Nr. înreg. AMCOR: 216/06.12.2021
Către: Guvernul României
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
În atenția:

dlui. Prim-Ministru Nicolae-Ionel Ciucă
dlui. Ministru Dan Vîlceanu
dlui. Ministru Cseke Attila

Referitor la: POR 2.2. apelurile 2 și 3

Stimați domni,
AMCOR, 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) pe care îi reprezentăm.
Așa cum am menționat și în scrisorile noastre anterioare, AMCOR a transmis autorităților în perioada 20192021 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.
La nivel național gradul de absorbție pentru Programul Operațional Regional este conform informațiilor
publicate pe website-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene la valoarea totală de 49,16% (29
octombrie 2021).
În contextul în care conchidem o absorbție totală sub jumătate din valoarea alocată pentru acest program și
în contextul în care aceste fonduri europene se vor pierde dacă nu sunt absorbite, în calitate de reprezentanți ai
mediului de afaceri privat vă solicităm alocarea de fonduri pentru POR 2.2 apelurile 2 și 3 destinate susținerii
mediului de afaceri și așa grav afectat de pandemia Covid-19.
Motivele care stau la baza solicitării noastre:

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 a 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.
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 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).
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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/mlpdapor20142020580milioaneieuro20202021immuriaxaprioritara2
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 programare.
Având în vedere toate aceste aspecte, precum și faptul că un procent important al proiectelor publice pot fi
fazate, vă solicităm următoarele:

1) Relocarea de fonduri de la Axele neperformante către Axa 2
2) Contractarea tuturor proiectelor care în urma evaluării au obținut peste 75 de puncte
De asemenea, având în vedere amânarea lansării măsurii 4.1.1. „Investiții în activități productive”, din
cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID19, a Programului Operațional Competitivitate și având în vedere faptul că încă nu există o formă finală
agreată, propunem comasarea fondurilor REACT EU cu POR.
Considerăm că această comasare reprezintă o soluție rapidă de finanțare a proiectelor deja depuse și evaluate în
cadrul POR. Astfel, având în vedere îndeplinirea condițiilor de eligibilitate aferente fiecărui program,
recomandăm ca:
 fondurile REACT EU să fie direcționate către proiectele firmelor care au înregistrat profit în anul
2019 și au o scădere a CA ≥ 5% (aceste informații urmând a se verifica pe baza situațiilor financiare
aferente anului 2020).;
 fondurile POR 2014-2020 să fie direcționate către restul proiectelor care au fost evaluate si au
obținut cel puțin 75 de puncte (pragul de calitate).
Vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru eventuale clarificări sau consultări cu privire la subiectele abordate
mai sus.
Cu deosebită stimă,
Petre Luigi LUICAN
Președinte AMCOR

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