
 

AMCOR (Asociația Consultanților în Management din România) 

Adresa: str. Avram Iancu, nr. 22, sector 2, București 

Date de contact: office@amcor.ro, tel. 021.311.51.75, fax 031.817.44.81, www.amcor.ro 

Nr. înreg.: 124/29.05.2020 

 

Către: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA), Autoritatea de Management POR (AM POR) 

Libertăţii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, cod postal 050706, info@mdrap.ro 

Referitor la: Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea 

de investiții 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor - Consultare publică  

 

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.  

În contextul publicării în consultare publică a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiții 2.2 

”Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, vă transmitem observațiile și propunerile noastre. 
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1. Pag. 7 - 2.4 Care este 

valoarea minimă și 

maximă a finanțării 

nerambursabile? 

 

3.3. Eligibilitatea 

proiectului 

 

„Valoarea finanțării nerambursabile 

acordate este de minimum 2 mil. euro 

și maximum 6 milioane euro, 

echivalent în lei la cursul de schimb 

Inforeuro, valabil la data lansării 

apelului de proiecte” 

„Valoarea finanțării nerambursabile 

acordate este de minimum 500.000  

euro și maximum 6 milioane euro, 

echivalent în lei la cursul de schimb 

Inforeuro, valabil la data lansării 

apelului de proiecte” 

Propunem reducerea limitei minime 

a valorii finanțării nerambursabile, 

pentru a acorda posibilitatea de 

participare a cât mai multor 

solicitanți. 

Există potențiali solicitanți care 

doresc să realizeze investiții la 

nivelul societății, a căror valoare este 

sub 2.000.000 euro, iar majorarea 

investiției până la limita minimă 

acceptată implică majorarea 

contribuției proprii, iar în situația în 

mailto:info@mdrap.ro
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care solicitantul nu dispune de 

contribuția proprie minimă necesară 

(1.333.333 euro pentru întreprinderi 

mijlocii și 1.142.857 euro pentru 

întreprinderi mici) se află în 

imposibilitatea solicitării finanțării 

prin POR 2.2 

Impunerea unei valori minime a 

finanțării nerambursabile, de 

2.000.000 lei presupune realizarea 

de investiții/proiecte cu valori mari 

(începând de la 3.333.400 euro – 

pentru întreprinderile mijlocii și de 

la 2.857.200 lei pentru 

întreprinderile mici). Acest lucru 

înseamnă că, de ex. la nivelul 

regiunii de Nord-Vest, se pot finanța 

un număr de aprox. 7 proiecte (sau 

chiar mai puține dacă suma 

nerambursabilă solicitată de 

investitori este mai mare). 

Considerăm că alocarea fondurilor, 

în acest fel, contravine scopului 

declarat, în ghidul solicitantului  de 

creștere a competitivității 

economiilor regionale. Concentrarea 

fondurilor alocate într-un număr mic 

de firme nu asigură un impact 

regional sesizabil, prezentând, 

totodată și riscuri mari privind 
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asigurarea durabilității investițiilor. 

Realizarea unor proiecte 

investiționale cu asemenea valori nu 

este specifică firmelor mici și 

mijlocii, întâlnindu-se, în special în 

cazul firmelor mari. 

Dificultăți în asigurarea unei co-

finanțări de peste 1 milion 

euro/proiect ținând cont și de 

contextul actual și de faptul că se va 

semna contractul de finanțare spre 

finalul anului 2020, perioadă ce va fi 

marcată de criza economică generată 

de pandemia mondială de COVID-

19, care a afectat atât situațiile 

financiare ale companiilor cât și 

sistemul bancar. În același timp un 

prag minim de 2 milioane de euro 

ajutor nerambursabil/proiect, 

coroborat cu valoarea totală a 

bugetului alocat pe fiecare regiune, 

înseamnă un total de aproximativ 10-

15 proiecte finanțate pe fiecare 

regiune, ceea ce reprezintă un număr 

foarte mic de beneficiari comparativ 

cu apelurile POR 2.2 anterioare. 

