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384/14.08.2020 
 

 

Către:  
 

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU  PROGRAMUL OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCTURĂ MARE 
 
Domnului Director General Cristian Mărișteanu 
 
 
Ref.: Propuneri ARACO de îmbunătățire a condițiilor de derulare a contractelor finanțate 
din fonduri U.E. 
 
 
Stimate Domnule Director General, 
 
Conform celor convenite la întâlnirea din data de 04.08.2020, vă transmitem  soluțiile 
propuse de către membrii noștri ca urmare a întâlnirii ce a avut loc,  la problemele pe 
care vi le-am prezentat.  
 
Considerăm că identificarea unor soluții la problematica prezentată, precum și  
implementarea propunerilor avansate, ar contribui la îmbunătățirea condițiilor în care se 
derulează în prezent aceste contracte, cu efecte benefice atât pentru beneficari cât și 
pentru antreprenori, inclusiv pentru cadrul financiar 2021 – 2027. 
 
Pe scurt, propunerile avansate de noi sunt următoarele: 
 
1. Revizuirea de către Beneficiari  a bugetelor pe proiecte inclusiv a specificațiilor 

referitoare la echipamente și materiale  în special din perspectiva conformării la nivelurile 

reale ale prețurilor specifice actualizate;  

2. Analizarea situațiilor în care este posibilă transferarea cheltuielilor de operare în 
bugetul investiției în condițiile în care acestea nu au fost bugetate. 
 
3. Promovarea condițiilor necesare care să permită ofertantului să propună utilizarea 
unor tehnologii mai performante decât cele impuse prin caietul de sarcini. 
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4.  Extinderea aplicării  sistemului de acordare a avansurilor în mod secvențial, fapt ce ar 

permite acordarea unui avans la începutul lucrărilor, iar pe măsură ce se fac decontări 

pentru lucrările executate să poată fi plătite și alte sume cu titlu de avans pe perioada 

executării lucrărilor. 

 

5.  Reducerea cuantumului Garanției de bună execuție la un maxim de 5%.  

Analiza modului de utilizare a GBE constituite arată că doar o parte redusă din aceste 

sume ajunge să fie utilizată pentru scopul predefinit. 

 

6. Modificarea prevederilor sub-clauzei 16.2 lit.b) pct.5 din cadrul HG nr.1/2018, inserând 

ca alternativă o declarație pe proprie răspundere a antreprenorului privind calitatea 

lucrărilor executate. 

 

7. Reluarea organizării de către AM POIM a întâlnirilor periodice între beneficiari, 

proiectanți și executanți. 

 
Mulțumindu-vă pentru spiritul de colaborare manifestat, vă adresăm                         
Stimate  Domnule Director General, întreaga noastră considerație. 
 
 
 
 
Cu stimă, 
Laurențiu Plosceanu 
Președinte 

 


