Nr. înreg.:122/03.04.2020
Către: Ministerul Fondurilor Europene - AM POR
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
Referitor la: Art. 3, alin. (2) din HG 517/2014
Stimate domn/Stimată doamnă,
În calitate de asociație profesională care reprezintă interesele firmelor de consultanță în
management și de membru în cadrul UPLR, FEACO și ICMCI vă supunem atenției
următoarele aspecte.
Ținând cont de:
 Actualul context epidemiologic generat de pandemia de SARS COV-2
 Efectele economice și financiare generate de Decretul prezidențial privind declararea
stării de urgență pe întreg teritoriul României
 Închiderea a zeci de mii de IMM-uri, intrarea în faliment sau în incapacitate de plată
 Intrarea în șomaj, normal sau tehnic, a aproape 1 milion de salariați,
 Măsurile legislative adoptate de Guvernul României cu privire la sprijinirea populației și
comunității de afaceri în vederea depășirii actualei situații
 Semnalele tot mai frecvente privind lipsa de lichidități financiare la nivelul IMM-urilor
care încă mai funcționează
 Măsurile întreprinse de Comisia Europeană privind solidarizarea, inclusiv prin măsuri
financiare, cu statele și populația greu încercate de această pandemie,
 Avertismentele organismelor economice și financiare internaționale referitoare la
declanșarea unei crize economice la nivel planetar post-pandemie
vă rugăm să faceți demersurile necesare pentru ca AM POR, Ministerul Fondurilor Europene
și Guvernul României să asigure alinierea prevederilor legale referitoare la finanțarea
proiectelor prin Fonduri Europene Nerambursabile la situația reală, concretă din economia
românească, prezentă și viitoare.
Facem referire la prevederile Hotărârii de Guvern nr. 517/2014 privind intensitatea maximă a
ajutorului de stat regional în perioada 2014-2020 pentru investiții inițiale, art. 3, alin. 2 prin
care ar trebui să se asigure o reducere a poverii financiare a IMM-urilor, ONG-urilor și
organizațiilor de cercetare-dezvoltare finanțate din fonduri proprii (care nu se încadrează în
prevederile art. 6, alin. 2 din OG 40/2015) prin mărirea bonusurilor în funcție de nivelul de
încadrare a IMM-urilor în categoria de întreprinderi medii și întreprinderi mici cu cel puțin 10
puncte procentuale.
Propunerea noastră este ca art. 3, alin. (2) din HG 517/2014 să aibă următorul conținut:
(2) Intensitățile maxime ale ajutoarelor de stat prevăzute la alin. (1) pot fi majorate cu
până la 30 de puncte procentuale pentru întreprinderile mici sau cu până la 20 de puncte
procentuale pentru întreprinderile mijlocii. Intensitățile maxime majorate ale ajutoarelor
pentru întreprinderile mici și mijlocii nu se aplică ajutoarelor acordate pentru proiectele de
investiții ale căror cheltuieli eligibile depășesc 50 milioane euro.
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Este evident că nu se face nici o discriminare față de IMM-urile care au aplicat până în
prezent, întrucât condițiile financiare și economice din prezent și previzibil și în viitor sunt și
vor fi total diferite față de condițiile în care s-au desfășurat Apelurile anterioare.
Sperăm ca această solicitare să fie luată cât mai curând în considerare în cadrul AM POR/CM
POR, validată și transmisă MFE și Guvernului și făcută publică pentru a preîntâmpina o
reducere masivă a nivelului de motivare și determinare a IMM-urilor de a depune cereri de
finanțare în cadrul prezentelor și viitoarelor Apeluri din perioada de programare 2014-2020 și
implicit o creștere a riscului dezangajării unor sume prevăzute pentru anul 2020, dar mai ales
o reducere a investițiilor, atât de necesare, în economia, și așa slăbită, a României.
Vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru eventuale clarificări sau consultări cu privire la
subiectele abordate mai sus.
Cu stimă,
Petre Luigi LUICAN
Președinte AMCOR

Verificat de către Comisia Profesională de Fonduri Europene (CPFE) a AMCOR.
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