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implementării proiectelor finanțate prin
POR 2007-2013
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest
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Cuprins
Constatări și recomandări - management financiar
1. Estimarea Bugetelor și a Graficelor de rambursare / plată
2. Ordinele de cheltuieli eligibile
3. Asigurarea resurselor financiare pentru contribuția proprie și
pentru cheltuielile neeligibile.
4. Calitatea documentațiilor Cererilor de Rambursare / Plată.
Constatări și recomandări – implementare tehnică
1.
2.
3.
4.
5.

Calitatea documentațiilor tehnice aferente proiectului.
Modificarea contractului de finanțare prin Acte Adiționale.
Procedurile de achiziții din cadrul contractului de finanțare.
Indicatorii și rezultatele proiectului.
Suspiciunile de neregulă sau fraudă.
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Constatări și recomandări - management financiar
1. Estimarea Bugetelor și a Graficelor de rambursare/ plată
Constatări:
üEstimarea nerealistă a bugetelor proiectelor finanțate
conduce la revizuiri ale documentației proiectului/acte
adiționale de modificare a bugetului, întârzieri în
implementarea proiectului.
üEstimarea nerealistă a graficelor de rambursare
conduce la nerespectarea acestora și amânarea repetată
de depunere a cererilor de rambursare/plată.
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Constatări și recomandări - management financiar
1. Estimarea Bugetelor și a Graficelor de rambursare/ plată
Recomandări:
üSF-uri/DALI și PT-uri realiste din punct de vedere a
valorilor / cheltuielilor (economii neutilizabile).
üEvitarea ulterioară a solicitărilor de modificare a bugetului
proiectului (întârzieri în implementare).
üEstimarea valorilor CR / CP în funcție de valoarea
contractelor atribuite, de graficele fizice de execuție, de
graficele de livrare/de plăți, de ritmul fizic real de
implementare.
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Constatări și recomandări - management financiar

2. Ordinele de cheltuieli eligibile
Constatări:
üO cauză majoră de neeligibilitate a cheltuielilor
curpinse în bugetele proiectelor este neîncadrarea în
prevederile Ordinelor de cheltuieli eligibile.
üAspectele prevăzute de Ordinele de cheltuieli eligibile
sunt cuprinse și în Ghidul Solicitantului, fiind cunoscute
la momentul elaborării cererii de finanțare.
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Constatări și recomandări - management financiar

2. Ordinele de cheltuieli eligibile
Recomandări:
üLa momentul elaborării cererii de finanțare: studierea
cu atenție a Ghidului Solicitantului și a prevederilor din
ordinele de cheltuieli eligibile.
üÎn etapa de implementare: studierea cu atenție a
ordinelor de cheltuieli eligibile. În contractul de
finanțare sunt baza stabilirii eligibilității cheltuielilor.
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Constatări și recomandări - management financiar
3. Asigurarea resurselor financiare pentru contribuția
proprie și pentru cheltuielile neeligibile.
Constatări:
üLipsa resurselor necesare la nivelul beneficiarilor
pentru acoperirea contribuției proprii și a cheltuielilor
neeligible conduce la:
•amânarea depunerii cererilor de rambursare.
•cereri de plată procesate la nivelul OI/AM care nu
sunt urmate de cheltuieli eligibile autorizate.
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Constatări și recomandări - management financiar
3. Asigurarea resurselor financiare pentru contribuția
proprie și pentru cheltuielile neeligibile.
Recomandări:
üAsigurarea în bugetul propriu al beneficiarului a
tuturor resurselor financiare necesare pentru
efectuarea plăților în cadrul proiectului.
üCorelarea depunerii Cererilor de Rambursare / Plată
cu asigurarea resurselor financiare (lichidităților)
necesare (prioritizarea la nivelul benefciarului a
proiectelor / plăților).
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Constatări și recomandări - management financiar
4. Calitatea documentațiilor Cererilor de Rambursare/ Plată.

