
Propuneri MECTS referitoare la masurile necesare în scopul deblocarii 
situa?iei existente la nivelul POSDRU 2007 – 2013

I. Tipuri de probleme identificate la nivelul OI

I.1 Probleme care tin de resursele umane ale OI

nivelul de salarizare redus, raportat la activitatile care trebuie realizate si 

responsabilitatea individuala în exercitarea functiilor delegate. Aceasta situatie 

determina dificultati de angajare/completarea posturilor vacante cu personal calificat si 

fluctuatii de personal. Salarizarea personalului OIPOSDRU este cea mai scazuta din 

sistemul de gestiune al Instrumentelor Structurale, neexistând alte modalitati de 

stimulare decât clasele de salarizare din legea 284/2010 si legea 285/2010;

personal insuficient raportat la gradul de încarcare;

participarea personalului la programe de formare profesionala specifica si schimb de 

experienta este insuficienta (inexisten?a resurselor financiare, oferte de formare 

standard, neparticularizate, etc).

I.2. Probleme care ?in de procedurile utilizate si sistemul informatic

mod de lucru interinstitutional neuniform (proceduri de lucru);

sistemul informatic utilizat pentru monitorizarea contr ctelor de finan?are nu permite 

actualizarea informa?iilor pe parcursul implementarii proiectelor;

sistemul informatic nu permite utilizarea de catre OI a func?iilor de raportare a 

datelor.

I.3 Probleme care tin de capacitatea beneficiarilor de gestionare a proiectelor

neasumarea raspunderii de catre auditorii financiari in    nden?i asupra activita?ii 

prestate pentru auditarea cererilor de rambursare;

modul de lucru – Principalele zone sensibile legate de capacitatea unui beneficiar de 

a implementa proiecte sunt: managementul financiar si capacitatea administrativa;

motiva?ia beneficiarilor de a implementa proiecte finan?ate în cadrul POSDRU – sunt 

des întâlnite situa?iile în care accesarea finan?arii nerambursabile este motivata 
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exclusiv de nevoia de finan?are a institu?iei beneficiarului, nu de nevoile de formare 

profesionala/ consiliere/ informare ale grupului ?inta;

stabilirea unor parteneriate nesustenabile pentru implementarea proiectelor –

solicitan?ii finan?arii nerambursabile ini?iaza parteneriate numai din nevoia de a 

câ?tiga puncte în plus în etapa de evaluare a proiectului, parteneriatul nefiind 

func?ional în etapa de implementare.

II.1. Externalizarea anumitor activitati, prin utilizarea asistentei tehnice. O astfel de 

posibilitate trebuie analizata din perspectiva costului, a obiectului subcontractarii, a 

eficientei externalizarii (inclusiv mentinerea responsabilitatii institutionale a auto itatii 

contractante, a duratei contractului de consultanta pe  ru care sunt externalizate anumite 

functii etc.), a dependentei OI de expertiza externa (   reduce posibilitatea de 

creare/consolidare a capacitatii institutionale interne de exercitare a anumitor functii 

delegate, inclusiv prin raportare la viitoarea perioada de programare). Disponibilitatea 

serviciilor externe, respectiv momentul la care expert    extena este disponibila este de 

asemenea importanta;

II.2. Cresterea capacitatii institutionale a AM/ OI prin:

deblocarea posibilita?ii de angajare a resurselor umane, în limita posturil   vacante 

existente;

asigurarea unui nivel de salarizare comparabil la nivelul tuturor structurilor implicate 

în gestionarea Instrumentelor Structurale care au delegate func?ii similare;

asigurarea unor instrumente de lucru (proceduri) care sa permita îndeplinirea 

responsabilita?ilor desemnate în termenele indicate.

II.3. Îmbunatatirea modului de lucru al beneficiarilor prin:

asigurarea resurselor financiare pentru rambursarea cu celeritate a cheltuielilor 

incluse în cererile de rambursare;

intensificarea activitatii de help desk si cresterea calitatii acesteia;

realizarea a cel putin o vizita de monitorizare/an de implementare, inclusiv pentru 

identificarea si corectarea rapida a eventualelor deficiente în implementare.
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II. Solu?ii posibile
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