2. Pag 9  - 2.7. Ajutorul 

de stat regional 

 

 

„În cazul ajutoarelor acordate pentru 

diversificarea unei unități existente, 

costurile eligibile trebuie să depășească 

cel puțin 200% valoarea contabilă a 

Propunem corelarea prevederii din 

ghidul solicitantului cu aceea de la 

punctul 26 din Grila CAE, utilizându-

se bază de comparație, valoarea 

La momentul elaborării cererii de 

finanțare se estimează perioada de 

implementare a lucrărilor, însă 

frecvent apar întârzieri în ceea ce 
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Anexa 3 - pct. 26 din 

Grila de verificare 

activelor reutilizate (tangibile și 

intangibile), astfel cum au fost 

înregistrate în exercițiul financiar ce 

precede începerea lucărilor.” 

 

„Dacă proiectul presupune realizarea 

unei investiții inițiale legate de 

diversificarea unei unități existente, 

costurile eligibile aferente depășesc cel 

puțin 200% valoarea contabilă a 

activelor reutilizate (tangibile și 

intangibile), astfel cum au fost 

înregistrate în exercițiul financiar 

anterior depunerii cererii de 

finanțare.” 

contabilă a activelor reutilizate 

(tangibile și intangibile), înregistrate în 

exercițiul financiar anterior 

depunerii cererii de finanțare. 

 

Text propus pentru pagina 9 din 

Ghidul solicitantului:  

„În cazul ajutoarelor acordate pentru 

diversificarea unei unități existente, 

costurile eligibile trebuie să depășească 

cel puțin 200% valoarea contabilă a 

activelor reutilizate (tangibile și 

intangibile), astfel cum au fost 

înregistrate în exercițiul financiar 

anterior depunerii cererii de 

finanțare” 

privește semnarea contractului de 

finanțare, sau în cadrul organizării 

procedurilor de achiziție pe fondul 

neprimirii ofertelor pentru lucrări, 

astfel la momentul elaborării cererii 

de finanțare, anul începerii lucrărilor 

este incert. 

3. Pag 15 - 3.3. 

Eligibilitatea 

proiectului/  

2. Tipuri de investiții 

eligibile 

3. (pentru proiecte care implică 

execuţia de lucrări de construcţii, 

indiferent dacă se supun sau nu 

autorizării) Proiectul propus prin 

cererea de finanţare nu a mai 

beneficiat de finanţare publică în 

ultimii 5 ani înainte de data depunerii 

cererii de finanţare, pentru acelaşi tip 

de activităţi (construcţie/ extindere) 

realizate asupra aceleiaşi 

infrastructuri/ aceluiaşi segment de 

infrastructură şi nu beneficiază de 

fonduri publice din alte surse de 

finanţare  

3. (pentru proiecte care implică 

execuţia de lucrări de construcţii, 

indiferent dacă se supun sau nu 

autorizării) Proiectul propus prin 

cererea de finanţare nu a mai 

beneficiat de finanţare publică în 

ultimii 3 ani înainte de data depunerii 

cererii de finanţare, pentru acelaşi tip 

de activităţi (construcţie/ extindere) 

realizate asupra aceleiaşi 

infrastructuri/ aceluiaşi segment de 

infrastructură şi nu beneficiază de 

fonduri publice din alte surse de 

finanţare  

Îmbunătăţirea competitivităţii 

presupune şi extinderea şi 

dezvoltarea serviciului. Perioada de 

5 ani este mult prea mare, pentru o 

firmă care doreşte şi poate să se 

extindă bazat pe cereri.  
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În acest sens, solicitantul va completa, 

pe proprie răspundere, Declaraţia de 

eligibilitate.  

Perioada de 5 ani se calculează de la 

data finalizării implementării 

proiectului anterior.  

