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SCURTĂ PREZENTARE
AMCOR, Asociaţia Consultanţilor în Management din România a fost înfiinţată
în anul 1990 ca asociaţie profesională a consultanţilor în management. Reunind
peste 1.000 de consultanţi în management din peste 80 de firme, AMCOR este
singura organizaţie românească a firmelor de consultanţă afiliată la structurile
europene și globale.
Pe plan european și global suntem afiliaţi la FEACO Brussels (Fédération Européene des Associations de Conseils en Organisation) și la ICMCI (International Council of Management Consulting Institutes), iar pe plan naţional suntem membri ai UPLR, Uniunea Profesiilor Liberale
din România, fiind astfel recunoscuţi drept organism de reglementare al profesiei de consultant în management în România.
AMCOR își propune să fie un partener constructiv al sectorului public, fiind implicat în numeroase iniţiative ale acestui sector. Neutre, echidistante și transparente, opiniile AMCOR sunt
apreciate atât naţional cât și internaţional, la nivelul Comisiei Europene.

Vă invităm să consultaţi raportul începând cu pagina 3.

BRIEF SUMMARY
AMCOR, Romanian Management Consultancies Association, was established in
1990 as a professional association of management consultants. Gathering over
1.000 management consultants from over 75 companies, AMCOR is the only Romanian organization of consultancy companies affiliated to the European and
global structures.
At European and global level we are affiliated to FEACO Brussels (Fédération Européenne des
Associations de Conseils en Organisation) and to ICMCI (International Council of Management
Consulting Institutes), and at national level we are members of UPLR, the Romanian Union of
Liberal Professions, being acknowledged as regulatory body of the management consultancy
profession in Romania.
AMCOR aims at being a constructive partner of the public sector, taking part in numerous initiatives of this sector. Neutral, equidistant and transparent, AMCOR opinions are appreciated
both nationally and internationally, at European Commission level.

We invite you to read our report, starting from page 10.
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ACTIVITATE DERULATĂ: INIŢIATIVE ALE AMCOR
ȘI FEEDBACK-UL AUTORITĂŢILOR DE MANAGEMENT
În anul 2008 AMCOR a luat decizia de organizare a Comisiei Profesionale Fonduri Europene
– AMCOR CPFE, comisie ce reuneste experienţa a peste 60 de firme de consultanţă active în
elaborarea și implementarea de proiecte finanţate prin fonduri europene, inclusiv liderii pieţei.
Începând cu anul 2010 această comisie elaborează periodic rapoarte de monitorizare a stadiului absorbţiei fondurilor europene. Prezentul material reprezintă o sinteză a rapoartelor
realizate în perioada martie, 2010 – februarie, 2011.
O sinteză a informaţiilor ce au stat la baza întocmirii rapoartelor periodice, împreună cu
răspunsurile primite de la Autorităţi este prezentată în tabelul următor:
Nr.
Crt.
1

Raport
din perioada:
Raport nr.1 martiemai, 2010

Raport nr.2 iunieiulie, 2010

2

Raport nr.3 iulieseptembrie, 2010

3

4

Raport nr.4 septembrie – noiembrie,
2010

5

Raport nr.5 noiembrie, 2010-februarie,
2011

Număr
Număr
chestionare: probleme sesizate:
11

35, din care:
POR = 8
POS CCE = 11
POS DRU = 5
POS MEDIU = 8
PNDR = 3

3

16, din care:
POS CCE = 2
POS DRU = 2
PNDR = 7
HG1164/2007=5

8

30, din care:
POR = 3
POS CCE = 6
POS DRU = 9
PNDR = 12

Răspunsuri
din partea AM:
1. AM PNDR nr.61561 din 08.07.2010
2. ACIS nr.552505 din 05.08.2010

