Nr. înregistrare: 249/11.05.2022
Către: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR)
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE)
Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT)
În atenția: domnului ministru Adrian CHESNOIU
domnului ministru Marcel-Ioan BOLOȘ
domnului ministru Constantin-Daniel CADARIU
domnului secretar de stat Sorin MOISE
Subiect: Solicitare clarificări și propuneri măsura Granturi Capital de Lucru

Stimați domni,
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 aspecte cu privire la schema de
granturi capital de lucru.
În vederea unei corecte informări a potențialilor beneficiari vă rugăm să ne explicați metodologia de calcul
a anumitor sume astfel :
Art. 2 lit. i. grant pentru capital de lucru - grant direct acordat beneficiarilor de ajutor de stat sub formă de
sumă forfetară sau sumă reprezentând 15% din cifra de afaceri înregistrată în situațiile financiare anuale la
31 decembrie 2019;
Vă rugăm să precizați dacă Cifra de Afaceri este conform bilanțului 2019 din poziția de bilanț:
- Cifra de Afaceri netă
- Cifra de Afaceri netă corespunzatoare activității preponderente efectiv desfășurate
- Venituri obținute din activități agricole
o) microgrant - grant direct în valoare de 5.000 euro acordat sub formă de sumă forfetară beneficiarilor de
ajutor de stat în domeniile de activitate cu codurile CAEN REV 2, prevăzute în anexa la prezenta ordonanță
de urgență;
Vă rugăm să precizați dacă dovada este doar activarea cod CAEN secundar sau cod CAEN
principal.
Art. 5. - (1) Microgranturile se acordă pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat cu
următoarele categorii de beneficiari:
a) microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii care fac dovada prin situațiile financiare depuse că
nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019, cu activitate economică în
domeniile de activitate cu codurile CAEN REV 2 prevăzute în anexă;
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Vă rugăm să precizați dacă se face referire la contract de bază sau la orice fel de contract de
muncă.
a) au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin 3 luni calendaristice înainte de data
de 31 decembrie 2019;
Vă rugăm să menționați dacă dovada este prin activarea CAEN pe activitatea curentă sau dovada
unor cheltuieli/investiții în vederea autorizării CAEN.
b) au obținut o cifră de afaceri/venituri de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data de 31 decembrie
2019, cu excepția beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuți la art. 5
Vă rugăm să menționați dacă se face referire la CA totală sau pe activitate agricolă.
alin. (1) lit. a), care au fost înființați în anul 2019, cu o cifră de afaceri mai mică de 5.000 euro, pentru care
plafonul minim al cifrei de afaceri se calculează prin înmulțirea numărului de luni întregi de activitate din
anul 2019 cu suma de 415 euro, și a beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuți la art. 5 alin. (1) lit. b);
Art.10 (2) Alocarea grantului pentru capital de lucru se realizează pe bază de cotă procentuală din cifra de
afaceri, acesta fiind destinat IMM-urilor, societăților agricole, cooperativelor agricole, grupului de
producători, organizațiilor de producători, cu activitate autorizată într-unul din codurile CAEN REV 2
prevăzute în anexă.
Vă rugăm să identificați concret cele 2 cerințe:
o
o

Cota se calculează la Cifra de afaceri totală sau Veniturile obținute din activități
agricole?
Activitatea autorizată CAEN trebuie să fie și activitatea principală?