Realizarea unor lucrări de extindere a 

unui spațiu de producție a cărui 

construire a beneficiat de finanțare 

publică în ultimii 5 ani înainte de data 

depunerii cererii de finanțare se 

consideră a respecta această condiție 

de eligibilitate. 

În acest sens, solicitantul va completa, 

pe proprie răspundere, Declaraţia de 

eligibilitate.  

Perioada de 3 ani se calculează de la 

data finalizării implementării 

proiectului anterior.  

Realizarea unor lucrări de extindere a 

unui spațiu de producție a cărui 

construire a beneficiat de finanțare 

publică în ultimii 3 ani înainte de data 

depunerii cererii de finanțare se 

consideră a respecta această condiție 

de eligibilitate. 

4. Pag 21 „În cadrul acestui apel de proiecte sunt 

neeligibile următoarele categorii de 

cheltuieli: 

k. cheltuieli cu elaborarea studiilor de 

prefezabilitate, a studiilor de 

fezabilitate, a documentației de avizare 

a lucrărilor de intervenții, a proiectului 

tehnic 

l. cheltuielile cu activitățile obligatorii 

de publicitate și informare aferente 

proiectului” 

m. cheltuieli cu activitatea de audit 

financiar 

„În cadrul acestui apel de proiecte sunt 

eligibile și următoarele categorii de 

cheltuieli: 

k. cheltuieli cu elaborarea studiilor de 

prefezabilitate, a studiilor de 

fezabilitate, a documentației de avizare 

a lucrărilor de intervenții, a proiectului 

tehnic 

l. cheltuielile cu activitățile obligatorii 

de publicitate și informare aferente 

proiectului” 

m. cheltuieli cu activitatea de audit 

financiar 

Propunem considerarea eligibilității 

pentru cheltuielile menționate la 

literele k), l) și m) deoarece: 

 

- studiile de fezabilitate, 

documentația de avizare a lucrărilor 

și proiectul tehnic constituie 

documente obligatorii pentru 

proiectele care prevăd execuția 

lucrărilor. Astfel în situația în care o 

societate intenționează realizarea 

unei investiții inițiale, care 

presupune și lucrări de construcții, 

însă nu dispune de suficiente resurse 

financiare pentru achiziționarea 

documentațiilor tehnico-economice 

(SF, PT, DTAC), nu va putea 
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beneficia nici de finanțarea acordată 

pentru execuția lucrărilor. Luând în 

considerare prețurile de piață ale 

acestor servicii, dar și contribuția 

proprie a solicitantului (de 40% 

pentru întreprinderile mijlocii și 30% 

pentru întreprinderile mici), 

finanțarea integrală din surse proprii 

constituie un efort financiar destul de 

mare din partea solicitantului. 

 

- informarea și publicitatea 

reprezintă o activitate obligatorie în 

cadrul implementării proiectului, 

astfel considerăm că este necesară 

includerea în categoria cheltuielilor 

eligibile și finanțarea cel puțin a 

instrumentelor de publicitate 

obligatorii (anunț de presă la 

începerea și finalizarea proiectului, 

afiș/panou temporar și placă 

permanentă). 

 

- auditul financiar reprezintă o 

activitate obligatorie și necesară în 

cadrul implementării proiectului 

5. Anexa 2 - Lista 

domeniilor eligibile 

 Propunem includerea în lista 

domeniilor de activitate eligibile, a 

activităților identificate prin 

următoarele coduri CAEN: 

Propunem încadrarea codurilor 

CAEN în lista domeniilor de 

activitate eligibile (Anexa 2), 

deoarece activitățile eocnomice 
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1721 - Fabricarea hârtiei și cartonului 

ondulat si a ambalajelor din hartie si 

carton 

2014 - Fabricarea altor produse 

chimice organice, de bază 

2229 - Fabricarea altor produse din 

material plastic 

2550 - Fabricarea produselor metalice 

obținute prin deformare plastică; 

metalurgia pulberilor 

3020 - Fabricarea materialului rulant 

3317 - Repararea și întreținerea altor 

echipamente de transport n.c.a 

3320 - Instalarea mașinilor și 

echipamentelor industriale 

3511 -  Producția de energie electrică 

4520 - Întreținerea și repararea 

autovehiculelor 

7219 - Cercetare-dezvoltare în alte 

științe naturale și inginerie 

8292 - Activități de ambalare 

 