1. AM PNDR nr.62449 din 07.09.2010

1. ACIS nr.554810 din 03.12.2010
2. AM POR nr.77483 din 03.12.2010
3. AM PNDR nr.63881 din 10.01.2011

5

25, din care:
POR = 2
POS CCE = 3
POS DRU = 7
POS MEDIU = 10
PNDR = 3

1. AM POS CEE nr.151501 din
08.02.2011

4

19, din care:
POR = 1
POS CCE = 8
POS DRU = 6
PNDR = 4

-

Rapoartele de monitorizare sunt realizate prin consultarea membrilor; toate informaţiile
conţinute sunt cazuri concrete din piaţă. Împreună cu Managerul AMCOR Comisii Profesionale,
cazurile concrete sunt prezentate sintetic și sunt sugerate soluţii pragmatice și constructive de
remediere a deficienţelor. Ulterior, rapoartele de monitorizare sunt transmise autorităţilor de
management și către Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale.
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Răspunsurile primite din partea AM-urilor sunt disponibile membrilor noștri pe site-ul
organizaţiei AMCOR (www.amcor.ro).
Exemple de recomandări AMCOR CPFE transpuse în practică de Autorităţile de Management:
1.

publicarea Ghidurilor Solicitantului în variantă consultativă cu 30 de zile înainte de lansarea apelurilor de proiecte (POS CCE – apelurile deschise în 2011);

2.

anunţarea în timp util a datei oficiale de lansare a apelurilor de primire a proiectelor
(POS CCE, PNDR);

3.

realizarea unei metodologii uniforme de aplicare a analizei cost-beneficiu (POS CCE);

4.

prevederi detaliate în Manualul de Identitate Vizuală (POS CCE);

5.

reprogramarea sesiunii 125 din PNDR de la sfârșitul anului 2010 pentru începutul anului
2011, alocare financiară separată pentru activitatea de irigaţii din cadrul acestei măsuri;

6.

introducerea semnării Declaraţiilor de conflict de interese (POS DRU).

Tot ca rezultate ale activităţii de elaborare și transmitere periodică a acestor rapoarte de monitorizare, menţionăm următoarele:
I.

Invitaţie din partea Direcţiei Generale Dezvoltare Rurală – Autoritatea de Management pentru PNDR din 08.02.2011 de a participa la reuniunea CM PNDR din data de
14.02.2011, în vederea discutării principiilor care ar trebui să stea la baza acreditării
firmelor de consultanţă care întocmesc proiecte finanţabile din FEADR;

II.

Solicitare din partea Directorului General ACIS, dl. Ștefan Ciobanu, adresată personal
dlui. Mihai Svasta, președinte AMCOR, de a trimite un punct de vedere privind elaborarea planului de acţiune în domeniul fondurilor UE;

III.

Invitaţie din partea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit din 02.03.2011
de a participa la Campania naţională de informare ”Fonduri europene pentru mediul
rural – 2011”;

IV.

Invitaţie din partea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit din 11.04.2011
de a participa în calitate de expozant la Târgul finanţărilor europene pentru agricultură
și dezvoltare rurală, organizat în 9 orașe, în perioada mai - iunie, 2011;

V.

Invitaţie din partea Ministerului Economiei, Comerţului și Mediului de Afaceri din
23.05.2011 de a participa la reuniunea CM POS CCE din data de 07.06.2011, Eforie Nord.

Încă de la înfiinţarea Comisiei Profesionale Fonduri Europene, AMCOR a realizat demersuri
pentru includerea Asociaţiei în componenţa Comitetelor de Monitorizare ale Programelor
Operaţionale în care membri AMCOR deţin experienţa și competenţele cele mai relevante și în
Comitetul de Monitorizare a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală. În acest sens au fost
transmise solicitări către:

4

1.

Secretarul de Stat din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, în februarie,
2010;

2.

Directorul General AM POS CCE, în martie, 2010;

3.

Directorului General ACIS, în ianuarie, 2011;

4.

Primului Ministru a României, dl Emil Boc;
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răspunsurile (în cazul primilor trei destinatari menţionaţi anterior) fiind negative.
De asemenea, au fost transmise solicitări scrise tuturor președinţilor Comitetelor de Monitorizare și directorilor generali ai Autorităţilor de Management pentru invitarea reprezentanţilor
AMCOR, ca parteneri de discuţie, la ședinţele publice ce se organizează/se vor organiza pentru
dezbaterea documentelor programatice pentru fondurile europene ce vor fi alocate în perioada
2014-2020 României, solicitări care până la acest moment nu au avut niciun rezultat.
Considerăm că prin experienţa și expertiza societăţilor membre AMCOR, care activează în domeniu de mai bine de 10 ani, putem contribui la crearea unor proceduri mai eficiente și mai
transparente de absorbţie a fondurilor alocate României pentru 2014-2020, precum și în identificarea sectoarelor economice în care fondurile ar trebui alocate cu precădere pentru un
impact socio-economic semnificativ.