Art. 11. - (1) Valoarea sprijinului din fonduri externe nerambursabile pentru capital de lucru se stabilește
astfel:
a) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 33.350 euro, valoarea
grantului este de 5.000 euro;
b) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 33.350 euro, valoarea grantului
poate fi de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 120.000 euro.
Art. 13. - Granturile pentru capital de lucru se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele
condiții:
a) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă/operațională, respectiv din activitatea de
exploatare, în unul din ultimele trei exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru
obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse la Agenția Națională de Administrare Fiscală;
Vă rugăm să identificați dacă activitatea curentă/operațională este raportată la toată activitatea
sau la cea agricolă.
e) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe
necesare reluării activității curente/operaționale;
f) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații și tehnologii necesare reluării activității
curente/operaționale;
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(2) Cheltuielile efectuate din granturi pentru capital de lucru potrivit alin. (1) trebuie să fie în legătură cu
activitățile/subactivitățile codului CAEN pentru care s-a solicitat finanțare.
Art. 24. - Fondurile aferente măsurilor de sprijin prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se plătesc
după verificarea condițiilor de cumul al ajutorului de stat, pe baza declarației pe propria răspundere a
beneficiarului de ajutor de stat, cu condiția încadrării în plafoanele menționate de Cadrul temporar COVID19, respectiv de 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul
pescuitului și acvaculturii, 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în
domeniul producției primare de produse agricole, respectiv 2.300.000 euro pentru fiecare întreprindere care
își desfășoară activitatea în celelalte domenii de activitate.
Vă rugăm să identificați lista completă a surselor de finanțare care intră în acest plafon, inclusiv
cu măsurile de finanțare prin PNDR, atât pe Pilonul I (plăți directe) cât și pe Pilonul II (investiții
și dezvltare rurală)
Alte întrebări:
Vă rugăm să specificați dacă o firmă care a mai accesat măsura Capital de lucru, poate să aplice
din nou cu aceeași firmă, dar pe un cod CAEN pentru agricultură. În cazul în care poate aplica,
ne raportăm strict la Cifra de Afaceri aferentă codului CAEN pentru agricultură pentru care se
solicită finanțarea, sau la Cifra de Afaceri totală a firmei?
Vă rugăm să precizați în cazul beneficiarilor de ajutor de stat care fac parte din categoria
întreprinderi legate sau partenere, dacă pot depune mai multe cereri de finanțare și dacă pentru
valoarea cumulată a proiectelor nu trebuie să se depășească un anumit plafon.
Vă rugăm să precizați dacă criteriul „firmă în dificultate” se va aplica pentru această sesiune.
Vă rugăm să specificați dacă I.I.-urile si P.F.A.-urile pot beneficia de ajutor de stat pe măsura
Granturi Capital de Lucru. În acest caz beneficiarii se vor raporta la valoarea Cifrei de Afaceri
(sau echivalentul acesteia) din declarațiile depuse la ANAF sau la Registrele de evidență fiscală?
Având în vedere faptul că la Art. 12 din Ordonanța de Urgență publicată în Monitorul Oficial se specifică:
„Granturile pentru capital de lucru se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, IMMurilor din domeniile de activitate: agricultură, piscicultură și acvacultură, industria alimentară și alte
activități asimilate acesteia, a căror activitate curentă a fost afectată de efectele pandemiei COVID 19.”
Vă rugăm să precizați modalitatea în care se va identifica gradul de afectare a IMM-urilor în
urma pandemiei COVID-19. Va exista un procent al scăderii Cifrei de Afaceri in 2020 față de
2019, cum a fost în sesiunea din 2020?

Vă transmitem mai jos propunerile AMCOR în legătură cu aceste întrebări, în conformitate cu motivarea
expusă în conținutul OUG:
Propunere 1: Cifra de afaceri netă să fie baza de calcul.
Argumentele care stau la baza acestei recomandări pleacă de la faptul că:
1. Cel mai mare impact a fost către companiile din domeniul agriculturii ce se aflau în derularea
unor investiții majore, atât prin fonduri europene, cât și prin surse bancare.
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2. Aceste companii, pentru a fi finanțabile sau bancabile au fost nevoite să desfășoare și activități
complementare celor din agriculturaă pentru a susține capacitatea de rambursare a ratelor,
cofinanțării, cheltuielilor operaționale.
3. Majoritatea activităților agricole produc venituri din agricultură anul următor, conform ciclului
producției agricole, altele, cum ar fi pomicultura produc venituri după 3-4 ani, iar ca venituri
preponderente după 6-7 ani de la înființarea plantațiilor. În acest sens acest sector este complet
dezavantajat, deși este eligibil la finanțare și are cele mai multe cheltuieli de întreținere, nu are
venituri/CA din activitatea agricolă.
Propunere 2: Codul CAEN să fie autorizat și poate fi activitate secundară.
1. Pot exista situații de CAEN principale pe domeniile de activitate eligibilă, dar veniturile
obținute să fie din alte activități, mai ales în situațiile unor investiții.
2. Veniturile agricole sunt incerte, de aceea, în situațiile în care există și alte activități, se preferă
păstrarea domeniului agricol în secundar, pentru a nu exista riscul unor dese modificări de
CAEN.
Propunere 3: Activitatea curentă/operațională să fie raportată la toată activitatea
1. Nu va genera o dezavantajare a unor sectoare din listă, dezavantaje create de mecanismele de
piață, prețuri de inputuri sau prețul produselor din import, în condițiile în care sectoarele cărora
se aplică prezenta ordonanță nu au un mecanism foarte dezvoltat de acoperire a riscurilor prin
polițe de asigurare.

Vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru eventuale clarificări sau consultări cu privire la subiectele abordate
în această adresă.
Cu stimă,
Petre Luigi LUICAN
Președinte AMCOR

Acest document a fost elaborat și verificat sub coordonarea Comisiei Profesionale de Agricultură (CPA) și
a Comisiei Profesionale de Fonduri Europene (CPFE) din cadrul AMCOR
Cristian GĂINĂ
Coordonator CPA AMCOR
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