Nr. înregistrare: 132/28.08.2020

Către:

Ministerul Fondurilor Europene
Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

În atenția:

contact.minister@fonduri-ue.ro,
petitii@economie.gov.ro, dialog_social@economie.gov.ro

Subiect:

Planul național de investiții și relansare economică - propuneri pentru cele 3
scheme de finanțare pentru IMM-urile care au fost puternic afectate de criza
COVID-19

Stimate domn/Stimată doamnă,
În calitate de Asociație Profesională care reprezintă interesele companiilor de consultanță în
management și de membru în cadrul FEACO (Federația Europeană a Asociațiilor de Consultanță),
ICMCI (Consiliul Internațional al Institutelor de Consultanță în Management) și UPLR (Uniunea
Profesiilor Liberale din România) vă transmitem în cadrul acestei adrese propunerile și întrebările
noastre pentru cele 3 scheme de finanțare pentru IMM-urile care au fost puternic afectate de criza
COVID-19.
Pentru microgranturi acordate din fonduri nerambursabile


În cadrul Ordonanței 130/2020 se prezintă ca potențiali beneficiari doar PFA/CMI care au fost
implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților
diagnosticați cu COVID-19; Vă rugăm dacă este posibilă și introducerea șansei de acordare a
microgranturilor pentru toate cabinetele medicale-CMI, dar și a PFA-urilor, cu completarea
Anexei nr.1 cu codurile CAEN aferente clasei 8.6 - Activități referitoare la sănătatea umană
(inexistente la această dată nici pentru PFA/CMI evidentiați la aliniatul 1 de mai sus);



Vă rugăm să faceți referiri asupra posibilității PFA, CMI și ONG-urilor cu activitate economică,
de a beneficia de aceste microgranturi, în situația aplicării și primirii ajutoarelor conform
indemnizației de sprijin pentru COVID-19 stipulată în cadrul Ordonanței 30/2020.

Pentru Granturi pentru capital de lucru


Vă rugăm să aduceți adăugiri în ceea ce privește perioada de emitere a facturilor neplătite către
furnizori, pentru stocuri de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte stocuri, precum și
asupra perioadei de neplată în cazul datoriilor către bugetul statului;
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Vă rugăm să oferiți lămuriri cu privire la posibilitatea decontării TVA-ului de plată, în cazul în
care situația o impune, considerat datorie către bugetul de stat;



Vă rugăm să ne specificați dacă se iau în calcul și acele facturi neplătite și obligații neplătite
către bugetul de stat, emise anterior existenței certificatului de urgență.

Pentru Granturi de investiții


Referitor la categoriile de cheltuieli eligibile, pentru active corporale, vă rugăm să detaliați în
mod clar care sunt clasele și grupele eligibile, conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004,
actualizată și completată;



În cadrul comunicării AMPOC prezentată pe site-ul MADR pe data de 10.08.2020, la categoria
“Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier,
echipamente informatice, birotică”, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în
Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”, Subgrupa 2.2.
„Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de
transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor
umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru
aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe,
cu modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă
mijloacelor fixe; având în vedere că există în Anexa nr.3 și coduri CAEN eligibile pe domeniul
transporturilor, vă rugăm să includeți în categoria cheltuielilor eligibile și clasa 2.3 Mijloace de
transport;



Având în vedere că în cadrul Ordonanței nr. 130/2020 nu se vorbește despre cheltuieli
obligatorii referitoare la promovarea și publicitatea proiectului, dar și pentru servicii de audit
financiar extern, vă rugăm să specificați dacă aceste 2 tipuri de cheltuieli vor deveni obligatorii
conform contractului de finanțare;



Referitor la codul CAEN pentru care se solicită finanțare, vă rugăm să precizați dacă acesta este
definit ca și cod CAEN din activitatea preponderentă, mai ales că, conform Grilei de evaluare,
valoarea grantului este delimitată de nivelul profitului din exploatare aferent anului fiscal
anterior depunerii cererii de finanțare (care reprezintă diferența dintre veniturile și cheltuielile
aferente activității preponderente, din exploatare);



Referitor la codul CAEN pe care se solicită finanțare, vă rugăm să precizați dacă se poate
depune proiect pentru un singur cod sau pentru mai multe coduri complementare;