PROPUNERI ALE AMCOR CPFE PENTRU ACCELERAREA ABSORBŢIEI FONDURILOR EUROPENE
Propuneri pentru etapa de programare
I.

Implicarea în activitatea de planificare a implementării programelor operaţionale a organismelor profesionale relevante, respectiv acele organisme recunoscute naţional
și afiliate internaţional, ce îndeplinesc criterii minime de transparenţă, respectiv publicarea statutului, a criteriilor de afiliere, a codului de conduită, a raportului de activitate
și a raportului de audit;

II.

Corelarea prevederilor din Ghidurile Solicitantului cu situaţia reală, existentă în
România, situaţie diferită de a celorlalte ţări din Uniunea Europeană;

III.

Încheierea de către AM-uri a unor protocoale cu băncile care acordă credite pentru
cofinanţarea proiectelor, cu stabilirea unor criterii mai flexibile pentru solicitanţi;

IV.

Publicarea spre consultare a Ghidurilor Solicitantului împreună cu toate Anexele
aferente cu minim 30 de zile înainte de lansarea apelurilor de proiecte, cu specificarea datei oficiale de lansare a acestora și limitarea numărului de Corrigendum-uri
publicate după lansarea apelurilor de proiecte;

V.

Externalizarea serviciilor de evaluare și monitorizare proiecte către piaţa privată
de către AM-urile în care există deficit de personal.

Propuneri pentru etapele de elaborare proiecte/solicitare/contractare
VI.

Realizarea analizei cost-beneficiu într-un mod unitar pentru toate programele de
finanţare;
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VII.

Eliminarea procedurii primul venit-primul servit pentru a nu dezavantaja aplicanţii
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;

VIII.

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

IX.

Transparentizarea comisiilor de evaluare prin publicarea listei evaluatorilor de
proiecte;

X.

Obligarea tuturor funcţionarilor publici implicaţi în proiecte U.E. de a semna declaraţii
de evitare a conflictului de interes pentru a elimina practica implicării acestora în
scrierea de proiecte;

XI.

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 finanţare;

XII.

Stabilirea unor marje minime și maxime între care pot fluctua indicatorii economicofinanciari pe durata implementării proiectelor, motivul principal constând în actualele
condiţii economice și sociale care afectează activităţile societăţilor.

Propuneri pentru etapa de implementare
XIII.

Elaborarea de formulare standard, în format editabil (documente justificative gen
ștate de plată, fişe de pontaj, model de act adiţional, contract de muncă, convenţie civilă,
acord de parteneriat etc.) aplicabile tuturor PO şi postate pe site-urile autorităţilor contractante;

XIV.

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

XV.

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

XVI.

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

XVII. Formularea cât mai puţin interpretabilă a ordinelor de cheltuieli eligibile;
XVIII. Respectarea termenelor de plată a prefinanţărilor și a cheltuielilor din cererile de
rambursare, cât și a tuturor celorlalte termene specificate atât în Ghidurile Solicitantului dar și în Contractele de finanţare de către AM-uri.

Propuneri cu caracter general
XIX.

6

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

Constituirea unui grup de lucru pentru corelarea legislaţiei fiscale cu specificul
programelor de asistenţă U.E.;

XXI.

