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Stimați domni, 

În calitate de asociație profesională care reprezintă în România firmele de consultanță în management, 

membră în cadrul UPLR (Uniunea Profesiilor Liberale din România), FEACO (Federația Europeană a 

Asociațiilor de Consultanță în Management) și ICMCI (Consiliul Internațional al Institutelor de Consultanță în 

Management), dorim să vă supunem atenției o serie de propuneri care ne-au fost semnalate de către membrii 

AMCOR și pe care le considerăm prioritare pentru alocările financiare din această perioadă.  

 

În contextul pandemiei Covid-19, se remarcă la nivel macro-economic nevoia acută de relansare a economiei 

României prin investiții de diminuare a efectelor pandemiei.  

 

Având în vedere Decizia CE de a flexibiliza fondurile europene, vă rugăm să analizați posibilitatea 

direcționării sumelor necesare pentru susținerea programelor de investiții adresate IMM-urilor grav afectate de 

criza Covid-19, respectiv axa 2 a Programului Operațional Regional 2014-2020.  

 

Principalele argumente în susținerea acestui demers se referă la faptul că:  

 

1. Intervențiile sunt gândite la nivelul programelor pentru a sprijini domenii cu valoare adăugată mare, 

pentru susținerea inovării și investițiilor cu impact economic; 

2. Prioritățile de investiții sunt aprobate, documentele suport există deja, iar unele măsuri sunt fie 

lansate, fie în curs de lansare - nu mai necesită un efort birocratic suplimentar și nici un timp 

îndelungat de analiză; 

3. În prezent există peste 5.000 de proiecte, care însumează 6.580 milioane de euro granturi solicitate, 

aflate în diverse stadii de analiză și evaluare, care ar genera o contractare rapidă, cu respectarea 

condiționalității de contractare aferentă PNRR (anul 2022), o absorbție substanțială a fondurilor 

europene și unde interesul crescut al solicitanților pentru finanțare justifică alocări suplimentare de 

fonduri.  

Având în vedere aspectele semnalate anterior, vă rugăm să sprijiniți sectorul IMM prin valorificarea acestor 

oportunități pe care România le are în acest moment și să suplimentați alocările financiare pentru POR 2014-

2020, axa 2, în vederea finanțării proiectelor depuse de IMM-uri care se află în proces de evaluare și pentru 

care nu s-a emis momentan o decizie de finanțare.  

Menționăm faptul că rapoartele de selecție aferente Axei 2 POR 2014-2020 nu sunt încă publicate. Fără 

alocarea de fonduri suplimentare, o serie de proiecte mature, deja evaluate de către OI și care respectă toate 

principiile de acordare conform Regulamentelor Europene nu vor fi implementate. 

Această propunere nu exclude lansarea, evaluarea și contractarea unor noi proiecte în cadrul unor noi apeluri, 

dar eficientizează efortul autorităților și al companiilor, de a fructifica proiectele existente aflate în diverse 

stadii de evaluare și care sunt deja pregătite pentru implementare. 

Vă rugăm să țineți cont în luarea unei decizii și de marja de neutilizare din diverse cauze ca de ex. 

necontractarea proiectelor aprobate, renunțarea la implementare, economiile la achiziții și alți factori externi 

voinței autorităților. Astfel, deși aparent propunerile de sume nu ar permite finanțarea integrală a proiectelor 
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eligibile care depășesc punctajul minim de acceptare, economiile previzibile vor determina încadrarea 

proiectelor în aceste sume: 

1. POR 2.1.A Microîntreprinderi (apel 2019) - alocarea unei sume suplimentare de 150 de milioane 

de euro și dispunerea finalizării analizei tuturor proiectelor și finanțarea proiectelor eligibile care 

îndeplinesc punctajul minim; Solicitările de granturi pentru această prioritate însumează 726,2 

milioane de euro; 

2. POR 2.2. IMM-uri (apel 2019) regiunile Nord-Est și Vest - alocarea unei sume suplimentare de 200 

de milioane de euro și dispunerea finalizării analizei tuturor proiectelor și finanțarea proiectelor 

eligibile din regiunea Nord-Est, care îndeplinesc punctajul minim; pentru regiunea Vest nu este 

necesară alocarea unei sume suplimentare întrucât gradul de acoperire este de 92,79%. 

