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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, dorim să vă 

transmitem punctul de vedere al membrilor AMCOR cu privire la cele mai recente informații 

vehiculate în mass-media referitoare la suspiciunile de viciere privind procesul de depunere pe 

Măsura 3 ”Granturi de investiții acordate IMM-urilor”, precum și referitoare la declarațiile publice 

ale autorităților cu privire la acest subiect. 

Pe data de 29 octombrie 2020, AMCOR a transmis în atenția dvs. adresa nr. 137/29.10.2020 

pe tema modului de aplicare a OUG 130/2020 și legislația secundară, document care conține și un set 

de măsuri clare pentru implementarea cu succes a Măsurii 3 - ”Granturi de investiții acordate IMM-

urilor”. Acest document conține propuneri tocmai pentru îmbunătățirea stabilității și predictibilității 

aplicării, extrem de importante în cazul oricărui demers de acest tip. 

Având în vedere aceste aspecte, reiterăm importanța majoră a îmbunătățirii stabilității și 

predictibilității aplicării, a consultării reale a societății civile, precum și nevoia acută a unor procese 

transparente de utilizare a banilor publici pentru prevenirea reapariției unor astfel de situații pe viitor 

și susținem în cazul Măsurii 3 conceperea de către autorități a unei analize serioase și riguroase de 

identificare a cauzelor și a autorilor și propunerea unor măsuri de remediere a situației create.  

Considerăm că rezultatele analizei ar trebui să fie transmise pieței anterior luării unor decizii 

în sensul anulării/reluării competiției pe Măsura 3.  

Situația actuală rezultă din niște tipuri de investiții care au fost considerate eligibile în cadrul 

programului OUG 130 - M3. Din acest punct de vedere, aplicanții care au cerut finanțarea proiectelor 

imobiliare nu au greșit și au depus proiectele lor cu bună credință ca să poată primi finanțarea. Faptul 

că au fost câțiva aplicanți care au avut acces la lista proiectelor depuse, pe de altă parte, a influențat 

masiv egalitatea de șanse a proiectelor depuse. Din analizele noastre reiese că proiectele depuse 

înainte de 25 ianuarie au avut șanse minime să fie aprobate, ceea ce cu siguranță nu a fost în intenția 

programului. 

În trecut au fost situații în care o sesiune de depunere a proiectelor a fost anulată ulterior, și 

după scurt timp reluată cu criterii schimbate. În cazul în care veți decide că sesiunea de depunere va 

fi reluată, vă rugăm să ne consultați anterior în legătură cu criteriile de eligibilitate și de evaluare, și 

să accelerați procedurile, ca să nu pierdem impactul pozitiv pe care o astfel de măsură îl va avea 

asupra mediului de business din România și așa greu încercat de criza economică și medicală cauzată 

de apariția virusului Covid-19.    
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În vederea susținerii aspectelor semnalate vă transmitem un set de măsuri pe care considerăm 

că dvs. ați putea să le aveți în vedere în perioada imediat următoare: 1) susținem realizarea unei 

verificări riguroase a modului în care a fost viciat procesul de depunere pe Măsura 3 ”Granturi de 

investiții acordate IMM-urilor” și luarea unor măsuri eficiente pentru ca astfel de situații să nu se mai 

repete, 2) propunem suplimentarea de urgență a alocării bugetare pentru această măsură pentru 

acoperirea tuturor proiectelor care au avut un punctaj de 100 de puncte, cu mențiunea că ar putea fi 

luate în calcul pentru finanțare inclusiv proiectele cu un punctaj mai mare de 90 de puncte, deoarece 

sunt firme care au fost depunctate doar pentru că au avut balanța pozitivă pe acel cod CAEN deși el 

aduce plus valoare la nivel de activitate și local/regional, 3) susținem corelarea achiziționării de 

spații de producție cu numărul de angajați, cu echipamentele produse în proiect, cu eficacitatea și 

valoarea pe piață a achiziției, 4) susținem utilizarea de asistență tehnică prin angajarea unor experți 

independenți care să monitorizeze toate achizițiile realizate în proiecte și care să valideze aceste 

achiziții, 5) susținem alocarea de resurse umane profesioniste pentru proiectarea viitoarelor apeluri și 

măsuri de finanțare, astfel încât programele lansate să fie eficiente, relevante și să își atingă scopul 

propus.    

Salutăm demersul dvs. de clarificare și corectare a aspectelor care au condus la o posibilă 

viciere a procesului de selecție pe Măsura 3 și susținem îmbunătățirea sistemului de evaluare, dar vă 

rugăm să aveți în vedere în luarea unei decizii și aspectele semnalate anterior astfel încât impactul 

deciziei dvs. să fie unul pozitiv pentru mediul de business din România.  

AMCOR își dorește să fie și de acum înainte așa cum a fost și până acum un partener de 

dialog obiectiv, apolitic și proactiv prin propunerea de soluții echilibrate și corecte care să răspundă 

eficient cerințelor reale ale pieței. 

Dorim pe această cale să ne arătăm sprijinul profesional și vă invităm, în măsura în care acest 

lucru va fi posibil, la încheierea unui parteneriat instituțional în acest sens.  

 

Vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru eventuale clarificări sau consultări cu privire la 

subiectele abordate mai sus 

Acest document conține o sinteză a punctelor de vedere primite pe acest subiect din partea 

firmelor membre AMCOR. 

 

Cu stimă, 

Petre Luigi LUICAN 

Președinte AMCOR 

 

 

 

 

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