Generalizarea criteriului oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic în atribuirea contractelor de AT. Atribuirea contractelor de asistenţă
tehnică utilizând criteriul preţul cel mai scăzut este în detrimentul autorităţilor contractante care au nevoie de asistenţă de specialitate și nu de servicii la preţul cel mai scăzut.
Ar trebui să existe un echilibru între metodologia propusă de ofertant și preţul 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, Comerţului 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 achiziţii publice pentru selectarea serviciilor
de consultanţă, instruire și asistenţă tehnică la un nivel minim de 70% acordat ofertei
tehnice;

XXII. Recunoașterea rolului consultanţilor din mediul privat în relaţia AM – beneficiar;
există numeroase situaţii în care personalul AM-urilor nu dorește să poarte un dialog
cu consultanţii beneficiarilor, motivaţia principală fiind aceea că părţile contractelor de
finanţare sunt reprezentate de către AM și beneficiar. Astfel, nu este recunoscut rolul
consultantului, acesta însă fiind cel mai îndreptăţit să ceară anumite lămuriri din partea
reprezentanţilor AM-urilor, întrucât participă la realizarea proiectelor de investiţii de la
prima până la ultima etapă și acţionează în numele Beneficiarului și pentru îndeplinirea
corectă a obiectivelor acestuia;
XXIII. Crearea unor Ghișee tip help-desk în cadrul fiecărui AM/OI/ADR, cu personal instruit corespunzător astfel încât să se evite situaţiile în care răspunsurile la solicitările
de clarificări (adresate fie de consultanţi, fie de beneficiari) sunt date fie în termene
de timp foarte lungi (putând afecta un proiect până într-acolo încât acesta este respins de la finanţare), fie cuprind citate ad-literam din Ghidurile Solicitantului (deși de
cele mai multe ori solicitările de clarificări se referă strict la interpretarea acestor citate). Reprezentanţii AM-urilor trebuie să conștientizeze că un principal mijloc de
îmbunătăţire a procesului de absorbţie al fondurilor europene este dialogul, deschis
către toţi actorii implicaţi (beneficiari, consultanţi, instituţii publice), timpul de reacţie
al AM-urilor trebuind să fie mult redus faţă de starea actuală. De asemenea, oportun
ar fi ca toate răspunsurile oferite în scris solicitanţilor de clarificări să fie centralizate și
postate săptămânal pe site-urile AM-urilor;
XXIV. Aplicarea principiului de neretroactivitate a modificărilor legislative. Există
numeroase modificări legislative, de multe ori apărute prin intermediul legislaţiei
secundare (hotărâri, norme, ghiduri), care de multe ori se aplică inclusiv la proiecte
depuse sau contractate. Propunerea noastră este ca, în conformitate cu principiile de
drept, toate modificările survenite să se aplice doar proiectelor depuse după publicarea
modificărilor legislative.
XXV. Organizarea de seminarii de pregătire, cu participarea reprezentanţilor autorităţilor
de management, consultanţilor, băncilor și beneficiarilor/potenţialilor beneficiari în
care să se discute cazuri practice, de proiecte de succes precum și de greșeli ce trebuie
evitate.
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Prin intermediul acestui material, AMCOR dorește să vină în sprijinul Autorităţilor de Management și a altor instituţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene. Propunerile de
îmbunătăţire a procesului de absorbţie al fondurilor europene pe care le-am cuprins în acest
raport sunt fezabile și AMCOR poate sprijini materializarea lor.
Competenţele și experienţa în domeniul elaborării și implementării de proiecte finanţate
prin fonduri europene a celor peste 1.000 de consultanţi provenind din peste 75 de firme de
consultanţă membre AMCOR sunt active ce pot fi utilizate în direcţia creșterii gradului și ritmului de absorbţie a fondurilor europene, în beneficiul României.

8

Asociaţia Consultanţilor în Management din România / Comisia Profesională Fonduri Europene

www.amcor.ro

MONITORING REPORT ON THE ABSORPTION OF EUROPEAN FUNDS - 2010-2011

PERFORMED ACTIVITY – AMCOR INITIATIVES AND
FEEDBACK FROM THE MANAGING AUTHORITIES
In 2008 AMCOR decided to set up the European Funds Professional Commission – AMCOR
CPFE, a commission that brings together the experience of over 60 consultancy companies
participating in the drafting and the implementation of projects financed from EU funds, including market leaders. Starting from 2010, this commission periodically drafts monitoring reports on the development of the European funds absorption. This material synthesizes the
reports drawn up during March, 2010 – February, 2011.
A summary of the information supporting the drafting of the periodical reports, together with
the Authorities’ responses are detailed in the table below:
Item
no.
1

