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Stimați domni,
În calitate de asociație profesională care reprezintă în România interesele firmelor de consultanță în
management și de membru în cadrul UPLR, FEACO și ICMCI, AMCOR a fost, este și va rămâne
alături de comunitatea de afaceri din România, apărându-i interesele. Încă de la înființare, AMCOR șia propus și a urmărit cu consecvență să contribuie la creșterea capacității manageriale a IMM-urilor, a
eficienței lor economice și în special a profitabilității acestora.
Trăim momente dramatice, când întreaga economie se contractă sub efectele pandemiei. Firme și
cetățeni au fost deopotrivă afectați. De aceea AMCOR a salutat inițiativa guvernamentală de a oferi
sprijin economiei private, dar în special IMM-urilor, prin valorificarea la maximum a sprijinului
financiar nerambursabil pe care Comisia Europeană îl acordă tuturor țărilor membre ale UE afectate
de pandemie. AMCOR a salutat, de asemenea, și elaborarea și aprobarea OUG 130/2020, contribuind
în măsura în care i s-a permis la îmbunătățirea conținutului acesteia, astfel încât Ordonanța să
răspundă cât mai bine nevoilor actuale și de perspectivă ale mediului de afaceri din România.
AMCOR a înaintat o serie de propuneri către MEEMA și MFE, o parte dintre acestea regăsindu-se în
actul administrativ.
Tocmai ținând cont de acest context considerăm că este de o importanță crucială ca proiectele viitoare
ale companiilor să se transforme în planuri de afaceri corelate cu noile realități economice, corect și
temeinic contruite, suficient detaliate și bine argumentate. Doar sprijinind acest fel de planuri de
afaceri fondurile transferate dinspre stat înspre sectorul IMM-urilor își vor putea produce eficient,
integral și cât mai repede efectul scontat, acela de a genera valoare adăugată în primă fază pentru
mediul economic, iar în următoarea fază și pentru stat.
Considerăm că amploarea și rapiditatea cu care aceste efecte se vor produce sunt legate în majoritate
covârșitoare de factori calitativi, și mult mai puțin de factori cantitativi. Calitatea proiectelor finanțate
ar trebui, deci, să primeze, și nu transferul fără un minim discernământ al banilor dinspre stat înspre
mediul privat. Accentul pe primul tip de criterii va conduce la selecția unor proiecte de investiții
viabile, cu impact pozitiv în economie, în timp ce al doilea tip de criterii va conduce, așa cum este
previzibil, la transfer ineficient și fără efect economic major al ajutoarelor provenind, în cele din
urmă, din buzunarele fiecăruia dintre noi.
Iată de ce consultarea reprezentanților mediului de afaceri, reprezentând contribuabili persoane
juridice, este cel puțin legitimă, dacă nu obligatorie. Iată de ce consultarea unor asociații specializate
în excelența în afaceri este, considerăm, critică în elaborarea unor propuneri legislative, proceduri,
ghiduri etc. eficiente, clare, coerente și (cel mai important) cunoscute la timp de toate părțile cărora li
se adresează.
Considerăm că rolul consultanților în management este unul foarte important în contextul prezentat,
consultanții nefiind, în accepțiunea noastră, doar parteneri ai celor câteva zeci de mii de clienți care-și
pun încrederea în ei, ci în aceeași măsură un partener de dialog al autorităților care reglementează
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noua realitate economică. Prin natura activității lor, membrii AMCOR sunt depozitarii unui nivel
aprofundat de cunoaștere a mediului economic de detaliu. Ca reprezentanți ai celor reglementați,
consultanții ar trebui să fie, de facto, parteneri de încredere ai celor care reglementează. Rezultatele
finale ale acestui triunghi de colaborare nu poate fi decât unul singur: redactarea, selecția și finanțarea
unor proiecte de calitate, cu impactul dorit în economie, la care să aibă acces solicitanții care pot
contribui la macro-obiectivele stabilite.
Colaborarea autorități-aplicanți-consultanți este, deci, ESENȚIALĂ.
Din această cauză solicităm transparență și egalitate de șanse pentru toți solicitanții fiind o competiție
de propuneri de proiecte.
Considerăm că este necesară în acest sens confirmarea finalizării procesului consultativ din partea
MEEMA, respectiv clarificarea documentelor pe care se lucrează, apoi timp rezonabil pentru a
elabora și înregistra aplicațiile.
Și solicităm de asemenea o estimare corectă a bugetului în raport cu complexitatea apelului de
finanțare și a propunerilor de proiecte - etapă de pregătire și management de proiect (informareconsiliere condiții finanțare/eligibilitate, elaborare documente, asistență înregistrare, asistență
evaluare/clarificări și contractare grant, suport achiziții, management activități, raportare progres,
asistență în relația cu finanțatorul - eventuale notificări și/sau acte adiționale - decont cheltuieli și
eventual intermediere bancară, dată fiind implicarea băncilor partenere etc).
Ținând cont de toate aceste aspecte susținem importanța existenței unui plan de afaceri în baza căruia
să fie selectate proiecte de calitate și care să poată fi ulterior monitorizate, evaluate și implementate
corespunzător. Nu ne opunem simplificării procedurii, dar susținem că planul de afaceri este extrem
de important, că acesta trebuie să existe și că acesta trebuie conceput cu multă responsabilitate și
atenție.
Absența prezentării unui model pentru documentația tehnică solicitată (plan de afaceri), coroborată cu
termenele foarte scurte pentru lansarea apelului de proiecte și pentru perioada de înscriere propriu-zisă
a proiectelor, va ridica probleme semnificative aplicanților/solicitanților în vederea pregătirii unei
documentații corecte și complete. De asemenea, în cadrul procedurii prezentate nu sunt precizate în
mod explicit informațiile care vor trebui introduse în cadrul cererilor de finanțare aferente proiectelor
și nici documentele necesare a fi anexate acestor cereri de finanțare.
Vă solicităm pe această cale să faceți publice în cel mai scurt timp posibil structura și cerințele
aferente realizării documentației tehnice (plan de afaceri), precum și informațiile care vor trebui
completate în cadrul cererilor de finanțare și toate documentele care trebuie anexate, astfel încât
solicitanții să poată avea la dispoziție un timp rezonabil pentru a pregăti proiectele, asigurându-se
astfel o calitate mai bună a proiectelor și nu pur și simplu respectarea unui termen foarte scurt care îi
va putea pune pe unii dintre solicitanți în situația de a nu putea pregăti și depune propunerile de
proiecte.
Suntem de părere că forma actuală a procedurii, împreună cu criteriile de evaluare și departajare nu
răspund nici momentului, nici nevoilor reale ale IMM-urilor și implicit mediului de afaceri.
Acest document conține o sinteză a punctelor de vedere primite pe acest subiect din partea firmelor
membre AMCOR.
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
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