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Statistici 

32 arii protejate: 14 SPA, 11 SCI, 7 rezervații naturale 

9 județe, peste 70 de comune 

112.571 Ha – suprafață totală 

 

Aproape 2% din suprafața ariilor protejate declarate 

Aproape 0,5% din suprafața țării 

 

Custodii SOR 

Societatea Ornitologică Română 

- Fondată în 1990 

- În prezent 115 angajați 

- Studiază și protejează păsările sălbatice și natura 



2 proiecte finanțate prin POIM în implementare: iunie 2017 – mai 2020 
 







Beneficiarii nu au acces în  
aplicația My SMIS  

Provocări 
 

Soluții propuse 
 

Urgentarea accesului beneficiarilor la  
aplicația electronică (nu se mai printeaza,  
se scurtează timpul de verificare, munca se  
distribuie și la beneficiar nu doar la ofițerul de  
proiect care are mai multe proiecte în derulare) 

Informația cu privire la stadiul de  
prelucrare a cererilor din proiecte  
nu este disponibilă și nu se poate  
planifica activitatea proiectelor   
ce induce creșterea riscurilor în 
 implementarea proiectelor 

Un site care să permită vizualizarea etapei  
de procesare a cererilor din proiect  
(prefinanțare, rambursare, plată)  



Apar cheltuieli suplimentare și  
neeligibile în derularea proiectelor  
generate de schimbări legislative  
(modificarea procentelor cu privire 
la angajarea de persoane cu dizabilități,  
nu se decontează combustibilul  
consumat în deplasări în localitățile  
de pornire și sosire) 

Provocări 
 

Actualizarea periodică a contractelor  
de finanțare cu legislația națională în  
vigoare   

Soluții propuse 
 

Termenele din contractul de finanțare  
cu privire la justificarea cheltuielilor  
realizate nu sunt realiste (în cazul  
TVA termenul de la POIM este de 10 zile,  
nerealist pentru a obține Certificatul de  
nedeductibilitate a cheltuielilor din proiect 
 emis de ANAF - variază între 15 si 35 zile) 

Termenele proiectelor să fie în concordanță  
cu legislația națională sau să se permită  
justificarea cheltuielilor aferente TVA-ului  
ulterior justificării cheltuielilor nepurtătoare 
 de TVA 



Provocări Soluții propuse 

Nu este permisă plata în proiect  
efectuată de către angajații proiectului  
prin card.  

Să se accepte doar bonul fiscal și  
confirmarea tranzacției electronice. 

Obligativitatea derulării tranzacțiilor aferente 
 cererilor de prefinanțare și a cererilor de  
plată prin Trezorerie.Trezoreria nu lucrează  
online ceea ce întârzie termenele de încasare  
și plăți. Nu efectuează tranzacții fără notificarea  
de plată a beneficiarului din partea AM 
 

Informatizarea Trezoreriei și/sau  
permiterea colaborării cu băncile  
comerciale. Notificarea este un  
document redundant cerut de  
Trezorerie, pentru că valoarea  
prefinanțării cerute este estimativă. 
 

Întârzierea frecventă a virării banilor  
de salarii din prefinanțare de către  
DGPEIM Direcția Autorizare Proiecte 

Optimizarea calendarului de  
verificare a cererilor de prefinanțare 



Provocări 
 

Soluții propuse 
 Pierderea continuității prin rotirea  

la 6 luni a ofițerilor tehnici de la  
Direcția Regională Infrastructură (DRI) 

Păstrarea ofițerului tehnic pentru  
minim un an pe un proiect 

În procedura competitivă simplicată de 
 achiziție efectuată de beneficiari privați  
perioada de 10 zile calendaristice poate  
include chiar și 2 weekenduri ceea ce  
limitează șansele de a primi/depune oferte  
valoroase. 

Creșterea perioadei de achiziție  
la 20 zile. 

Formularele de raportare sunt  
particularizate pentru beneficiari  
cu implementare externă 

Formularele să fie adaptate și pentru  
beneficiarii ce implementează intern proiecte 



Mulțumesc 


