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Nr. ieșire: 250/13.05.2022 

Către: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) 

În atenția: dlui. Ministru Cseke Attila 

Referitor la: COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL (PNRR) - GHID SPECIFIC - CONDIȚII DE ACCESARE A FONDURILOR 

EUROPENE AFERENTE PNRR ÎN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE PNRR/2022/C10 

Stimate domnule ministru, 

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 pentru a vă transmite niște propuneri punctuale cu privire la COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL (PNRR) 

- GHID SPECIFIC - CONDIȚII DE ACCESARE A FONDURILOR EUROPENE AFERENTE PNRR ÎN CADRUL APELURILOR DE 

PROIECTE PNRR/2022/C10 

Ref. Text din Ghid/Schemă 
Pagina din 

Ghid/Schemă 
Motivare Soluție propusă 

1 Pentru investitia I.1.2 - Asigurarea 

infrastructurii pentru transportul 

verde – ITS/alte infrastructuri TIC 

(sisteme inteligente de 

management urban/local) din 

cadrul Anexei 1 Condițiile de 

aplicare, respectiv criteriile de 

eligibilitate ale cheltuielilor se 

precizeaza la sectiunea de 

activitati eligibile  “Activități de 

proiectare și asistență tehnică” 

Anexa 1 
Condițiile de 

aplicare, pentru 

investitia I.1.2 - 

Asigurarea 

infrastructurii pentru 

transportul verde – 

ITS/alte infrastructuri 

TIC (sisteme 

inteligente de 

management 

urban/local) – pag 38 

In acceptiunea noastra “Activități de proiectare și asistență 

tehnică” este asimilata capitolului 3 din Devizul general 

intocmit conform HG 907/2016.  

Prin urmare toate cheltuielile cuprinse in cadrul 

capitolului 3 conform devizului sunt eligibile.  

 Totodata in cadrul acestui capitol la punctul 3.7. sunt 

incluse cheltuielile cu serviciile de consultanta, de unde 

se deduce in mod automat ca  atat cheltuielile de 

consultanta aferente etapei de scriere a proiectului cat si 

cele aferentei etapei de implementare a proiectului sunt 

Propunem elaborarea unei note de 

clarificare a ghidului, prin care sa se 

precizeze ca sunt eligibile toate 

cheltuelile aferente capitolului 3 

din Devizul general „Proiectare și 

asistență tehnică”, implicit 

serviciile de consultanta.  

 

Propunerea voastra vine in sprijinul 

autoritatilor publice locale care sunt 

la acest moment reticente in 

achizitionarea serviciilor de 

consultanta intrucat nu le este clara 

eligibilitatea acestor tipuri de 
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incluse si implicit eligibile.  servicii.  

2 Pentru investitia I.1.3 - Asigurarea 

infrastructurii pentru transportul 

verde – puncte de reîncărcare 

vehicule electrice se precizeaza la 

cap. IV Conditie privind 

includerea statiilor de reincarcare 

pentru vehicule electrice 

“comunele care nu se încadrează 

în categoriile indicate pot solicita 

orice număr de stații de încărcare 

vehicule electrice” 

Ghidul 

solicitantului, 

sectiunea IV 

Conditie privind 

includerea 

statiilor de 

reincarcare 

pentru vehicule 

electrice,   

Din conditiile precizate in cadrul acestui capitol se intelege 

ca este prevazuta in mod automat o alocare suplimentara 

pentru statiile de reincarcare pentru categoriile de 

beneficiari care se regasesc in tabel, implicit pentru 

comunele  din zona adiacentă municipiilor, comunelor care 

sunt stațiuni turistice și comunelor care sunt străbătute de 

drumuri naționale – conform listei anexate.  

In cadrul ghidului se precizeaza “comunele care nu se 

încadrează în categoriile indicate pot solicita orice număr 

de stații de încărcare vehicule electrice”, de unde se 

deduce in acceptiunea noastra ca aceste comune pot 

realiza orice numar de statii, inclusiv 0.  

 

Propunem elaborarea unei note de 

clarificare a ghidului, prin care sa se 

precizeze ca beneficiarii care nu se 

regasesc in cadrul listei, pot 

solicita orice număr de stații de 

încărcare vehicule electrice, 

inclusiv 0.  

Aceasta propunere vine in sprijinul 

comunelor mici, care au solicitat  

deja prin alte scheme de finantare 

achizitionarea de statii de 

reincarcare, iar suplimentarea cu alte 

statii fiind inutila in cadrul acestor 

comune (mici).    

 

Acest document conține o sinteză a punctelor de vedere primite pe acest subiect din partea firmelor membre AMCOR. 

Vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru eventuale clarificări sau consultări cu privire la subiectele abordate mai sus. 

Cu stimă, 

Petre Luigi LUICAN 

Președinte AMCOR 

 

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


