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Stimate domn/Stimată doamnă,
În deplină înțelegere a contextului actual ce a impus necesitatea declarării stării de urgență și
a luării de către autorități a măsurilor de combatere a răspândirii îmbolnăvirilor cu virusul
COVID-19, solicităm ministerului să nu piardă din vedere necesitatea menținerii unui mediu
stabil pentru derularea activităților operatorilor economici. Lipsa unei infrastructuri care să
permită derularea normală a interacțiunilor dintre instituțiile statului și operatorii economici
va avea consecințe negative atât asupra proiectelor în care aceștia din urmă sunt implicați, cât
și pentru economie.
Față de măsurile adoptate de a limita accesul publicului în sediile instituțiilor publice,
considerăm necesară implementarea unei măsuri care să prevină un blocaj în desfășurarea
atribuțiilor acestora. În acest sens, cerem ministerului să emită un ordin prin care beneficiarii
programului SUN 2018-2019 să primească cererile de plată în format electronic transmise
prin e-mail sau alt canal, iar verificarea documentelor originale ce trebuie depuse în dosarul
cererii de plată să fie prezentate la vizita pe teren pentru conformitate.
O altă chestiune de natură să obstrucționeze buna derulare a activităților operatorilor
economici este aceea a procedurilor de rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul
proiectului. Vă facem cunoscut că sunt beneficiari care au depus cererile de rambursare din
luna decembrie, la care au fost realizate vizitele în teren pentru certificare, iar Ministerul nu
a realizat nici o decontare până în prezent. Facem mențiunea că majoritatea
beneficiarilor de proiecte au accesat credite punte la care plătesc dobânzi și comisioane
lunar. Plecând de la acest fapt, vă rugăm să ne comunicați care este stadiul demarării
plăților către beneficiari.
În acest context, în care multe activități economice au fost închise, ca urmare a Decretului
195/2020, iar altele sunt aflate pe fluxul de aprovizionare și distribuție și sunt puternic
afectate vă solicităm să depuneți toate diligențele cu privire la suspendarea contractelor
de finanțare și prelungirea termenului de implementare astfel încât aceste societăți să
nu intre în faliment.
De asemenea având în vedere măsurile luate până în prezent referitoare la închiderea a
numeroase activităţi economice, măsuri cu impact puternic negativ şi asupra proiectelor aflate
în perioada de monitorizare, când beneficiarii au obligaţia menţinerii indicatorilor asumaţi
(ex.locuri de muncă). În actualul context vă solicităm să depuneți toate diligențele cu
privire la suspendarea contractelor de finanțare și eventual prelungirea perioadei de
monitorizare astfel încât aceste societăți să poată să-şi îndeplinească indicatorii asumaţi.
În ceea ce privește demararea Programului Start-up Nation 2020 vă rugăm să ne comunicați
stadiul pregătirii programului și eventual o dată aproximativă privind lansarea acestuia.
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Solicitările enunțate mai sus au fost formulate pe fondul preocupării pentru evitarea oricăror
blocaje ce pot apărea în colaborarea dintre operatorii economici și instituțiile statului, blocaje
ce pot conduce la importante efecte negative pe care cu toții dorim să le evităm.
Cu stimă,
Petre Luigi LUICAN
Președinte AMCOR
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