Nr. înreg: 200/21.09.2021
Către: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Autoritatea de Management pentru
Programul Operațional Competitivitate
În atenția: dnei. Svetlana Gomboș, Director General
Svetlana.gombos@mfe.gov.ro, secretariat.poc@mfe.gov.ro
Subiect: Consultare publică – Ghidul Solicitantului aferent Acțiunii 4.1.1. – ”Investiții în activități
productive” din cadrul Axei prioritare 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul
pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și
reziliente a economiei.
Stimată doamnă,
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 de modificare și de
solicitări de clarificare cu privire la Ghidul Solicitantului aferent Acțiunii 4.1.1. – ”Investiții în
activități productive” din cadrul Axei prioritare 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în
contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi,
digitale și reziliente a economiei.
Menționăm că toate aceste propuneri au fost formulate de către reprezentanții companiilor de consultanță
în management membre AMCOR, dar ne-au fost semnalate și de companii din afara AMCOR în cadrul
evenimentelor organizate de către Asociație și de către partenerii noștri.
Toate propunerile, întrebările și solicitările de clarificare primite pe acest subiect au fost centralizate și
incluse în anexa acestei adrese.
Vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru eventuale clarificări sau consultări cu privire la subiectele
abordate în anexa acestei adrese.
Cu deosebită stimă,
Petre Luigi LUICAN
Președinte AMCOR
Acest document a fost elaborat și verificat sub coordonarea Comisiei Profesionale de Fonduri Europene
(CPFE) din cadrul AMCOR

AMCOR (Asociația Consultanților în Management din România)
Adresa: str. Avram Iancu, nr. 22, sector 2, București
Date de contact: office@amcor.ro, tel. 021.311.51.75, fax 031.817.44.81, www.amcor.ro

ANEXA ADRESEI AMCOR 200/21.09.2021

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
Axa Prioritară 4 - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra
pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie
Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive
SOLICITĂRI DE CLARIFICARE/PROPUNERI
1.
În cazul în care avem un proiect doar cu achiziție de echipamente vă rugăm să ne spuneți dacă trebuie să facem dovada proprietății/ închirierii
locației? Dacă da, pe ce perioadă?
În cazul în care proiectul cuprinde lucrări de investiții privind imobile, Solicitantul trebuie să demonstreze dreptul de proprietate sau orice alt drept de
administrare care să-i permită obținerea autorizației de construire. Concesiunea este specifică doar dreptului public iar contractul de închiriere nu
permite posibilitatea obținerii autorizației de construire. Propunem inlocuirea contractului de închiriere cu contractul de superficie pentru ca, Conf.
Legii 50, este acceptat, fiind un drept de folosinta-dezmembrant al dreptului de proprietate.
2.
Având în vedere indicatorul suplimentar de realizare „Număr de noi produse - bunuri sau servicii - și procese introduse pe piață de către beneficiar”
vă rugăm să ne spuneți cum se poate îndeplini în cazul unei investiții inițiale prin extindere de capacitate de producție?
3.
Vă rugăm să ne comunicați dacă sunt eligibile proiectele începute având în vedere că în cadrul cererii de finanțare la maturitatea proiectului se
menționează „În cazul în care proiectul a început deja, indicați starea de evoluție a lucrărilor” (și cum poate fi dovedită)?
4.
Vă rugăm să ne informați dacă este obligatorie numirea unui responsabil GDPR în cadrul echipei de implementare sau este necesară numirea acestuia
în funcție de domeniul de activitate al firmei sau este suficientă o declarație pe propria răspundere prin care beneficiarul își asumă că va respecta
legislația în domeniu?
5.
Declarație privind evitarea dublei finanțări - propunem să fie eliminată următoarea formulare: ’’nu au fost şi nu fac obiectul unei alte solicitări
de sprijin financiar din fonduri publice (inclusiv UE, norvegiene, elvețiene) sau din partea instituțiilor financiare internaționale (dublă finanțare),
integral sau parțial, în ultimii 5 ani’’ (eventual introdusă sintagma din apelul 3 Măsura 2.2 respectiv o declarație din care rezultă că nu are aprobată o
altă sursă de finanțare).
6.
“În cazul în care solicitantul deține cu titlu de proprietate imobilul în care se face investiția, acesta trebuie să fie liber de orice sarcini și servituți și
să nu facă obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești și nici al unor revendicări potrivit unor legi speciale în materie sau a
dreptului comun. Se probează prin extras de carte funciară.”
Propunerea noastră este ca în cazul unui credit bancar, unde imobilul în care se dorește să se realizeze investiția este girat în favoarea băncii,
să poată fi utilizat ca locație pentru implementarea proiectului, dacă banca în favoarea căreia este girat bunul își dă acordul pentru
realizarea investiției.
7.
„b) Investiție de minim 20% din valoarea proiectului în conformitate cu prevederile Anexei I din Propunerea de REGULAMENT DELEGAT AL
COMISIEI (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului privind stabilirea criteriilor tehnice de
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8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

