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Introducere 

Obiectivul acestei conferinte este de a crea o punte de comunicare 
intre Autoritatile care gestioneaza Programul Operaţional Sectorial 
pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 si Beneficiarii de 
proiecte finantate din POSDRU. Acest demers se doreste a fi unul 
constructiv dorindu-se identificarea pe parcurs a unor solutii pentru o 
absorbtie eficienta. 



Povara administrativa   Exces de legislatie / reglementari / birocratie 

• Esenţa proiectelor pare să fi devenit, din punctul de vedere 
al finanţatorului, producerea de documente si mai putin 
realizarea efectiva a indicatorilor asumaţi. 

• Exces de documente solicitate:  

• depunerea aceluiaşi document (ex: contracte cu 
furnizori, contracte de munca, fişa postului etc) la 
fiecare cerere de rambursare, deşi acestea au fost 
depuse anterior, în alte cereri de rambursare; 

• pentru grupul ţintă ceea ce face ca de multe ori membrii 
grupului ţintă să se retragă speriaţi de volumul 
documentelor pe care trebuie să le completeze şi să le 
semneze zilnic. 

• Excesul de birocraţie conduce la o creştere a timpului de 
lucru pentru activităţi de management în detrimentul celor 
destinate atingerii obiectivelor şi rezultatelor propuse prin 
proiect 

 

 



Povara administrativa   - Exces de legislatie / reglementari / birocratie 

• Instrucţiuni/solicitari insuficient documentate care obligă beneficiarul la 
raportări greoaie. 

• Aplicare neunitară a instrucţiunilor şi a ghidurilor de implementare. 
Există interpretari diferite de la OIR la OIR sau între OIR şi AMPOSDRU 
privind aplicarea sau solicitarea de documente la cererile de 
rambursare. 

• Aplicarea retroactivă a regulilor (procedurilor interne/instrucţiuni şi 
solicitarea unor documente şi raportări care nu erau în vigoare la data 
depunerii cererii de rambursare); solicitarea unor situaţii centralizate cu 
privire la achiziţii, experţi, stadiul actual al implementării proiectelor etc, 
în termene foarte scurte şi uneori chiar şi după încheierea proiectului 
(trebuie avut în vedere şi situaţia în care persoanele implicate în 
implementare şi-au încheiat CIM-urile. 

 

 

 

 



Lipsa de transparenţă   şi comunicare greoaie: 

• Nerespectarea punctelor de la capitolul B (3) si (9) 
din Contractul de finanţare (referitor la obligaţiile 
autorităţilor de a acorda sprijin şi informaţii 
beneficiarilor atunci când sunt solicitate). 

• Impunerea de către AMPOSDRU a unor condiţii 
contractuale în mod unilateral (ex: reducerea 
prefinanţării), fără consultarea beneficiarilor. 

• Emiterea de instrucţiuni fără consultarea prealabilă a 
beneficiarilor. 

• O serie de instrucţiuni şi modificări contractuale au 
schimbat total condiţiile de implementare, inclusiv 
capacitatea de atingere a indicatorilor, ele fiind 
impuse beneficiarilor fără o evaluare a impactului sau 
fără o renegociere cu beneficiarii a condiţiilor de 
implementare. 

 



Lipsa de transparenţă   şi comunicare greoaie: 

• Cel mai recent aspect al lipsei de comunicare îl reprezintă apariţia 
Instrucţiunii 62, prin intermediul căreia AMPOSDRU s-a angajat să 
îndeplinească nişte cerinţe de control de care beneficiarii nu au 
cunoştinţă. 

• AMPOSDRU a emis până în prezent 64 de instrucţiuni, fără preocuparea 
de a realiza un cadru de implementare practic. Multe instrucţiuni 
necesita clarificari, sunt interpretabile sau interpretate diferit de către 
ofiţerii de proiect. 

• Prevederi ale unor instrucţiuni (ex. Instrucţiunea 64/2013) sunt în 
contradicţie cu prevederi LEGALE în vigoare (ex. Codul muncii- care este 
o lege organică). 

• Solicitările beneficiarilor rămân nerezolvate la AMPOSDRU pentru 
perioade ce depăşesc frecvent 6 luni.  

 



Lipsa de transparenţă   şi comunicare greoaie: 

• Nerespectarea de catre AMPOSDRU a propriilor obligaţii contractuale (ex: 
termene de plată, răspunderea la solicitările de clarificare, etc). 
Angajamentele reciproce dintre finanţator şi beneficiar vizează termene 
clare, de respectarea cărora depinde soarta unui proiect. Cum respectarea 
obligaţiilor unuia dintre parteneri se adânceşte în incertitudine, gradul de 
risc asumat de beneficiari creşte exponenţial. Dezechilibrul creşte prin 
intermediul AMPOSDRU care completează unilateral contractele de finanţare. 

