Nr. înreg.:150/02.04.2021
Către: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
În atenția: Domnului Ministru Cristian GHINEA
Referitor la: OUG pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri
pentru elaborarea Planului Național de Relansare și Reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri
externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență

Stimate domnule ministru,
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 pe tema OUG pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele
măsuri pentru elaborarea Planului Național de Relansare și Reziliență necesar României pentru accesarea de
fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.
Analizând proiectul de act normativ menționat mai sus și având în vedere că Regulamentele sunt acte juridice
definite de articolul 288 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) având aplicabilitate
generală, fiind obligatorii în toate elementele sale și de directă aplicabilitate în toate țările Uniunii Europene
(UE), vă propunem următoarele modificări:
-

legislația națională nu ar trebui să fie mai restrictivă decât cea europeană în ceea ce privește
considerarea datei de eligibilitate. Având în vedere faptul că acest instrument are anumite restricții și
perioade mai scurte de implementare a proiectelor de investiții și a reformelor asociate și luând în
calcul că deja la această dată s-a scurs mai mult de un an din perioada de implementare a acestui
mecanism susținem că, actul normativ, cât și MIPE în acțiunile sale privind acordarea avizului
conform, să considere și proiectele demarate și aflate în implementare după data de 1 februarie 2020,

-

maturitatea și capacitatea beneficiarilor trebuie să fie elemente esențiale în a filtra proiectele propuse
la finanțare în cadrul PNRR,

-

proiectele propuse la finanțare să vizeze cu prioritate acele domenii eligibile care se află încă în stadii
mai îndepărtate față de stadiile atinse deja de alte State Membre, întrucât trebuie mai întâi recuperate
rămânerile în urmă față de aceste State, și abia apoi să facem investiții pentru dezvoltare.

În concluzie, conform propunerii de act normativ, Art. 3. alin. 4 este restrictiv, în sensul în care nu ține cont de
data de eligibilitate menționată în Regulamentul (UE) nr. 241/2021 de instituire a Mecanismului de Redresare
și Reziliență, respectiv “măsurile propuse la finanțare în PNRR sunt eligibile începând cu data de 1 februarie
2020”.
Ținând cont de aceste aspecte, propunem modificarea acestui articol, în sensul includerii proiectelor
demarate/începute după data de 1 februarie 2020, cu respectarea următoarelor cerințe: încadrarea proiectului
într-una dintre cele șase componente ale Planului, compatibilitatea cu recomandările specifice de țară, tranziția
verde și digitală, și contribuția la obiectivele de ameliorare a stării economiei, creare de locuri de muncă și de
creștere a rezilienței.
Propunerea este întărită de prevederile art. 1 lit a) care precizează că proiectele trebuie să fie mature, cu un
grad avansat de elaborare a documentațiilor tehnico-economice și cu angajamente ferme din partea
beneficiarilor finali de încheiere a contractelor de achiziție publică sau a contractelor sectoriale, după caz,
până la sfârșitul anului 2022, pentru minimum 70% din valoarea alocată, respectiv la sfârșitul anului 2023,
pentru restul valorii alocate.
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Subliniem faptul că, un proiect contractat după data de 1 februarie 2020 reprezintă o dovadă a nivelului de
maturitate și mai ales un angajament ferm al beneficiarului. Nu în ultimul rând acesta reprezintă un avantaj
pentru încadrarea în termenul limită de eligibilitate, august 2026.
Având în vedere dorința COM de a crea un instrument flexibil în cadrul căruia proiectele relevante care au
început la sau după data de 1 februarie 2020 să poată fi finanțate iar obiectivele atinse până în august 2026,
recomandăm MIPE implementarea unor mecanisme/proceduri de implementare, inclusiv de flux financiar cât
mai suple, pe tiparul finanțării nelegată de costurile operațiunilor relevante, bazată pe îndeplinirea anumitor
condiții ex ante sau pe rezultatele obținute, măsurate prin raportare la jaloane stabilite anterior sau prin
indicatori de performanță.
Totodată, recomandăm MIPE ca pentru a realiza evaluarea necesară acordării avizului conform să elaboreze o
listă de verificare care să conțină criteriile de evaluare menționate în Anexa V a Regulamentului (UE) nr.
241/2021, care pe de o parte să răspundă cerințelor Comisiei Europene și, pe de altă parte, să nu restricționeze
participarea proiectelor așa cum am expus mai sus.
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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