 

identificate prin aceste coduri CAEN 

fac parte din sectoarele importante 

care contribuie la creșterea 

economică, inteligentă și 

ocupațională a României, fiind 

considerate sectoare economice 

competitive care corespund 

domeniilor cu potențial de 

specializare inteligentă, în cadrul 

Strategiei naționale pentru 

competitivitate 2015 – 2020. 
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6. Anexa 3 – Grila CAE- 

ETF 

2. Evaluarea cererii de 

finanţare  

 

1. Contribuţia proiectului la realizarea 

obiectivului priorității de investiție 

 

Criteriul 1.2. 

Previzionarea economico-financiară ca 

urmare a implementarii proiectului, la 

finalul celui de-al doilea exercițiu 

financiar complet, după implementarea 

investiției 

 

1. Contribuţia proiectului la realizarea 

obiectivului priorității de investiție 

 

Criteriul 1.2. 

Previzionarea economico-financiară ca 

urmare a implementării proiectului, la 

finalul celui de-al treilea exercițiu 

financiar complet, după 

implementarea investiției” 

 

Solicităm mărirea perioadei la trei 

ani, avand in vedere valorile foarte 

mari ale investitiilor, dar și 

inevitabila criză economică care va 

fi generată de pandemia COVID-19 

în perioada următoare. Astfel, în 

conjunctura dată este foarte greu de 

obținut o solvabilitate >= 3, după al 

doilea exercițiu financiar complet, 

după implementarea investiției. 

7. Anexa 3 - 2. 

Evaluarea cererii de 

finanțare 

1.1 Domeniul de activitate 

(clasa CAEN) în care se 

realizează investiția (în 

conformitate cu Anexa 2 

”Lista domeniilor de 

activitate eligibile” la 

ghid) 

15 

a. Este cuprins într-una din 

diviziunile 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 

27, 28, 29, 31, 32, 33 

15 

1.1 Domeniul de activitate 

(clasa CAEN) în care se 

realizează investiția (în 

conformitate cu Anexa 2 

”Lista domeniilor de 

activitate eligibile” la 

ghid) 

15 

a. Este cuprins într-una din 

diviziunile 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 

27, 28, 29, 31, 32, 33,  

37, 38, 55, 86 și 93 

15 

b. Este cuprins într-una din 

celelalte diviziuni decât 
5 

Solicităm includerea diviziunilor 

aferente codurilor CAEN menționate 

la punctul 1.1. a) din grila ETF și 

acordarea unui punctaj maxim de 15 

puncte. Această solicitare vine în 

contextul importanței acestor 

activități economice dar și al 

pandemiei de Covid-19 care a 

generat un șoc economic major cu 

impact negativ semnificativ asupra 

acestor domenii.  

-37 Colectarea și epurarea apelor 

uzate  

-38 Coletarea, tratarea și eliminarea 

deșeurilor, activități de recuperare a 

materialelor reciclabile 

-55 Hoteluri și alte facilități de 
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b. 
Este cuprins într-una din 

celelalte diviziuni decât 

cele de la punctul a 

5 

 

cele de la punctul a 

 

cazare  

-86 Activități referitoare la sănătatea 

umană  

-93 Activități sportive, recreative și 

distractive 

8. Anexa 3 - 2. 

Evaluarea cererii de 

finanțare 

2.1.3. Rata de acoperire a finanțării 

nerambursabile (rezultat net în anul N/ 

Finanțare nerambursabilă solicitată): 

a. >= 30% 

b. >= 20% și < 30%  

c. >= 10% și < 20%  

d. < 10% 

2.1.3.  

