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Stimate domn/Stimată doamnă, 

În calitate de asociație profesională care reprezintă interesele firmelor de consultanță în management, din 

discuțiile avute cu membrii AMCOR, aceștia ne-au semnalat că sunt necesare o serie de acțiuni care să 

prevină eventualele blocaje care pot să apară pe mecanismul de implementare a proiectelor, blocaje de natură 

administrativă, depunere documentații, obținerea de avize, condițiile bancare, garantare și acoperire de flux 

financiar pe fondul unei crize economice, menținerea unui regim contractual cu furnizorii de bunuri, lucrări și 

servicii plecând de la capacitatea de asigurare cu forță de muncă, materiale și bunuri conform condițiilor 

contractuale, costurile indirecte generate de aceste întârzieri, costuri suplimentare din  prisma capacității 

scăzute de muncă - costuri salariale, taxe și vărsăminte aferente veniturilor salariale, scăderea fluxurilor 

financiare și a operațiunilor bancare, restricțiile impuse ce afectează activitățile de producție, transport pentru 

proiectele în lucru. 

Etapa de verificare proiecte  

 Eliminarea vizitelor pe teren pentru sesiunile ce sunt și vor fi deschise (ex. 6.1) mai ales că 

Regulamentul european cât și necesitatea de a face vizită în teren nu este impusă și nu este, din punct 

de vedere al relevanței evaluării, necesară. 

 Argument: efortul experților este cu costuri de timp și financiare, rezultatele evaluării sunt întârziate 

și pot avea manifestări subiective la nivel de expert, atât timp cât obiectivul proiectului nu implică 

validarea unei evaluări (sunt documente care conferă realitatea și situația din teren). 

 Solicitarea de informații suplimentare să nu mai conțină trimiteri la documente oficiale, dacă acestea 

pot fi analizate de către experți online, termenul de răspuns să fie prelungit la minim 15 zile.     

Etapa de contractare 

 În baza notificării, documentele necesare contractării să fie solicitate până la prima tranșă de plată/la 

depunerea PT, sau a primului dosar de achiziții, la contractare să se facă dovada inițierii procedurii de 

obținere avize. 

 Argument: Pe fondul crizei economice, comportamentul băncilor va fi unul de extremă prudență, ca 

atare proiecte ce sunt în etapa de contractare sunt supuse unui risc de validare a asigurării unei 

cofinanțări din sectorul bancar extrem de mare.  Dacă procedura prevede asigurarea cofinanțării la 

nivelul proiectului în cazul extrasului de bancă prin disponibil de cont și o declarație pe proprie 

răspundere că jumătate din sumă va fi blocată până la prima cerere de plată, propun ca acest fapt să fie 

acceptat din momentul depunerii la semnarea contractului, deoarece pe fond se întâmplă acest fapt. 

 Ca atare documentul de cofinanțare să asigure 50% din valoarea cofinanțării, indiferent de 

documentul solicitat prin notificare 

Etapa de implementare  

 Notificările de modificare calendar implementare, schimbări de soluții tehnice, amplasamente de 

proiect sau orice alt act care nu modifică impactul proiectului pe piață, care nu aduc atingere criteriilor 

de eligibilitate și selecție să intre imediat în avizare fără intervenția de evaluare expertului AFIR, atât 

timp cât proiectul păstrează obiectivele inițiale și sunt însoțite de documente oficiale emise de 

autorități acolo unde e cazul/asumare de către beneficiar că nu afectează rezultatele proiectului. 
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 Argument: O serie de proiecte au amplasament în care este necesară și întocmirea PUZ (în general 

pentru investițiile lanț integrat pomicultură 4.1.a, 4.2.a, 4.1 zootehnie, 4.2 etc.), conform legislației. În 

contextul actual, aceste proiecte riscă să depășească termenele de implementare (3 ani) și să ducă la 

pierderea alocărilor de pe această perioadă de programare și preluarea proiectelor pe angajamentele 

viitoare. Dacă un solicitant are capacitatea de a obține documente identice pe amplasament care este 

pretabil realizării investiției, obținând avizele solicitate prin proiect, să fie acceptat ca modificare. 

Există precedent în acest sens. 

 Eliminarea vizitelor pe teren pentru etapele intermediare de proiect, pe fondul unor restricții viitoare 

apărute, în cazuri excepționale evitarea și la ultima tranșă până la o dată ulterioară, fără condiționarea 

plății pentru proiect. 

 Aplicarea unui mecanism de plată către furnizorii din proiect și direct către furnizorii/subcontractorii 

acestora pe baza unui contract de cesiune creanțe aferente bunurilor/lucrărilor din proiect. Există 

precedent în acest sens. 

Argument: Sunt o serie de situații în care situația financiară a contractorului nu mai permite sau nu mai 

inspiră încredere partenerilor contractuali în predarea mărfurilor sau a bunurilor față de riscurile ca acestea să 

fie și plătite prin proiect, ori acest fapt duce la blocaje, la suspendarea unor contracte, costuri de reluare 

proceduri etc. 

 Eliminarea plafonului de maxim 5 tranșe la plată, chiar dacă efortul instituțional este mai mare, dar 

coroborat cu mecanismul simplificat prezentat anterior, nu va încărca efortul instituțional 

semnificativ, ci va elimina presiunea financiară pe etape mai mari de implementare a beneficiarilor. 

 Preluarea pe cheltuieli eligibile a diferențelor de curs valutar generate de condițiile excepționale date 

de starea de necesitate. În acest caz, trebuie stabilit de către AM un curs valutar peste care solicitantul 

să poată acoperi pe cheltuieli diverse și neprevăzute aceste costuri, din modificări bugetare aferente 

unor economii, chiar dacă nu au fost prevăzute în bugetul inițial al proiectului.  

 Preluarea pe cheltuieli eligibile a diferențelor de dobândă generate de condițiile excepționale date de 

starea de necesitate. În acest caz, trebuie stabilit de către AM împreună cu sistemul bancar, un curs 

ROBOR, EURIBOR peste care solicitantul să poată acoperi pe cheltuieli diverse și neprevăzute aceste 

costuri, din modificări bugetare aferente unor economii, chiar dacă nu au fost prevăzute în bugetul 

inițial al proiectului. 

Regulamentul european nu specifică limitarea categoriei de cheltuieli în cazuri de necesitate. 

 

Cu stimă, 

Petre Luigi LUICAN 

Președinte AMCOR 
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