți. AMCOR este membru al FEACO Brussels, FederaŃia Europeană a AsociaŃiilor de
ConsultanŃă în Management, membru al ICMCI, Consiliul InternaŃional al Institutelor de
ConsultanŃă în Management; pe plan național AMCOR este membru al UPLR fiind astfel
recunoscut ca și organism profesional al branșei de consultanță.

Plecând de la solicitarea Dvs, în urma consultării membrilor, am elaborat un material
sinteză, pe 4 categorii de probleme identificate:
- Programare
- Aplicare/Contractare
- Implementare
- Aspecte generale
Vă stăm în continuare la dispoziție și vă mulțumesc pentru abordarea Dvs constructivă.

Cu cele mai bune gânduri,
AMCOR
Mihai SVASTA
Preşedinte

Andreea FIEROIU
Manager Comisii Profesionale
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1. Probleme de programare
i.

Implicarea în activitatea de programare și monitorizare a organismelor
profesionale relevante, respectiv acele organisme recunoscute național și
afiliate internațional, ce îndeplinesc criterii minime de transparență, respectiv
publicarea statutului, a criteriilor de afiliere, a codului de conduită, a raportului
de activitate și a raportului de audit.

2. Probleme de aplicare/contractare
i.

Prezentarea spre consultare a Ghidurilor Solicitantului cu minim 30 de zile
înainte de lansarea licitațiilor;

ii.

Instituirea de servicii tip help-desk pe parcursul procesului de aplicare,
care să emită răspunsuri și clarificări, postate pe site-urile autorităților
contractante;

iii.

Realizarea analizei cost-beneficiu într-un mod unitar pentru toate
programele de finanțare;

iv.

Eliminarea procedurii primul venit-primul servit pentru a nu dezavantaja
aplicanții care nu au acces la internet de bandă largă și pentru a stimula
concursul de proiecte și nu concursul de viteză în introducerea datelor în
sistemul informatic;

v.

Eliminarea obligativității de a prezenta documente de calificare în faza
de aplicare, urmând ca acestea să fie prezentate doar în faza de contractare;

vi.

Transparentizarea

comisiilor

de

evaluare

prin

publicarea

listei

evaluatorilor de proiecte;
vii.

Obligarea tuturor funcționarilor publici implicați în proiecte UE de a semna
declarații de evitare a conflictului de interes pentru a elimina practica
implicării acestora în scrierea de proiecte;

viii.

Eficientizarea procesului de evaluare prin reducerea duratei de timp de la
depunerea proiectului și până la comunicarea rezultatului evaluării;
similar în cazul ecartului dintre comunicarea rezultatului evaluării și semnarea
contractului de finanțare.
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3. Probleme de implementare
i.

Generalizarea mecanismului de prefinanțare la toate PO pentru a suplini
lichiditatea scăzută din piață;

ii.

Existența unui serviciu de asistență de tip help-desk destinat proiectelor
în implementare care să răspundă în termene rezonabile problemelor
beneficiarilor;

iii.

Elaborarea

de

formulare

standard,

în

format

editabil

(documente

justificative gen ștate de plată, fişe de pontaj, model de act adiŃional, contract
de muncă, convenŃie civilă, acord de parteneriat etc.) aplicabile tuturor PO şi
postate pe site-urile autorităŃilor contractante;
iv.

Organizarea de sesiuni informative lunare sau trimestriale în care să se
disemineze experienŃa pozitivă/negativă a altor beneficiari şi să se clarifice
eventuale aspecte legate de implementarea proiectelor şi nu numai;

v.

Instituirea sistemului acceptării tacite și în domeniul rapoartelor tehnicofinanciare intermediare pentru reducerea timpilor de aprobare ale acestora;

vi.

Uniformizarea modului de raportare/rambursare a cheltuielilor de același
tip pe diferite programe de finanțare;

vii.

În cazul în care anumite competențe sunt delegate de către AM-uri către OIuri, este important să se păstreze reguli unitare de implementare la nivel
național, evitându-se situațiile în care OI-urile emit propriile reguli și crează
propriile feude;

viii.
ix.

Formularea cât mai puțin interpretabilă a ordinelor de cheltuieli eligibile;
Schimbările din timpul implementării să fie aduse la cunoştinŃă beneficiarilor
şi să nu se aplice retroactiv ci numai pentru contractele semnate ulterior
modificărilor respective;

x.

Neaplicarea retroactivă a deciziilor/ordinelor de cheltuieli modificate etc.

4. Probleme generale
i.

Utilizarea sumelor destinate asistenței tehnice. AM-urile tind să nu
utilizeze sumele destinate asistenței tehnice, deși cu aceste sume ar putea
externaliza anumite servicii și ar putea îmbunătăți procesul de asistență al
beneficiarilor. Considerăm că este foarte dăunător ca sumele destinate
asistenței tehnice pentru AM-uri să rămână necheltuite și să fie realocate, în
condițiile în care în mod evident AM-urile necesită asistență tehnică;
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ii.

Constitutirea unui grup de lucru pentru corelarea legislației fiscale cu
specificul programelor de asistență UE;

iii.

Generalizarea criteriului oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere
tehnico-economic în atribuirea contractelor de AT. Atribuirea contractelor de
asistență tehnică utilizând criteriul prețul cel mai scăzut este în detrimentul
autorităților contractante care au nevoie de asistență de specialitate și nu de
servicii la prețul cel mai scăzut. Ar trebui să existe un echilibru între
metodologia propusă de ofertant și prețul promovat de acesta (a se vedea
calitatea evaluatorilor POR – cea mai scăzută de până acum) De altfel
Strategia Guvernamentală privind Dezvoltarea Mediului de Afaceri elaborată
de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri și publicată în a
doua parte a anului 2010, măsura 3.4. propune ”Accesarea de servicii de
calitate prin reglementarea ponderii ofertei tehnice în criteriul de
atribuire „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”
în cadrul procedurilor de achiziŃii publice pentru selectarea serviciilor
de consultanŃă, instruire și asistenŃă tehnică la un nivel minim de 70%
acordat ofertei tehnice.
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