2

Report dating
from:
Report no. 1 March May, 2010

Report no.2 June –
July, 2010

Report no.3 July –
September, 2010

3

4

Report no.4 September – November,
2010

5

Report no.5 November, 2010 - February, 2011

Number of
enquiries:

Number of informed issues:

11

35, of which:
POR1 = 8
POS CCE2 = 11
POS DRU3 = 5
POS MEDIU4 = 8
PNDR5 = 3

3

16, of which:
POS CCE = 2
POS DRU = 2
PNDR = 7
Gov. Dec. 1164/2007=5

8

30, of which:
POR = 3
POS CCE = 6
POS DRU = 9
PNDR = 12

Reponses from the MA:
1. AM PNDR6 no. 61561 on 08.07.2010
2. ACIS7 no. 552505 on 05.08.2010

1. AM PNDR no. 62449 on 07.09.2010

1. ACIS no. 554810 on 03.12.2010
2. AM POR no. 77483 on 03.12.2010
3. AM PNDR no. 63881 on 10.01.2011

5

25, of which:
POR = 2
POS CCE = 3
POS DRU = 7
POS MEDIU = 10
PNDR = 3

1. AM POS CEE no. 151501 on
08.02.2011

4

19, of which:
POR = 1
POS CCE = 8
POS DRU = 6
PNDR = 4

-

The monitoring reports are drawn up following consultation with the members; all contained
information is actual market situations. Together with the AMCOR Professional Commissions
Manager, the actual situations are synthetically presented and pragmatic and constructive solutions are suggested to remedy deficiencies. Subsequently, the monitoring reports are sent to
1 Regional Operational Programme
2 Sectoral Operational Programme – Increase of Economic Competitiveness
3 Sectoral Operational Programme – Human Resources Development
4 Sectoral Operational Programme – Environment
5 National Programme for Rural Development
6 Managing Authority National Programme for Rural Development
7 Structural Instruments Coordination Authority

www.amcor.ro
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the management authorities and to the Structural Instruments Coordination Authority.
The responses from the MA-s are available for our members on the Web site (www.amcor.ro).
Examples of AMCOR CPFE recommendations put into practice by the Managing authorities:
26.

Publishing for consultation the Applicant’s guide 30 days before launching the calls for
projects (Sectoral Operational Programme – Increase of Economic Competitiveness –
open calls in 2011);

27.

Announcing the official date for launching the calls for projects submission in due time
(Sectoral Operational Programme – Increase of Economic Competitiveness, National
Programme for Rural Development);

28.

Drafting an uniform methodology for the implementing of the cost-benefit analysis
(Sectoral Operational Programme – Increase of Economic Competitiveness);

29.

Detailed provisions in the Visual Identity Guidelines (Sectoral Operational Programme –
Increase of Economic Competitiveness);

30.

Re-schedule the session for Measure 125 in the National Programme for Rural Development from the end of 2010 to the beginning of 2011; separate financial allocation for
the irrigation activity included in this measure;

31.

Introducing the signing of the Declarations of conflict of interest (Sectoral Operational
Programme – Human Resources Development).

We mention the following as results of the periodical drafting and sending of these monitoring
reports as well:
I.

Invitation from the Directorate-General for Rural Development – Managing Authority
for the National Programme for Rural Development on 08.02.2011 to participate in the
CM PNDR meeting on 14.02.2011, with a view to discussing the principles that should
underlie the accreditation of consultancy companies that draw up projects eligible for
financing from the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD);

II.

Request from the General Manager of ACIS, Mr. Stefan Ciobanu, personally sent to Mr.
Mihai Svasta, the president of AMCOR, to send an opinion concerning the drafting of the
Action Plan with respect to EU funds;

III.

Invitation from the Payment Agency for Rural Development and Fishing on 02.03.2011
to participate in the National information campaign “European funds for the rural area
– 2011”;

IV.

Invitation from the Payment Agency for Rural Development and Fishing on 11.04.2011
to participate as exhibitor in the European financing for agriculture and rural development fair, held in 9 cities, during May – June, 2011;

V.