Rata de creștere a 

profitului din exploatare 

(înregistrat în N faţă de N-

1, unde N este anul fiscal 

anterior depunerii cererii 

de finanţare) 

15 

pct 

>=20% 15 

>=10% si <20% 10 

>=0% si 10%   5 

<0%   0 

 

SAU 

 

Rata de acoperire a 

finanțării nerambursabile 

(Cifra de afaceri în anul N/ 

Finanțare nerambursabilă 

solicitată) 

15 

pct 

>75% 15 

>=50% si <75% 10 

>=30% si 50% 5 

<30% 0 

Solicităm înlocuirea/modificarea 

indicatorului din Grila de evaluare, 

criteriul 2, subcriteriul 2.1 

Capacitatea financiară și 

operațională a solicitantului, punctul 

2.1.3, "Rata de acoperire a finanțării 

nerambursabile (Rezultat net în anul 

N/ Finanțare nerambursabilă 

solicitată)", din următoarele motive: 

- considerăm că acest criteriu este 

discriminatoriu pentru societățile 

care au activitate de producție, 

respectiv cele punctate cu maximum 

de punctaj la Criteriul 1.1, Domeniul 

de activitate (clasa CAEN) în care se 

realizează investiția, întrucât 

raportarea finanțării nerambursabile 

solicitate la rezultatul net nu reflectă, 

în mod obiectiv, un indicator de 

performanță dacă se aplică unor 

societăți de mărime și domeniu de 

activitate diferite. 

- în condițiile în care se ia în calcul 

rezultatul net obținut în anul anterior 
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SAU 

 

Rata de acoperire a 

finanțării nerambursabile 

(Rezultat net în anul N/ 

Finanțare nerambursabilă 

solicitată) 

15 

pct 

>=5% 15 

>=3% si <5% 10 

>=0% si 3% 5 

<0% 0 
 

depunerii cererii de finanțare, acesta 

poate fi rezultatul unor situații 

conjuncturale (vânzări de active în 

anul de referință, venituri în curs de 

execuție s.a.), astfel încât, la selecția 

proiectelor, ar trebui luați în calcul 

indicatori care reflectă dinamica unei 

companii, cum ar fi rata de creștere a 

profitului/a cifrei de afaceri. 

 

În acest sens, propunem înlocuirea 

acestui criteriu: 

- fie cu Rata de creștere a profitului 

din exploatare, acest indicator 

reflectă într-un mod obiectiv 

potențialul de creștere a unei 

companii, indiferent de domeniul de 

activitate și mărimea acesteia; 

- fie cu Rata de acoperire a finanțării 

nerambursabile (Cifra de afaceri în 

anul N/Finanțare nerambursabilă 

solicitată) 

În cazul în care se dorește 

menținerea acestui indicator, pentru 

a avea un un efect stimulativ, vă 

recomandăm diminuarea pragurile 

propuse a fi punctate. Logica acestor 

intervenții și recomandările CE este 

de a sprijini acele proiecte care nu s-

ar realiza fără ajutor nerambursabil. 
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9. Anexa 3 - 2. 

Evaluarea cererii de 

finanțare 

2.2. Durata de activitate a solicitantului 

(în funcție de data înființării)  

a. >= 7 ani  

b. >= 5 și < 7 ani  

c. >= 2 și < 5 ani  

d. < 2 ani  

 

2.2. Durata de activitate a solicitantului 

(în funcție de data înființării)  

a. >= 5 ani  

b. >= 3 și < 5 ani  

c. >= 1 și < 3 ani  

d. =1 an  

 

Considerăm că durata de activitate 

de >= 7 ani restricționează accesul 

solicitanților la accesarea fondului, 

astfel propunem reducerea acesteia 

la >= 5 ani pentru obținerea 

punctajului maxim. De asemenea 

societățile tinere au nevoie de sprijin 

pentru dezvoltare, iar reducerea 

cerințelor privind durata de activitate 

vine în sprijinul lor.  

