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Stimate Domnule Ministru, 

 

 

În calitate de asociație profesională care reprezintă interesele firmelor de consultanță în 

management și de membru în cadrul UPLR, FEACO și ICMCI vă aducem la cunoștință 

faptul că ne-a parvenit informația conform căreia unii membrii AMCOR s-au confruntat cu 

următoarea situație în care un posibil proiect de investiție de aproximativ 1 milion de euro nu 

poate fi depus la POR 2.2. deoarece codul CAEN 2041 nu este inclus în lista activităților 

economice eligibile. 

 

Clasa 2041 include: 

- Fabricarea agenților organici activi, de suprafață; 

- Fabricarea de hârtie, vată, fetru, impregnate sau acoperite cu săpun sau detergent; 

- Fabricarea glicerolului; 

- Fabricarea săpunului, exceptând săpunurile cosmetice; 

- Fabricarea preparatelor active de suprafață: prafuri de curățat sub formă solidă sau 

lichidă, precum și detergenți. 

 

Având în vedere criza globală existentă în acest moment, considerăm că aceste produse ar 

trebui să fie incluse în categoria celor necesare populației și din această cauză vă solicităm să 

introduceți codul CAEN 2041 în Lista domeniilor de activitate eligibile (Anexa 2), prin 

modificarea Ghidului. 

 

De asemenea, membrii AMCOR ne-au semnalat faptul că în această perioadă din cauza crizei 

create sunt afectate toate sectoarele de producție, fiind semnale din partea mai multor firme 

multinaționale că își vor închide fabricile și reevaluează România ca locație pentru producția 

după această criză. Având în vedere aceste aspecte îngrijorătoare, considerăm că sunt 

necesare măsuri extreme din partea Guvernului României, așa cum s-a procedat și în cazul 

altor țări, altfel riscăm ca industria României să fie extrem de afectată. Vă transmitem ca 

anexă la această adresă lista tuturor codurilor CAEN de producție de bunuri.  

 

Vă mulțumim! 

 

 

Cu stimă, 

 

Petre Luigi LUICAN 

Președinte AMCOR 

 

 

 