Având în vedere termenul scurt până la care se pot contracta proiectele, respectiv 31.12.2020 și
ținând cont de faptul că în comunicare nu este prezentat opisul documentelelor minime necesare
pentru depunerea aplicației și modelul documentelor pe care trebuie să le completeze
beneficiarul (declarații, plan de afaceri, cerere de finanțare) vă rugăm să puneți la dispoziție
publică cele prezentate mai sus.
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Întrebări privind Ghidul solicitantului aflat în consultare publică aferent acțiunii 3.1.1. Sprijin
pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID-19
Solicitare de clarificări privind GS - Condiţii specifice de accesare a fondurilor - pentru acţiunea 3.1.1.
Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID-19 Ghidul
solicitantului (GS) – Condiţii specifice de accesare a fondurilor - pentru acţiunea 3.1.1. Sprijin pentru
IMM-uri în vedera depășirii crizei economice generate de pandemia COVID-19 și Comunicarea
AMPOC fac obiectul următoarelor întrebări/clarificări:
Întrebare/Clarificare 1:
În Ghidul solicitantului, la pagina 5, apare o atenţionare, anume: “Atenţie! Procedura de implementare
a operaţiunilor de tip b), c) și d) este detaliată în Comunicarea AMPOC nr.xxx”. Astfel, Ghidul
solicitantului se referă exclusiv la tipul de proiect a) Asistenţă tehnică pentru gestionarea procesului de
selecţie, contractare, autorizare cheltuieli, plată și monitorizare inclusiv pentru crearea și administrarea
IT și implementare schemă de ajutor de stat?
Întrebare/Clarificare 2:
Dacă Ghidul solicitantului se aplică doar proiectelor de tip a), trebuie atrasă atenţia asupra faptului că
în Comunicarea AMPOC pentru celelalte tipuri de proiecte nu este menţionată Lista documentelor care
însoţesc Cererea de finanţare, iar dacă Ghidul se aplică și pentru restul proiectelor apare o inadvertenţă,
astfel la pagina 25 din GS se precizează “Dacă lipsesc documentele aferente a cel puţin 3 din punctele
de mai sus, proiectul va fi respins automat, fără a mai fi cerute clarificări”. Așadar, proiectele depuse
pentru microgranturi sau granturi pentru capital de lucru sunt pasibile de a fi respinse deoarece acestea
nu vor depune sigur 3 documente din listă : Acordul de parteneriat, Proiectul Tehnic, oferte de preţ.
Întrebare/Clarificare 3:
Proiectele aferente granturilor se supun regulii de minimis? Nu apare nici o precizare în acest sens.
Întrebare/Clarificare 4:
Un solicitant poate depune două proiecte, un proiect pentru grant pentru capital de lucru și un proiect
pentru grant pentru investiţii acordate IMM? GS face referire la evitarea dublei finanţări “Evitarea
dublei finanţări: proiectul pentru care se solicită finanţare trebuie să nu mai fi beneficiat de finanţări din
fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii Cererii de finanţări. În
caz contrar, finanţarea nu va fi acordată sau, dacă acest lucru este descoperit pe parcursul
implementării, finanţarea se va retrage, iar sumele deja acordate vor fi recuperate.”, iar Regulamentul
UE nr. 966/2012 la art. 129 menţionează principiul atribuirii necumulative, aliniat 1 “aceleași acţiuni i
se pot atribui un sigur grant aprobat de la buget în favoarea aceluiași beneficiar (…) unui beneficiar i se
poate aloca de la buget un singur grant de funcţionare într-un exerciţiu financiar”. În opinia noastră
grantul pentru capital de lucru și grantul pentru investiţii acordate IMM sunt două acţiuni diferite,
având în vedere faptul că fiecare dintre cele două acţiuni se referă la tipuri diferite de cheltuieli.
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Întrebare/Clarificare 5:
Referitor la mijloacele fixe eligibile, în cadrul comunicării AMPOC sunt excluse mijloacele fixe din
clasa 2.3 Mijloace de transport. În același timp, atât pentru granturile de capital de lucru, cât și pentru
cele de investiţii sunt eligibile echipamente, utilaje, instalaţii ș.a.m.d. necesare reluării, resp.
desfășurării activităţii întreprinderii solicitante, iar mijloacele de transport specializate reprezintă de
asemenea echipamente necesare reluării/desfășurării activităţii. Vă solicităm astfel să includeţi clasa
2.3 Mijloace de transport în categoria cheltuielilor eligibile, cu justificarea utilizării acestora în
activitatea operaţională a societăţii.
Întrebare/Clarificare 6:
În cadrul anexei privind codurile CAEN eligibile pentru grantul de capital de lucru nu este inclus codul
CAEN 8623 Activităţi de asistenţă stomatologică. Având în vedere faptul că și acest domeniu de
activitate a fost puternic afectat de pandemia COVID-19, solicităm includerea acestui cod CAEN în
cadrul domeniilor de activitate elligibile.
Întrebare/Clarificare 7:
În comunicarea AMPOC se specifică: ”ATENŢIE! a) Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii și
acvaculturii se aplică următoarele condiţii: • Grantul pentru capital de lucru/grantul pentru investiţii
acordate IMM-urilor nu depășește 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară
activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii sau 100.000 euro pentru fiecare întreprindere care își
desfășoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole; toate sumele utilizate trebuie
să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe; • cuantumul grantului pentru
capital de lucru/grantului pentru investiţii acordate IMM-urilor acordat întreprinderilor care își
desfășoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole nu trebuie stabilit pe baza
preţului sau a cantităţii produselor introduse pe piaţă;” În cuprisul OUG 130/2020 nu este inclus nici un
cod CAEN eligibil aferent acestor activităţi, astfel încât solicităm includerea acestora în conformitate
cu prevederile comunicării AMPOC.
Alte amendamente:
Nr. Program
crt.
1 OUG
130/2020

