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Referitor la: Solicitare clarificări - Tutorial privind introducerea solicitării pentru măsura 2 publicat
ieri, 19.10.2020, pe imm.gov.ro
Stimați domni/Stimate doamne
În calitate de asociație profesională care reprezintă în România interesele firmelor de consultanță în
management și de membru în cadrul UPLR, FEACO și ICMCI, vă trimitem câteva solicitări de
clarificare primite din partea membrilor AMCOR referitoare la Tutorialul privind introducerea
solicitării pentru măsura 2 publicat ieri, 19.10.2020, pe imm.gov.ro. Clarificările vizează partea din
tutorial care se referă la:
3.1 Introducere cerere
3.1.1 Condiții depunere
4. Societatea nu este eligibilă în cadrul programului deoarece nu îndeplinește condiția privind
înscrierea în program cu o singură societate -> Asociatul/Acționarul a mai aplicat cu aceeași firmă
sau este asociat/acționar la altă firmă (cu care nu este legat) care a transmis formularul de
înscriere.
Avertizarea nu distinge între asociați persoane fizice și juridice, care pot conduce la „legături” între
firme pe căi complet diferite. Astfel, L346/2004 recunoaște trei tipuri de IMM-uri între care pot exista
două tipuri de legături:
1. IMM-uri autonome. Nu are legături cu alte IMM-uri, nici prin intermediul persoanelor fizice,
nici juridice;
2. IMM-uri partenere. Au legături de tip minoritar, ne-dominant, cu alte IMM-uri. Legăturile pot
fi create pe căi distincte, cu nuanțe proprii, prin persoane atât fizice și juridice, cât și în
combinație. Acest tip de legături nu conduce la crearea unei întreprinderi unice, în sensul
prevăzut de procedurile aplicabile măsurii;
3. IMM-uri legate. Acestea sunt cele definite ca întreprinderi unice în sensul prevăzut de
proceduri. Legăturile dintre acestea sunt de tip dominant, de control. Acest tip de legătură
poate fi stabilit, cel mai frecvent, prin intermediul unor acționari comuni persoane juridice, și
mai rar și nuanțat prin intermediul unor acționari comuni persoane fizice.
În sensurile descrise mai sus, paragraful din Îndrumar creează confuzie:
 „Asociatul/Acționarul a mai aplicat ...” se referă la asociații comuni persoane juridice, sau
verificarea automată le cuprinde și pe cele fizice? În cazul din urmă, în situația în care
activitățile economice ale companiilor nu se află în amonte sau în aval, legătura prin
persoanele fizice nu este recunoscută de lege. În situația în care verificarea informatică
automată nu ține cont de aceste nuanțe introduse de prevederile legale, vor exista multe IMMuri declarate eronat ca neeligibile;
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Sintagma „cu care nu este legat” se referă la întreprinderile legate în sensul L346/2004
(întreprinderile unice), sau se referă la ambele tipuri de „legături” care pot exista între firme
(ne-dominant și dominant), legături care pot fi create atât prin persoane fizice acționari
comuni, cât și persoane juridice? Cele de mai sus se aplică și acestui din urmă caz.

Vă solicităm, în consecință, să actualizați în regim de urgență îndrumarul în sensul detalierii și
nuanțării modului în care se realizează documentarea informatică a legăturilor dintre întreprinderi,
pentru a nu crea prejudicii acelor IMM-uri pe care o documentare eronată le poate aloca automat
statutul de „neeligibile”.
Vă solicităm de asemenea, detalierea celor două sintagme remarcate mai sus ca fiind inadecvate
necesarului de precizie în stabilirea tipului de legături între IMM-uri.
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

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