3. POR 2.2. IMM (apel aprilie 2020) apel în curs regiunile Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Sud-Est  

alocarea unei sume suplimentare de 500 de milioane de euro; 

4. POR 2.2. IMM (apel noiembrie 2020) apel național - alocarea unei sume suplimentare de 1 miliard 

de euro; 

Solicitările de granturi pentru prioritatea 2.2 POR 2014-2020 însumează la nivel național peste 5.700 

milioane de euro, în condițiile unor alocări de doar 751 milioane de euro aferenți întregului exercițiu 

financiar 2014-2020, din care contractate: 543,5 milioane euro.   

Prin Memorandumul nr. 9463 din 22.01.2020 al MLPDA a fost aprobată continuarea procesului de evaluare și 

selecție pentru cererile de finanțare aflate în lista de rezervă, precum și reîntregirea bugetelor cererilor de 

finanțare Tema: Asigurarea finanțării necesare contractării proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020, Axa 

prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii pentru cererile de finanțare a căror 

valoare nerambursabilă totală depășește valoarea alocării financiare 2 încadrate parțial în alocarea financiară 

aferentă apelurilor de proiecte. Astfel, nivelul maxim de contractare pentru POR 2014-2020, aprobat prin 

memorandumul anterior menționat este de 159,93%, din care impactul bugetar este de 5,1 miliarde euro 

(FEDR și buget de stat). Mai mult decât atât, așa cum reiese din memorandumul Guvernului 

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/MEMO-2.pdf a existat o intenție a guvernului de a 

suplimenta alocarea financiară a apelului, suplimentare care încă nu a fost pusă în aplicare.  

Gradul de acoperire a proiectelor depuse pe fiecare regiune depășește în fiecare caz valoarea alocată pe 

regiune. Astfel, există la nivelul acestor regiuni o serie de proiecte care au trecut de etapele de verificare a 

conformității, a eligibilității și în unele cazuri chiar și de evaluarea tehnico-financiară, și care nu vor putea fi 

finanțate ca urmare a depășirii sumelor alocate per regiune în cadrul respectivului apel de proiecte:   

 

POR 2.1.A Microîntreprinderi (apel 2019) 

Regiune 
Nr. proiecte 

depuse 

Valoare 

totală 

Valoare 

eligibilă 

Valoare 

solicitată 
%acoperire 

alocare/regiune 
- mii lei - - mii lei - - mii lei - 

Vest 382 421,316 352,157 281,919 165,11% 

Nord-Est 626 711,265 603,298 485,211 363,77% 

Sud-Vest 418 604,18 514,044 317,592 122,59% 

 

POR 2.2. (apel 2019) 

Regiune 
Nr. proiecte 

depuse 

Valoare 

totală 

Valoare 

eligibilă 

Valoare 

solicitată 
%acoperire 

alocare/regiune 
- mii lei - - mii lei - - mii lei - 

Nord-Est 545 3.290,192 2.748,712 1.898,507 1.188,10% 
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POR 2.2. (apel mai 2020) 

Regiune 
Nr. proiecte 

depuse 

Valoare 

totală 

Valoare 

eligibilă 

Valoare 

solicitată 
%acoperire 

alocare/regiune 
- mii lei -  - mii lei - - mii lei - 

Sud-Est 432   1.565,460 356,6% 

Sud Muntenia 558 3.288,800 2.763,530 1.896,020 937,93% 

Sud-Vest 318 1.799,542 1.583,533 1.093,474 957,3% 

 

POR 2.2. (apel noiembrie  2020) 

Regiune 
Nr. proiecte 

depuse 

Valoare 

totală 

Valoare 

eligibilă 

Valoare 

solicitată 
%acoperire 

alocare/regiune 
- mii lei - - mii lei -  - mii lei - 

Nord-Est 170 4,894.442 4,086.600 2,703.740 2112,21% 

Sud-Est 271   4.825,820 3945,2% 

Sud Muntenia 274 7.145,230 5.977,840 3.986,860 3474,8% 

Sud-Vest  144 3.831,859 3.175,299 2.107,426 2290,6% 

Vest 31 1045,798 866,618 458,503 514,02% 

Nord -Vest 281 732.230,0 6.061,704 3.989,694 3763,6% 

Centru  237 6.294, 490 5.217,550 3.427,380 3381,0% 

 

De asemenea, finanțarea acestor proiecte ar permite și respectarea unui termen extrem de scurt de acordare a 

ajutoarelor de stat conform cerințelor CE, în cadrul termenului de 31.12.2022, precum și implementarea 

acestora mai devreme de 31.12.2026.  

 

Având în vedere toate argumentele anterior enunțate solicităm atât Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației cât și Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene să aloce fonduri suplimentare 

pentru apelurile deja lansate în cadrul Axei 2 - POR.   

 

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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