10. Anexa 3 - 2. 

Evaluarea cererii de 

finanțare 

2. Capacitatea financiară și 

operațională a solicitantului - 50 pct 

2.1.1. Rata solvabilităţii generale 

(Active totale/ Datorii totale) - 10 pct 

2.1.2. Rata rentabilităţii financiare - 

ROE (Rezultat net/Capitaluri proprii) - 

10 pct  

2.1.3. Rata de acoperire a finanțării 

nerambursabile (Rezultat net în anul N/ 

Finanțare nerambursabilă solicitată) - 

15 pct 

2.2 Durata de activitate a solicitantului 

(în funcție de data înființării) - 15 pct 

(>= 7 ani - 15pct.)  

 

2. Capacitatea financiară și 

operațională a solicitantului - 30 pct 

2.1.1. Rata solvabilităţii generale 

(Active totale/ Datorii totale) - 5 pct 

2.1.2. Rata rentabilităţii financiare - 

ROE (Rezultat net/Capitaluri proprii) - 

5 pct  

2.1.3. Rata de acoperire a finanțării 

nerambursabile (Rezultat net în anul N/ 

Finanțare nerambursabilă solicitată) - 

10 pct 

2.2 Durata de activitate a solicitantului 

(în funcție de data înființării) - 10 pct 

(>= 7 ani - 10pct.)  

 

Propunem acordarea unui punctaj 

mai redus criteriului 2 care se referă 

exclusiv la istoricul solicitantului. 

Propunem acordarea unui punctaj 

mai redus pentru demonstrarea 

capacității financiare a companiei – 

subcriteriul 2.1, deoarece în 

momentul de față 35 de puncte 

(subcapitolele 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3) din 

100 pentru istoricul financiar 

privează IMM-urile care chiar au 

nevoie de această finanțare și care 

totuși ar putea susține implementarea 

acestuia, dar sunt total dezavantajate 

în condițiile subcriteriilor actuale. 

Totodată, propunem acordarea unui 

punctaj mai redus pentru subcriteriul 

2.2, deoarece reprezintă un criteriu 

discriminatoriu pentru IMM-urile 

care nu sunt înființate de mai mult de 
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7 ani. O vechime mai redusă de 7 ani 

pe piață nu înseamnă că respectivul 

solicitant depune o propunere de 

proiect slabă calitativ, ori acest 

criteriu reprezintă un dezavantaj 

evident prin prisma bugetului 

total/regiune și a valorii minime a 

ajutorului nerambursabil (care ar 

însemna un total de aproximativ 10-

15 proiecte finanțate/regiune).    

11. 2.6. Cine poate 

solicita finanțare în 

cadrul prezentului 

apel de proiecte? 

 

Solicitanții eligibili în cadrul acestui 

apel de proiecte sunt societățile 

constituite în baza Legii nr. 31/1990 

privind societățile, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare 

sau în baza Legii nr. 1/2005 privind 

organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, 

republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, care se 

încadrează în categoria întreprinderilor 

mici și mijlocii din mediul urban, sau a 

întreprinderilor mijlocii din mediul 

rural. A se vedea condițiile detaliate de 

eligibilitate a solicitantului. 

Solicitanții eligibili în cadrul acestui 

apel de proiecte sunt societățile 

constituite în baza Legii nr. 31/1990 

privind societățile, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare 

sau în baza Legii nr. 1/2005 privind 

organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, 

republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, care se 

încadrează în categoria întreprinderilor 

mici și mijlocii din mediul urban, sau a 

întreprinderilor mici (inclusiv 

microintreprinderi) și mijlocii din 

mediul rural. A se vedea condițiile 

detaliate de eligibilitate a solicitantului. 