Invitation from the Ministry of Economy, Commerce and Business Environment on
23.05.2011 to participate in the CMPOS CEE meeting on 07.06.2011, Eforie Nord.

Ever since the setting up of the European Funds Professional Commission, AMCOR has taken
steps with a view to including the Association in the structure of the Monitoring Committees
for the Operational Programmes where AMCOR members have the most relevant experience
and competencies and in the Monitoring Committee for the National Rural Development Pro10
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gramme. In this respect, demands have been sent to:
1.

the State Secretary within the Ministry of Agriculture and Rural Development, in February, 2010;

2.

the General Manager of AM POS CCE, in March, 2010;

3.

the General Manager of ACIS, in January, 2011;

4.

the Prime Minister of Romania, Mr. Emil Boc;

and the responses (for the three addressees mentioned above) have been negative.
Moreover, written demands were sent to all the chairmen of the Monitoring Committees and
to the general managers of the Managing Authorities with respect to the inviting of AMCOR
representatives, as discussion partners, to the public meetings organised / to be organised
to debate the programmatic documents for the European funds to be allocated during 2014 –
2020 to Romania, demands unanswered until this date.
We consider that through the experience and expertise of AMCOR member companies, operating in the field for more than 10 years, we can contribute to the elaboration of more efficient
and more transparent procedures for the absorption of the funds allocated to Romania for
2014 – 2020, as well as to the identification of the economic sectors where funds should preeminently be assigned for a significant social-economic impact.

PROPOSALS OF AMCOR CPFE TO ACCELERATE
THE ABSORPTION OF EUROPEAN FUNDS
Proposals for the scheduling stage
I.

Involvement in the planning of the implementation of the operational programmes of
the relevant professional bodies, namely those bodies that are nationally acknowledged and internationally affiliated, fulfilling minimum transparency criteria, respectively the disclosure of the by-laws, the affiliation criteria, the code of conduct, the activity report and the audit report;

II.

Correlation of the provisions in the Applicant’s guide and the actual conditions, existing in Romania, conditions divergent from the conditions in the other European Union
countries;

III.

The signing of protocols by the MA-s with the banks granting loans to co-finance
projects, agreeing on more flexible criteria for the applicants;

IV.

Publication for consultation purposes of the Applicant’s guides and of all the related Annexes at least 30 days before launching the calls for projects, specifying the
official date of launching thereof and the limitation of the number of Corrigenda published following the launching of the calls for projects;
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V.

Outsourcing the projects assessment and monitoring services to the private market by the MA-s with staff shortage.

Proposals for the project drafting / application / contracting stages
VI.

The conducting of an unitary cost-benefit analysis for all the financing programmes;

VII.

The excluding of the “first come, first served” procedure with a view to not disadvantaging the applicants without broadband internet access and to stimulating the
contest of projects and not the contest of rapidity in entering the data in the information
system;

VIII.

The excluding of the compulsoriness to submit qualification documents during the
application stage, and these documents would be submitted for the contracting stage;

IX.

Transparency of the assessment commission by publishing the lists of projects assessors;

X.

Engaging all the public servants involved in EU projects to the signing of declarations
for the avoidance of conflict of interests in order to eliminate the participation thereof in the writing of projects;

XI.

Optimization of the assessment process by reducing the time interval between the
submission of the project and the notification of the assessment result; similarly,
for the spread between the notification of the assessment result and the signing of the
financing contract;

XII.

Setting minimum and maximum margins within which the economic-financial indices
can fluctuate during the implementation of the projects, the main reason being the current economic and social conditions that affect the companies’ activities.

Proposals for the implementation stage
XIII.

Drafting of standard forms, in an editable format (supporting documents, like payrolls, time sheets, addendum template, employment agreement, civil convention, partnership agreement etc.) applicable to all the OP-s and posted on the Web sites of the
contracting authorities;

XIV.

To institute the tacit approval system as well in the field of intermediary technical
financial reports to reduce the approval durations thereof;

XV.

Homogenization of the reporting/reimbursing modality with respect to expenses
of the same type related to various financing programmes;

XVI.