Text iniţial

Text propus

OUG 130/2020:
Propunem precizarea perioadei de
Grantul
pentru raportare a implementării proiectului
investiții – Art. 26 în cazul Grantului pentru investiții.
nu
prevede
raportarea
Comunicare
AMPOC – Cap. 8:
Beneficiarul
de
ajutor de stat depune
un raport de progres
privind cheltuielile
efectuate la banca
(proiecte de tip b)

Justificare
Dat fiind faptul că în cazul
micrograntului
a
fost
precizat termenul pentru
depunerea raportului de
progres acesta fiind de 90 de
zile de la data la care
disponibilul a fost transferat
în
contul
bancar
al
beneficiarului), iar în cazul
granturilor pentru capital de
lucru în 180 de zile,
considerăm
necesară
precizarea
perioadei de
raportare și pentru grantul de
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Nr.
crt.

Text iniţial

Program

Text propus

și c) în termen de
180 de zile de la
data
la
care
disponibilul a fost
transferat în contul
bancar al acestuia.
Introducerea următorului paragraf:
Art.12. – (3) Un beneficiar poate să
depună cereri de finanţare pentru atât
pentru obţinerea de grant pentru capital
de lucru cât şi pentru grant pentru
investiţii.

2

OUG
130/2020

3

OUG
130/2020

-

4

OUG
130/2020

-

5

OUG
130/2020

Anexa 4:
Criterii de selecţie la
finanţare
ale
proiectelor
de
investiţii
aferente
măsurii 3
Lit. d)
Aparteneţa
domeniului
de
activitate pe codul

Introducerea unui nou paragraf:
Art.19. (4). Beneficiarii pot sa aplice
inclusiv pentru investiţii în domenii
noi de activitate, pe care nu au
înregistrat venituri până la data
depunerii cererii de finanţare.
Introducerea următorului paragraf:
Art.21 – lit. g) În vederea demonstrării
contribuţiei proprii, beneficiari poate
gaja sau ipoteca, la unitatea de credit,
activele fixe care fac obiectul
contractului/ deciziei/ordinului de
finanțare, în condițiile legii și cu
respectarea prevederilor contractului/
deciziei/ordinului de finanțare în
cauză. În acest sens, beneficiarul este
obligat să transmită autorității de
management/
organismului
intermediar cu care a încheiat
contractul/decizia/ordinul de finantare
o copie a contractului de credit și
gaj/ipotecă în termen de maximum
zece zile de la semnarea acestuia.

Justificare
investiții.

Este necesară introducerea
acestei precizări pentru a fi
cât mai clar faptul că un
beneficiar poate să solicite
ambele tipuri de Granturi
simultan,
nefiind
restricţionat din acest punct
de vedere.
În
vederea
clarificării
condiţiilor în care un
beneficiar poate să depună o
cerere de finanţare, se
impune
introducerea
paragrafului menţionat.
În
vederea
facilitării
accesului la finanţare a
IMM-urilor, în contextul
crizei generate de pandemia
Covid-19
se
impune
includerea acestei prevederi
care este de natură să sprijine
atingerea
indicatorilor
stabiliţi ai programului.

