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Nr. înreg. AMCOR: 222/19.01.2022 

Către: Ministerul Economiei 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 

În atenția: dlui. Ministru Florin Marian Spătaru 

                   dlui. Ministru Dan Vîlceanu 

Referitor la: GHID CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR - Programul Operațional 

Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 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, Obiectiv Tematic - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul 

pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a 

economiei, Prioritatea de investiții: Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale 

și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare. 

Obiectiv Specific: Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19. 

Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive 

 

 

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.  

1. Prin prezenta, vă semnalăm necorelarea prevederilor Ghidului solicitantului cu anexele acestuia 

respectiv: 

 

- CAPITOLUL 2. Reguli pentru acordarea finanțării, Secțiunea 2.1 Eligibilitatea solicitantului din 

Ghidul consultativ, se precizează: 

“Totodată, solicitantul trebuie să facă dovada îndeplinirii următoarelor: 

(....) 

g. Solicitantul nu este întreprindere în dificultate în anul 2019, în conformitate cu prevederile art. 2, 

punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014;” 

 

- În cadrul machetei în format excel, cu titlul Proiecții financiare, verificarea încadrării solicitantului 

în categoria întreprinderilor în dificultate, conform formulelor existente, această verificare se face 

prin preluarea datelor financiare introduse în machetă, pentru anul N, respectiv anul 2020.  

 

Așadar, având în vedere cele precizate anterior, vă rugăm corelarea  formei finale a Ghidului (inclusiv 

anexele acestuia), în sensul revizuirii machetei financiare, în scopul corelării cu prevederile din CAPITOLUL 

2. Reguli pentru acordarea finanțării, Secțiunea 2.1 Eligibilitatea solicitantului din Ghidul, astfel încât 

verificarea încadrării solicitantului în categoria întreprinderilor în dificultate să se efectueze prin raportare la 

anul 2019. 
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2.  Prin prezenta solicităm clarificarea următorului paragraf: 

- CAPITOLUL 2 Reguli pentru acordarea finanțării, Secțiunea 2.1 Eligibilitatea solicitantului din 

Ghidul consultativ, se precizează: 

 

„ATENȚIE!  

(......) 

Sunt eligibili solicitanții care au avut activitatea suspendată în cursul anului 2020 din cauza pandemiei de 

COVID-19
1
, dar nu pe întreaga perioadă a anului 2020. Astfel, firmele care au avut cifra de afaceri 0 (zero) in 

anul 2020, nu sunt eligibile.” 

 

- Pentru a clarifica propunem următoarea formulare: 

 

„ATENȚIE!  

(......) 

Sunt eligibili inclusiv solicitanții care au avut activitatea suspendată în cursul anului 2020 din cauza pandemiei 

de COVID-19
1
, dar nu pe întreaga perioadă a anului 2020. Astfel, firmele care au avut cifra de afaceri 0 (zero) 

in anul 2020, nu sunt eligibile.” 

 

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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