Având în vedere faptul că în mediul 

rural nu se pot accesa finanțări de 

anvergura celei propuse prin 

prezentul apel, pentru domeniile de 

activitate non agricole, propunem 

extinderea plajei tipului de 

întreprinderi eligibile prin extinderea 

eligibilității inclusiv asupra 

întreprinderilor mici și a 

microîntreprinderilor din mediul 

rural. 

Adaptarea celorlalte secțiuni în 

concordanță cu aceasta.  

Considerăm că, interzicerea firmelor 

mici de a realiza investiții în mediul 

rural nu este în concordanță cu 

scopul programului de finanțare și 

nici cu strategiile naționale de 

dezvoltare, având în vedere 

următoarele aspecte: 
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-          Extinderea firmelor mici de 

producție, în mediul urban, nu este o 

opțiune ușor abordabilă pentru 

acestea din cauza costurilor mari (de 

achiziție sau închiriere) percepute în 

zona urbană; 

-          Așa cum menționează și 

Ghidul solicitantului, avantajul 

competitiv reprezintă un cumul de 

factori care condiționează 

competitivitatea și performanța unei 

companii în afaceri. Identificarea 

acestori factori este responsabilitatea 

IMM-urilor, iar localizarea 

investiției în mediul rural poate fi un 

avantaj competitiv major, mai ales în 

cazul întreprinderilor mici. 

-          Condiționarea locului de 

realizare a investiției (urban/rural) de 

dimensiunea firmei solicitante nu 

este relevantă din punctul de vedere 

al scopului programului de finanțare 

care urmărește sprijinirea 

companiilor care operează în 

domenii economice în care se poate 

dezvolta și/sau menține un avantaj 

competitiv și, în general, dezvoltarea 

activității lor economice (pag. 4 din 

Ghid); 

Direcțiile de acțiune și rezultatele 
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așteptate, așa cum sunt prezentate în 

cadrul Strategiei Naționale de 

Competitivitate 2015-2020, prevăd, 

printre rezultatele așteptate 

”Creşterea investiţiilor în activităţi 

ne-agricole în mediul rural” 

(Prioritatea ”Generaţiei 2050 şi 

provocări societale” - pag. 31) 

 Alte propuneri 

1. Extinderea eligibilității și la MICROÎNTREPRINDERI, nu numai la întreprinderi mici și mijlocii. 

Extras din ghid: 

"2.6. Cine poate solicita finanțare în cadrul prezentului apel de proiecte? 
Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din 

mediul rural. A se vedea condițiile detaliate de eligibilitate a solicitantului." 

2.  Extinderea eligibilității și la întreprinderile cu min. 3 salariați (cel puțin la codurile CAEN afarente serviciilor medicale, hoteliere și IT) 

3. Reducerea pragurilor diferențiat: 

-    valoare minimă 500.000 euro pentru microîntreprinderi respectiv 1.000.000 euro pentru întreprinderi mici și mijlocii; 

-    valoare maximă 1.000.000 euro pentru microintreprinderi, respectiv 6.000.000 euro pentru întreprinderi mici și mijlocii; 

4. Acordarea punctajului maxim pentru codurile CAEN aferente serviciilor medicale, hoteliere și IT 

5.  Extinderea eligibilității către întreprinderi mici și microîntreprinderi pentru investiții în zona rurală cel puțin pentru anumite clase 

CAEN (cele aferente serviciilor medicale, hoteliere și IT) 

6. Simplificarea formularului de plan de afaceri și corelarea acestuia cu criteriile de punctaj din Grila_CAE-ETF. Considerăm că multe 

secțiuni din varianta actuală de plan sunt irelevante. De exemplu, în contextul în care activitățile de internaționalizare și certificare nu 

sunt punctate suplimentar iar costurile aferente nu fac parte din categoria cheltuielilor eligibile, secțiunile care fac referire la aceste 

activități nu se justifică. 

