Nr. înreg. AMCOR: 199/09.09.2021
Nr. înreg. FPSC: 1603/09.09.2021
Către: Guvernul României
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
Autoritatea de Management POR (AM POR)
În atenția:

dlui. Prim-Ministru Florin Cîțu
dlui. Ministru Interimar Florin Cîțu
dlui. Ministru Cseke Attila

Referitor la: POR 2.2. apelurile 2 și 3
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, vă transmitem această adresă la
solicitarea membrilor Asociației Consultanților în Management din România (AMCOR) și Federației
Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC) pe care îi reprezentăm.
Așa cum am menționat și în scrisorile noastre anterioare, AMCOR a transmis autorităților în
perioada 2019-2021 numeroase propuneri de optimizare a alocării financiare pentru investițiile POR
2.2. Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității IMM, apelurile 2 și 3, unde există în continuare
o cerere foarte mare în piață și o nevoie reală de suplimentare a fondurilor. Pe de altă parte, prin
adresa nr. 1576/27.07.2021 și FPSC a solicitat urgentarea procesului de realocare a fondurilor
necesare asigurării finanțării, respectiv contractarea proiectelor aferente POR 2.2., adresă la care
MDLPA a transmis răspunsul nr. 93.542/06.08.2021, conform căreia se fac demersuri în acest sens.
Dat fiind impactul economic al pandemiei, propunerile noastre s-au axat pe necesitatea
alocării/suplimentării fondurilor pentru POR 2.2 apelurile 2 și 3 destinate susținerii mediului de
afaceri ținând cont de următoarele aspecte:
1. Solicitanții s-au mobilizat și, prin consultanții lor, au pregătit proiecte eligibile de
foarte bună calitate, care se încadrează perfect pe POR 2.2.;
2. Intervențiile sunt gândite la nivelul programelor pentru a sprijini domenii cu valoare
adăugată mare, pentru susținerea inovării și investițiilor cu impact economic;
3. Prioritățile de investiții sunt aprobate, documentele suport există deja, nu mai
necesită un efort administrativ suplimentar și nici un timp îndelungat de analiză;
4. 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 (peste 90% dintre acestea au
fost deja evaluate) 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.
5. O soluționare favorabilă și cu celeritate a impasului actual din cadrul POR 2.2.
apelurile 2 și 3 ar contribui la menținerea încrederii mediului de afaceri în Programul
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Operațional Regional și în instrumentele financiare ale politicii de coeziune europene. Pe de
altă parte, un eșec ar prejudicia imaginea programului operațional și ar pune la îndoială
transparența și credibilitatea fondurilor europene structurale și de investiții alocate prin
Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR).
De asemenea, prin Memorandumul nr. 946/2020 al MLPDA a fost aprobată continuarea procesului
de evaluare și selecție pentru cererile de finanțare aflate pe lista de rezervă, precum și reîntregirea
bugetelor cererilor de finanțare a căror valoare nerambursabilă totală depășește valoarea alocării
financiare.
Nivelul maxim de contractare pentru POR 2014-2020, aprobat prin memorandum, 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://www.mdlpa.ro/subarticles/5/mlpdapor20142020580milioaneieuro20202021immuriaxapriorita
ra2 a existat o intenție a guvernului de a suplimenta alocarea financiară a apelului, suplimentare care
încă nu a fost pusă în aplicare.
Suplimentarea alocării financiare se poate realiza în condițiile fazării proiectelor deja contractate pe
alte axe prioritare și care vor fi în imposibilitatea finalizării acestora până la sfârșitul perioadei de
programere. Exemplificativ, pentru proiecte depuse pe Axa prioritară 10. Îmbunătățirea
infrastructurii educaționale sau 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, au fost semnate
contracte de finanțare foarte târziu, respectiv începând cu finalul anului 2020 și până în luna aprilie
2021, ceea ce va avea drept consecință imposibilitatea finalizării investițiilor avute în vedere, până la
data de 31 decembrie 2023.
În contextul modificărilor legislative frecvente, în domeniul achizițiilor publice, precum și al
evoluției prețurilor pe piață, în special în domeniul construcțiilor (evoluție nefavorabilă beneficiarilor
de finanțare nerambursabilă), beneficiarii contractelor de finanțare sunt nevoiți să adapteze proiectele
depuse încă din anul 2018, la toate aceste modificări (actualizarea valorii investiției, revizuirea
planului de achiziții etc.), ceea ce conduce încă de la începutul proiectului, la întârzieri în derularea
activităților din proiect, fiind obligatorii efectuarea demersurilor pentru modificarea contractului de
finanțare.
Pe de altă parte, derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică a contractelor
de proiectare faza PT și execuție lucrări – fie că sunt lansate ca o singură procedură (proiectare și
execuție), fie ca sunt lansate ca proceduri de atribuire distincte – depășește termenele prevăzute de
legea achizițiilor publice, ajungând să se desfășoare de regulă într-un interval de 6 luni până la 12
luni, în funcție de numărul acestora (în cazul proiectelor finanțate prin Axa 13, fiind vorba de
proiecte integrate, cu mai multe obiective de investiție), de numărul ofertelor depuse, de
complexitatea investiției etc.
Astfel, în varianta optimistă, pentru execuția lucrărilor, dar și pentru achiziționarea și furnizarea
dotărilor specifice investiției, prevăzute în mare parte din proiectele finanțate pe cele 2 axe prioritare
menționate anterior, rămâne un interval de timp în care este imposibilă finalizarea de către
beneficiari, a proiectelor pentru care au obținut finanțare.
Având în vedere toate aceste aspecte, precum și faptul că un procent important al proiectelor publice
pot fi fazate, vă solicităm următoarele:
1) Evaluarea statusului programului și verificarea stadiului de implementare a proiectelor
publice care vor putea fi fazate,
2) Realocarea de fonduri de la proiectele publice fazate către proiectele private care în urma
evaluării au peste 75 de puncte,
3) Alocarea să acopere cel puțin 70% din proiectele depuse.
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Având în vedere toate aceste aspecte, vă propunem urgentarea procesului de evaluare și de
contractare a proiectelor aferente POR 2.2. pentru începerea imediată a implementării
acestora și implicit susținerea mediului de afaceri din România care a fost afectat de contextul
epidemiologic în care din păcate încă ne aflăm.
Vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru eventuale clarificări sau consultări cu privire la subiectele
abordate mai sus.
Cu deosebită stimă,
Cu stimă,
Petre Luigi LUICAN
Președinte AMCOR

Adriana Iftime
Director General FPSC

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