In case certain attributions are delegated to Intermediate Bodies by the Managing Authorities, it is important to maintain unitary implementation rules at national level,
avoiding the situations when the IB-s issue their own rules and create their own fees;

XVII. The wording of eligible expenses orders in a manner as less interpretable as possible;
XVIII. Compliance with deadlines for the payment of pre-financing and of the reimbursement applications expenses, as well as with all the other deadlines specified both in the
Applicant’s Guides and in the Financing contracts by the MA-s.
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General proposals
XIX.

Utilisation of technical support money. The MA-s have the tendency not to use the
money dedicated to technical assistance, although this money could help outsourcing certain services and could improve the support process for the beneficiaries. We
consider that it is very detrimental that the money dedicated to technical assistance for
the MA-s are not spent and are re-allocated, given that the MA-s clearly need technical
assistance;

XX.

Establish a working group to correlate the fiscal legislation and the specific character of the EU assistance programmes;

XXI.

Generalize the “most advantageous bid” criterion from the technical and economic point of view in the allocation of TA contracts. The allocation of the technical assistance contracts using the lowest price criterion is detrimental to the contracting authorities that require specialised assistance and not services at the lowest
cost. A balance should be established between the methodology proposed by the bidder
and the price promoted by the bidder (see the quality of the Regional Operational Programme assessors – the lowest so far). Moreover, the Government Strategy for the Development of the Business Environment drafted by the Ministry of Economy, Commerce
and Business Environment and published during the second half of 2010, measure 3.4,
proposes: To access quality services by regulating the share of the technical bid
in the allocation criterion “the most advantageous bid from the economic point
of view” in the public procurement procedures for the selection of consultancy,
training and technical assistance services to a minimum level of 70% allowed for
the technical bid;

XXII. Acknowledgment of the role played by private consultants in the MA – beneficiary relation; there are numerous situations when the MA personnel refuses to
dialogue with the beneficiaries’ consultants, and the main reason is that the parties to
the financing contracts are represented by the MA and the beneficiary. Hence, the role of
the consultant is not acknowledged, while the consultant is the most entitled to ask for
certain clarifications from the MA representatives, as they participate in the investment
projects from the first to the last stage and act on behalf of the Beneficiary and for the
correct fulfilment of the objectives thereof;
XXIII. Establish help-desk class counters within every MA/IB/RDA, with adequately
trained personnel in order to avoid situations when responses to the requests for clarifications (sent by consultants or by the beneficiaries) are given following a very long
time interval (likely to affect a project to the extent to which it is rejected from financing), or containing ad-litteram quotations from the Applicant’s Guides (even if more
often than not the requests for clarifications strictly regard the interpretation of these
quotations). The MA representatives should become aware of the fact that one of the
main means to improve the European funds absorption process is the dialogue, open to
all the participating actors (beneficiaries, consultants, public institutions), and the reaction time of the MA-s needs to be significantly reduced as compared to the current situation. Moreover, it would be advisable that all the responses in writing to the applicants
for clarifications should be centralised and weekly posted on the Web sites of the MA-s;
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XXIV. Application of the non-retroactivity principle with respect to legal amendments.
There are numerous legal changes, many times occurring through the secondary legislation (decisions, norms, guides), which are enforced on the submitted or contracted
projects as well on many occasions. We propose that, in compliance with the legal principles, the occurred changes should be enforced only on the projects submitted following the publication of the legislative amendments.
XXV. Organization of training seminars, with the participation of the managing authorities
representatives, consultants, banks and beneficiaries/potential beneficiaries to discuss
practical cases, successful projects as well as errors to be avoided.
By means of this material, AMCOR wishes to lend support to the Managing Authorities and to
other institutions with competencies in the management of European funds. The proposals to
improve the absorption of European funds we included in this report are feasible and AMCOR
is ready to help in the materialization thereof.
The competencies and the experiences in the field of elaboration and implementation of projects financed by European funds of the over 1,000 consultants from more than 75 consultancy
companies, members of AMCOR, are assets that can be exploited to improve the level and the
rhythm of the European funds absorption, for the benefit of Romania.
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