Pentru a asigura informaţiile
necesare
potenţialilor
beneficiari de a-şi calcula
punctajul în mod realist, şi în
vederea asigurării deplinei
transparenţe a modului de
punctare
se
impune
Lit. d)
Aparteneţa domeniului de activitate pe publicarea în cadrul unei
codul CAEN la soldul negativ al Anexe a datelor de la INS.
balanţei
comerciale,
respectiv
Anexa 4:
Criterii de selecţie la finanţare ale
proiectelor de investiţii aferente
măsurii 3
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Nr.
crt.

6

Program

OUG
130/2020

Text iniţial

Text propus

CAEN la soldul
negativ al balanţei
comerciale,
respectiv importurile
sunt mai mari decât
exportului, potrivit
datelor furnizate ale
Institutului Naţional
de Statistică (INS)10 puncte
Anexa 1:
Domenii
de
activitate eligibile în
cadrul măsurii 1
”Microgrant pentru
capital de lucru”:
93
Activități
sportive, recreative
și distractive
9313- Activități ale
bazelor sportive
9319 - Alte activități
sportive
9321 - Bâlciuri și
parcuri de distracții
9329 - Alte activități
recreative
și
distractive n.c.a.

importurile sunt mai mari decât
exportului, potrivit Anexei 4.1.- 10
puncte

Anexa 2:
Lista domeniilor de
activitate eligibile în
cadrul măsurii 2
”Grant pentru capital
de lucru”
93
Activități
sportive, recreative
și distractive
9329 - Alte activități
recreative
si
distractive n.c.a.

Justificare

Luând
în
considerare
necesitatea
relansării
economiei
în
domeniul
sportiv,
ca
urmare
a
suspendării activității bazelor
sportive, cluburilor sportive
si centrelor de fitness ca
urmare a măsurilor de
prevenire
a
răspândirii
COVID-19 adoptate pe
perioada stării de urgență și
stării de alertă, propunem
completarea listei domeniilor
de activitate eligibile cu toate
codurile CAEN incluse în
clasa 93 - Activități sportive,
recreative și distractive și în
cazul măsurii 1 și 2. În
momentul de față sunt
prevăzute doar în cazul
Anexa 2:
Lista domeniilor de activitate eligibile măsurii 3.
în cadrul măsurii 2 ”Grant pentru
capital de lucru”
93 - Activități sportive, recreative și
distractive
9311 - Activități ale bazelor sportive
9312 - Activități ale cluburilor
sportive
9313 - Activități ale centrelor de
fitness
9319 - Alte activități sportive
9321 - Bâlciuri și parcuri de
distracții
9329 - Alte activități recreative și
distractive n.c.a.
Anexa 1:
Domenii de activitate eligibile în
cadrul măsurii 1 ”Microgrant pentru
capital de lucru”:
93 - Activități sportive, recreative și
distractive
9311 - Activități ale bazelor sportive
9312 - Activități ale cluburilor
sportive
9313 - Activități ale centrelor de
fitness
9319 - Alte activități sportive
9321 - Bâlciuri și parcuri de distracții
9329 - Alte activități recreative și
distractive n.c.a.

În cazul în care aveți întrebări sau doriți mai multe informații despre propunerile din document, vă stăm
cu plăcere la dispoziție și vă asigurăm de întreg sprijinul AMCOR și al membrilor noștri.
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Avem convingerea că un proces de consultare sistemică cu autoritățile române va spori predictibilitatea
și stabilitatea, va îmbunătăți climatul economic și va spori competitivitatea economică în România.
Totodată, expertiza concentrată la nivelul grupurilor noastre de lucru specializate vă poate fi pusă la
dispoziție nemijlocit în orice demers de revizuire a celor 3 scheme de finanțare pentru IMM-urile
care au fost puternic afectate de criza COVID-19.
Cu deosebită considerație,
Petre Luigi Luican
Președinte AMCOR
Acest document a fost elaborat și verificat sub coordonarea Comisiei Profesionale de Fonduri Europene
din cadrul AMCOR.
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