Nr. 20/09.04.2015
Către: Ministerul Fondurilor Europene, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional
Asistenţă Tehnică
În atenția: Doamnei Director General Andra CHIRILĂ

Stimată doamnă Director General,
Vă trimitem mai jos observațiile Coaliției ONGuri pentru Fonduri Structurale pe marginea Ghidului
Solicitantului pentru Programul Operațional Asistență Tehnică, pus în consultare publică în martie 2015-0408.
1. Principala observație cu privire la draftul Ghidului Solicitantului este legată de excluderea
organizațiilor neguvernamentale ca solicitanți eligibili în cadrul POAT.
Dat fiind că sectorul neguvernamental are experiență semnificativă în implementarea de proiecte cu
finanțare FSEI, această experiență ar trebui utilizată pentru o serie de Acțiuni, cel puțin în cadrul Axelor
Prioritare 1 și 2.
De exemplu:
 Instruirea orizontală pentru beneficiarii (potențiali) ai fondurilor ESI, inclusiv pentru beneficiarii
români ai PO CTE, în faza de identificare și elaborare, dar și de implementare a proiectelor, care se va
realiza pe bază de analize pentru identificarea nevoilor de formare;
 Modernizarea metodelor de formare prin promovarea utilizării TIC, transferul de
cunoștințe/managementul cunoașterii, elaborarea și monitorizarea planului/planurilor de formare,
promovarea bunelor practici, inovării și networking‐ului;
 Campanii de informare și promovare;
 Consolidarea capacității instituţionale a partenerilor implicați în programarea şi implementarea
Acordului de Parteneriat și Programelor Operaționale;
 Furnizarea de asistenţă tehnică pentru asigurarea cadrului și instrumentelor adecvate pentru
implementarea și monitorizarea eficientă a fondurilor ESI, identificarea la timp și soluționarea
deficiențelor care pot bloca implementarea programelor și proiectelor finanțate din aceste fonduri;
 Elaborarea de analize, studii, strategii, documente metodologice, sondaje legate de procesul de
programare, implementare, monitorizare și control la nivel orizontal (două sau mai multe PO, inclusiv
PO CTE, dar cel puţin unul finanţat din FSC, precum şi la nivelul AP) din perspectiva nevoilor de
îmbunătățire a funcționării sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI.
În ceea ce privește zona de instruire și asistență pentru beneficiari și potențiali beneficiari, sectorul
neguvernamental poate aduce valoare adăugată prin faptul că are capacitatea de a ajunge la potențiali
beneficiari al căror specific este mai greu accesibil instituțiilor publice (organizații neguvernamentale,
structuri ale economiei sociale, cooperative etc). De asemenea, serviciile de instruire și asistență oferite de
ONG pentru instituții publice, beneficiare de fonduri europene, pot aduce inovativitate și perspective noi,
mai ales în domenii importante precum egalitatea de șanse, protecția mediului, egalitatea de gen etc.
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În ceea ce privește zona de comunicare și promovare, finanțarea unor proiecte/campanii dezvoltate de
organizații neguvernamentale ar putea să crească încrederea publicului.
În ceea ce privește zona de asistență tehnică pentru implementarea și monitorizarea eficientă a fondurilor
ESI, organizațiile neguvernamentale (ca și alți beneficiari privați ai fondurilor europene) au fost deosebit de
active în a comunica instituțiilor cu rol de management, numeroase recomandări și soluții cu privire la bunul
management al fondurilor. Organizațiile neguvernamentale au acționat de nenumărate ori ca avertizor
independent, semnalând numeroase probleme sau potențiale probleme, dar și propunând soluții de
rezolvare. Finanțarea unor proiecte dezvoltate de operatori privați care să monitorizeze independent
funcționarea sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI, nu ar aduce decât beneficii.
Pentru toate aceste motive, solicităm includerea organizațiilor neguvernamentale ca potențiali beneficiari
și parteneri în cadrul POAT 2014 – 2020.
2. Respectarea principiului parteneriatului
Ghidul nu conține informații despre cum va fi respectat acest principiu în cadrul proiectelor finanțate prin
POAT, cum de altfel nu am regăsit nicăieri detalii despre eligibilitatea partenerilor.
Mai ales în cazul unor acțiuni ca 1.2.2: Activități destinate dezvoltării culturii parteneriale pentru
coordonarea și gestionarea FESI considerăm necesară includerea cel puțin la categoria beneficiari eligibili a
partenerilor sociali și ONG.
3. Recomandăm completarea Ghidului solicitantului cu informații legate de rezultatele așteptate, în
corespondență cu acțiunile finanțabile și indicatorii de program.
O astfel de secțiune ar asigura o relevanță crescută a proiectelor propuse.
4. Documente solicitate la depunerea cererii de finanțare:
documentul de constituire a echipei de proiect – nu este clar ce document este acesta. Cel puțin în
sectorul privat, nu există astfel de documente
stat de plată pentru membrii echipei de proiect – un astfel de document poate să fie pus la dispoziția AM
numai pentru persoanele deja angajate la momentul depunerii cererii de finanțare. Este de presupus că,
în multe cazuri, cel puțin o parte dintre membrii echipei de proiect vor fi angajați în perioada de
implementare
documente suport pentru justificarea bugetului proiectului (oferte de preţ, contracte anterioare, etc.) –
solicitarea acestor documente odată cu cererea de finanțare presupune un volum de muncă nejustificat
de mare
caiet(e) de sarcini elaborat(e), aferent(e) procedurilor de achiziții publice prevăzute a fi efectuate după
depunerea cererii de finanțare – solicitarea acestor documente în faza depunerii cererii de finanțare este
nejustificată.
Cu stimă,
Oana Preda, Director CeRe
În numele Coaliției ONG pentru Fonduri Structurale
Oana@ce-re.ro
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