screening pentru determinarea condițiilor în care o activitate economică se califică ca contribuind în mod substanțial la atenuarea schimbărilor
climatice sau adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă acea activitate economică nu cauzează nici un prejudiciu semnificativ
oricăruia dintre celelalte obiective de mediu - 40 puncte:”
Propunem ca acest criteriu să fie modificat/ajustat/detaliat, deoarece ponderea de peste 90% din valoarea proiectului care să raspundă
criteriilor aferente Regulamentului 2020/852 este foarte mare și nu întrunește nevoile IMM-urilor în perioada post criză sanitară.
„Se va prezenta gradul de noutate al produsului/procesului în comparație cu produsele/procesele existente pe piață la momentul propunerii;
impactul implementării proiectului și necesitatea privind obținerea ajutorului nerambursabil; măsura în care rezultatele preconizate a se obține prin
implementarea proiectului vor avea piață de desfacere și sunt prezentate beneficiile și avantajele acestora comparativ cu concurența,
îmbunătățire/creșterea nivelului tehnologic al întreprinderii solicitante prin introducerea în producție a rezultatelor cercetării și achiziționarea de
active corporale/necorporale care să sprijine procesul tehnologic comparativ cu tehnologiile existente înaintea demarării proiectului, avantajele și
beneficiile fluxului tehnologic inovativ comparativ cu cel existent în întreprindere la momentul solicitării finanțării nerambursabile etc.”
Propunem ajustarea acestui criteriu prin schimbarea orientării în care se concentrează inovarea și anume din orientarea către piață să se
modifice către firmă. Inovarea să fie analizată pentru produsele și serviciile companiei la nivelul acesteia, nu la nivel de piață.
Propunem ca avizele de mediu să nu fie solicitate în momentul depunerii cererii de finanțare, din cauza timpului limitat.
Propunem să fie solicitat doar SF (Studiu de Fezabilitate) pentru proiectele care presupun construcții și doar Plan de Afaceri pentru proiectele în
care se face achiziție de echipamente.
Solicităm o clarificare în ceea ce privește demararea lucrărilor în 6 luni.
Solicităm o clarificare în ceea ce privește excluderea pensiunilor de la finanțare în comparație cu hotelurile care nu sunt excluse.
Solicităm o clarificare în ceea ce privește reabilitarea clădirilor care în mod normal ar trebui să se facă în baza unui act de proprietate intervențiile majore la clădiri (ex: consolidările) necesită autorizații și act de proprietate.
Propunem adăugarea la tipurile de investiții listate în ghid a termenului ”modernizare”.
Solicităm o clarificare în ceea ce privește antecontractul și dacă este posibilă simplificarea documentației. Antecontractul presupune costuri
suplimentare. Membrii noștri sunt de acord că trebuie să existe studii de piață, oferte anexate și raportul expertului ANEVAR, dar consideră că
documentația ar trebui simplificată, iar documentele suplimentare să fie depuse numai de cei propuși pentru finanțare (în momentul
contractării).
Solicităm o clarificare în ceea ce privește asigurarea lichidităților necesare pentru desfășurarea activităților (ex: cash flow, extras de cont,
declarație pe proprie răspundere etc.).
Propunem reducerea plafonului de la 1 milion de euro per proiect la 500.000 euro per proiect pentru a putea fi astfel finanțate mai multe
proiecte.
Solicităm o clarificare în ceea ce privește demararea de lucrări înainte de semnarea contractului de finanțare. Conform Ordinului referitor la
achizițiile publice, achiziția nu se poate face anterior semnării contractului de finanțare.
Propunem reducerea perioadei de la 8 ani la criteriul maturitate la 5 ani (2 ani implementare + 3 ani durabilitate) și să se coreleze dacă
investiția va fi păstrată timp de 5 ani sau 3 ani - sunt două date care nu sunt corelate.
Solicităm o clarificare în ceea ce privește anexa 1 care face referire la o propunere de regulament, nu la un document legislativ aprobat și intrat în
vigoare.
Vă rugăm să clarificați dacă în cazul achiziției/execuției unei construcții, activitatea propusă prin proiect poate fi autorizată la locul de implementare
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22.

23.
24.

la finalizarea proiectului, activitatea fiind doar cuprinsă în statut/act constitutiv, dar ne-autorizată la Registrul Comerțului.
Vă rugăm să clarificați ce înțelegeți prin "active" - pag. 11;
 Beneficiarii sunt IMM-urile din România active în sectoarele eligibile menționate mai jos:
Precizăm că în cazul în care solicitantul își propune să deschidă un nou punct de lucru în urma implementării proiectului, activitatea se poate autoriza
la Registrul Comerțului numai în urma finalizării lucrărilor de construire/în urma achiziției imobilului teren + construcție.
Pentru a nu favoriza achiziția sau construirea de clădirii in scop imobiliar, pentru activitățile din sfera serviciilor, sa se justifice necesarul de suprafață
a clădirii propuse, prin fluxul tehnologic/nr. de angajați
Vă rugăm să clarificați ce înțelegeți prin „Proiectul propune un produs/proces inovativ”. Produsul trebuie să fie unul nou pentru întreprindere sau
trebuie să fie un produs existent semnificativ îmbunătățit din punct de vedere al specificațiilor/materialelor de fabricație etc.
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