”Prezentați, dacă este cazul, modul în care investiția propusă prin proiect urmărește implementarea și certificarea/recertificarea sistemelor de 

management al calității, management al mediului, management al sănătății și securității ocupaționale, evaluarea riscurilor și stabilirea 
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punctelor critice de control, securitatea informațiilor, securitatea lanțului de furnizare, sistem de management al energiei, sisteme combinate, 

certificări/recertificări produse etc.  

Prezentați, dacă este cazul, modul în care investiția propusă prin proiect poate conduce la dezvoltarea firmei pe plan internațional:  

- Valorificarea pe plan internațional a avantajelor sale specifice, adică acele competențe și abilități ce au consacrat-o pe piața internă: 

avantajul tehnologic, avantaje financiare, avantaje de marketing, putere financiară (e.g. exportul de bunuri și servicii, operațiunile comerciale 

combinate);  

- Realizarea de alianțe și cooperări (strategii asociate de pătrundere pe piața externă); cooperări pe baze contractuale (licențierea, franciza, 

subcontractarea, coproducția în întreprinderi separate, contractul de management etc.); alianțele strategice sub forma consorțiilor pentru 

construirea de obiective în comun, pentru livrări la cheie sau alte tipuri de alianțe.  

- Implantarea în țările terțe – valorificarea avantajelor de localizare în străinătate, firma dezvoltându-și capacitățile comerciale și de producție 

pe piețele locale și străine și adaptându-și strategia și modul de operare în funcție de specificul acestor piețe.” 

7. Procentul de cofinanțare acordată pentru cheltuielile aferente serviciilor de proiectare și asistență tehnică (detaliate la capitolul 3 din 

secțiunea 3.4. „Eligibilitatea cheltuielilor”) să fie cel puțin același ca pentru restul cheltuielilor. Având în vedere că aceste cheltuieli sunt 

obligatorii și necesare nu se justifică un procent de cofinanțare mai mic, respectiv 50%.  

În apelul precedent a fost schema de minimis, unde procentul de cofinanțare a fost de 90% iar cheltuielile de consultanță și proiectare erau 

asigurate de acolo. 

8. Reconsiderarea capitolului 4. Strategia de marketing din Planul de afaceri, prin includerea unor secțiuni concise, relevante, fără 

caracter de repetitivitate 

 Clarificări necesare 

1. În cazul în care 2 firme sunt partenere sau legate, pot să depună proiecte în cadrul prezentului apel de proiectele ambele firme? 

2. În cazul în care o societate deține o hală de producție neutilizată, într-o stare de degradare care nu permite utilizarea sa astfel, se încadrează ca 

investiție inițială, respectiv poate fi considerată o unitate nouă de producție și sunt eligibile lucrările de modernizare ale clădirii respective? 

Considerăm că această situație poate fi încadrată ca invesție inițială și trebuie să fie considerată eligibilă ca și investiție și ca și cheltuială. 

3. La secțiunea 3.2. Eligibilitatea solicitantului nu mai apare condiția ca solicitantul să aibă un număr mediu de salariați de minim 3 în anul fiscal 

anterior depunerii proiectului, ca în cazul apelurilor POR 2,2 anterioare. Cu toate acestea, la pag.11 din ghid, secțiunea 3.1 Reguli generale apare 

mențiunea ” Excepții de la această regulă: criteriul de eligibilitate a solicitantului privind numărul mediu de salariați de cel puțin 3, care se referă 

doar la anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare”. Prin urmare, existența unui număr mediu de salariați de cel puțin 3 în anul fiscal 

anterior depunerii cererii de finanțare este o condiție de eligibilitate în cadrul acestui apel sau mențiunea de la pag. 11 este o omisiune și ar trebui 

eliminată? 
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4.  Intrucât nu am regăsit informații despre obligativitatea solicitanților de a fundamenta costurile din buget prin surse verificabile nici în conținutul 

Ghidului, dar nici al Anexei 3. Grila_CAE-ETF, vă rugăm să clarificați acest aspect. 

 

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. 

 

 