• Răspunsurile verbale primite de la reprezentanţii autorităţii /organismului 
intermediar, în cadrul audienţelor sunt, de multe ori, diferite de răspunsurile 
date ulterior în scris. Autorităţile de management refuză sistematic să-şi 
asume raspunderea pentru comunicările facute beneficiarilor, răspunsurile 
sosite fiind evazive, fără sprijin efectiv pentru beneficiari. 

• Se iau decizii, la nivelul autorităţilor de management, pe baza de „proceduri 
interne” care nu sunt comunicate beneficiarilor şi care sunt uneori în 
contradicţie cu legislaţia şi/sau instrucţiunile emise de către aceştia. 



Lipsa de transparenţă   şi comunicare greoaie: 

• Solicitarea de documente suplimentare, conform unor „Proceduri interne” 
dupa depunerea cererilor de rambursare - Depunerea cererilor de 
rambursare se face după instrucţiuni emise, iar evaluarea cererilor de 
rambursare se face şi după „Proceduri interne” necunoscute beneficiarilor. 

• Dispariţia Registrului unic al cererilor de rambursare, de pe site-ul 
AMPOSDRU cu începere din luna iunie 2012, înfiinţat prin Instrucţiunea 57 şi 
58. 

• Audienţele programate nu sunt ţinute de persoane cu putere decizională 
care să poată lămuri aspectele pentru care s-a cerut audienţa.  

• Helpdesk-ul telefonic nu este funcţional deseori, (nu se răspunde), iar 
complexitatea problemelor ridicate depăşeşte competenţele celor care 
răspund. 

 

 

 



Sistem IT suport, greoi  şi nefuncţional:  
• Sistemul IT este greu de utilizat de către beneficiari, nu acoperă 

funcţional cerinţele de raportare şi comunicare, nu prezintă 
situaţia actualizată a cererii de finanţare şi frecvent este 
inoperabil. 

• Este conceput eronat neasigurând informaţiile esenţiale pentru 
procesul de management şi implementare a proiectelor 

• Desi se încarcă tot mai multe informaţii în sistemul informatic şi 
se transmit tot mai multe informaţii în format electronic, 
finanţatorul continuă să ceară aproape săptămânal noi rapoarte 
şi centralizatoare, cu caracter urgent şi „de pe o zi pe alta”. 

• Transformarea treptată a sistemului informatic din sistem de 
management în sistem de urmărire a beneficiarilor. 

• Datele despre proiecte sunt introduse în două sisteme 
informatice diferite (ActionWeb si SMIS), dar acestea nu sunt 
interconectate, nu pot fi utilizate pentru generarea unei situaţii 
centralizate la nivel de POSDRU. 

 



Soluţii 

• Transparenţă în redactarea de noi instrucţiuni prin: 

• consultare cu beneficiarii în elaborarea acestora 

• Prezentarea normelor/procedurilor metodologice/procedurilor de 
evaluare/procedurilor interne de aplicare a fiecărei instrucţiuni/cerere de 
rambursare/notificare/act adiţional/alt aspect contractual pe site-urile 
organismelor de management; 

• Colaborare prin intermediul ofiţerilor de monitorizare pentru acordarea de 
asistenta şi suport în implementare 

• Interpretare şi aplicare unitară la nivelul AMPOSDRU/OIPOSDRU a 
normelor/instrucţiunilor/procedurilor interne. 

• Simplificarea metodologiei de depunere a cererilor de rambursare  

• Pe suport hârtie: Cererea de rambursare, Anexe, RTF, Raport Audit 

• Pe suport electronic: Documente financiare şi tehnice aferente 
eşantionului defalcate pe capitol bugetar 

 

 

 



Soluţii 

• Rezolvarea situaţiilor conflictuale între AMPOSDRU/OIPOSDRU şi 
beneficiari prin mediere sau arbitraj 

• Eliminarea din rapoartele de activitate a livrabilelor, acestea urmând a fi 
depuse o singură dată, în format electronic, pe CD-ul cererii de 
rambursare sau explicarea către beneficiari a tipului de livrabil care se 
doreşte a fi ataşat raportului de activitate pentru fiecare tip de 
expert/manager. (Ca urmare a instrucţiunii 62 sunt cerute de către 
unele organisme de management note telefonice, ştate de plată şi OP-
uri, documente care se regăsesc ca livrabil la mai mulţi experţi etc). 

• Respectarea termenelor 

• Updatarea în timp real sau într-o perioadă de timp predefinită a datelor 
introduse/modificate în cadrul unui proiect 

• Permiterea folosirii pentru importul datelor a formatelor uzuale - xls   

 

 

 

 



Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti 

RO-030982 Bucharest  

2, Blvd. Octavian Goga, Sector 3 

 

Ruxandra Stoica 

e-mail: ruxandra.stoica@ccib.ro 

Tel: +40 21 319 01 28 

Fax: +40 21 319 01 07 

 

 

 

 

 

 

Director Directie Programe si 

Finantari Externe 

VĂ MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE 