Constatări:
Calitatea documentațiilor depuse este direct
influențată de:
üPregătirea și organizarea echipelor de proiect din
cadrul instituției beneficiarului.
üNivelul de calitate al serviciilor prestate de firmele
de consultanță care oferă inclusiv servicii de
management de proiect.
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Constatări și recomandări - management financiar
4. Calitatea documentațiilor Cererilor de Rambursare/ Plată.
Recomandări:
üStabilirea unor echipe de proiect cu membri pregătiți în
domeniu. Participarea la cursuri de specialitate, seminarii
organizate de OI, AM, alte instituții.
üSelectarea unor firme de consultanță cu experiență în domeniul
proiectelor finanțate prin programe operaționale.
üÎnțelegerea și aplicarea cerințelor privind înregistrarea în
contabilitate pe conturi analitice distincte pentru proiect.
üSistem intern la nivelul beneficiarului de motivare a
personalului implicat în implementarea proiectelor.
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Constatări și recomandări – implementare tehnică
1. Calitatea documentațiilor tehnice aferente proiectului.
Constatări:
üProiecte tehnice de slabă calitate, cu omisiuni, necorelări cu
situația din teren, erori de proiectare, care au necesitat revizuire.
üPrin revizuirea proiectelor tehnice au rezultat lucrări
suplimentare care au fost atribuite conform legislației printr-o
procedură de atribuire, consumatoare de timp. Toate aceste
operațiuni au necesitat o perioadă de timp semnificativă, ceea ce
a condus la întârzieri în implementare.
üÎn implementare s-au semnalat probleme frecvente cu firme de
construcții care au intrat în insolvență, faliment, fiind necesară
revizuirea PT – ului si reatribuirea lucrărilor rămase de executat.
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Constatări și recomandări – implementare tehnică
1. Calitatea documentațiilor tehnice aferente proiectului.
Recomandări:
üSelectarea unor firme de consultanță cu experiență
certificată și expertiză de proiectare.
üDocumentarea temeinică la momentul întocmirii SF-urilor/
DALI-urilor, Proiectelor Tehice cu privire la situația din teren
și acordarea unei atenții sporite la stabilirea soluției tehnice.
üCompensările între NR-uri și NCS-uri nu sunt acceptate la
decontare în cadrul proiectelor POR.
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Constatări și recomandări – implementare tehnică
2. Modificarea contractului de finanțare prin Acte Adiționale.

Constatări:
üA fost necesară întocmirea de numeroase Acte
Adiționale de modificare a prevederilor contractului
inițial.
üMajoritatea proiectelor au necesitat acte adiționale
succesive de prelungire a duratei de implementare.
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Constatări și recomandări – implementare tehnică
2. Modificarea contractului de finanțare prin Acte Adiționale.
Recomandări:
üAcordarea unei atenții sporite la stabilirea soluțiilor
tehnice de execuție a proiectului și analizarea cu
rigurozitate a necesităților de modificare a contractului
inițial.
üEstimarea realistă a duratei de implementare a
proiectelor cu luarea în considerare a tuturor riscurilor
posibile care pot apărea pe parcursul implementării
proiectului.
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Constatări și recomandări – implementare tehnică
3. Procedurile de achiziții din cadrul contractului de finanțare.
Constatări:
üProcedurile de achiziție, îndeosebi cele cu contestații, au
generat întârzieri în implementarea proiectelor.
üAchizițiile contractelor de lucrări se finalizează prin încheierea
de contracte de lucrări pe valori mici (datorită criteriului aplicat
cu precădere „cel mai mic preț”), iar în implementare se încearcă
majorarea valorii contractelor prin lucrări suplimentare care nu
sunt întotdeauna justificate.
üLansarea cu întârziere a achizițiilor publice, îndeosebi lansarea
achizițiilor de lucrări, care are implicații semnificative asupra
implementării proiectelor, precum și calitatea documentațiilor de
achiziții care generează clarificări și chiar anulări de proceduri.
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Constatări și recomandări – implementare tehnică
3. Procedurile de achiziții din cadrul contractului de finanțare.
Recomandări:
üAcordarea unei atenții sporite și asigurarea unei echipe performante la
întocmirea documentațiilor de achiziție care să fie cât mai temeinic
justificate și în conformitate cu prevederile legale.
üStabilirea unor echipe de evaluare a ofertelor cu experiență și
expertiză în domeniul achizițiilor, evaluarea ofertelor cu respectarea
celor mai eficiente beneficii pentru Autoritatea Contractantă.
üLansarea în lunile 1-2 de implementare a procedurilor achizițiilor
publice de lucrări.
üImplicarea unor echipe competente pentru elaborarea documentațiilor
de achiziții (compartimentul de achiziții din cadrul Primăriilor/Consiliului
Județean, asigurarea de expertiză tehnică externă prin contractarea de
experți externi).
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Constatări și recomandări – implementare tehnică
4. Indicatorii și rezultatele proiectului.
Constatări:
üUnele proiecte au avut indicatori nerealiști, greu
cuantificabili sau nerelevanți ceea ce a creat dificultăți în
îndeplinirea acestora de beneficiari și în monitorizarea lor
de către ADR Vest și AMPOR.
Recomandări:
üStabilirea unor indicatori relevanți/cuantificabili și
estimarea acestora în cadrul cererii de finanțare cu
acuratețe pentru a evita eventuale penalități ulterioare.
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Constatări și recomandări – implementare tehnică
5. Suspiciuni de neregulă sau fraudă.
Constatări:
ü Suspiciunile de nereguli sau fraudă au blocat
implementarea proiectelor.
Recomandări:
üVerificarea de către beneficiar cu atenție a situațiilor de
lucrări/ livrările de echipamente pentru a introduce în
cererile de plată/rambursare documente în totală corelare
cu situația lucrărilor executate pe teren.
üContractarea și supervizarea diriginților de șantier cu
rigurozitate pentru a evita erorile acestora.
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Mulțumesc pentru atenție!
www.adrvest.ro
e-mail: office@adrvest.ro
tel/fax: 0256 / 491981, 491923
Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și co-finanțat de Uniunea Europeană prin
Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
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