Nr. înreg. AMCOR: 251/31.05.2022
Către: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
În atenția: acte.normative@mfe.gov.ro
Referitor la: Solicitare clarif icări – Proiect OUG POC 4.1.1./25 mai 2022
Stimată doamnă/Stimate domn,

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.
Principalele noastre solicitări de clarificare și observații sunt următoarele:
1. Anexa nr. 4 ce conține criteriile la finanțare.


Dorim să vă sesizăm că nu există o corelare la impactului Covid pe:



Cifra de Afaceri, conform criteriul A,



a rentabilității activității operaționale, conform criteriului C



scăderea ratei profitului operațional menționat la criteriul B.

cu

Argument. O societate economică ce are o scădere a Cifrei de afaceri cu mai mult de 30%, și a fost o societate
performantă conform criteriului C, nu poate să mențină o scădere a ratei de profit conform criteriului B, deoarece,
în primul rând este afectat profitul, veniturile au scăzut drastic, iar cheltuielile rămân undeva constante, companiile
consumând din rezerve pentru susținerea costurilor, în detrimentul profitului, cu speranța că perioada de susținere
va fi compensată prin aceste tipuri de ajutoare sau de reconsolidarea pieței.
2. Propunem ca, respectând formula de calcul pentru indicatori punctul B, precum și argumentul
prezentat la punctul 1, criteriul B să fie punctat astfel:


≤ 30 % - 0 puncte



30% - 40% - 5 puncte



40% - 50% - 10 puncte



50% - 60% - 15 puncte



60% - 70% - 25 puncte



≥70% - 35 puncte

3. Există diferențe între anexe și anume clasele de coduri CAEN Eligibile vs. Neeligibile. Vă rugăm
dacă este posibil să ne puneți la dispoziție o listă detaliată cu codurile CAEN Eligibile. Vă rugăm să
corelați anexa 3 cu anexa 5 cu privire la aceste aspecte.
4. Vă rugăm să ne spuneți dacă depunerea de cereri de finanțare va dura 3 zile indiferent de plafon, sau
dacă depunerea se va bloca la o solicitare de 150% sau 200% din suma alocată sesiunii.
5. Vă rugăm ca serviciile de consultanță în management să fie considerate cheltuială eligibilă în limita
a 5% ținând cont de faptul că pe alte programe operaționale limita a fost cuprinsă între 5% și 10%.
6. Vă rugăm să explicitați care sunt lucrările de construcții eligibile.
7. Propunem includerea la cheltuieli eligibile a părții de proiectare ținând cont de faptul că în cazul unor
lucrări de construcții partea de proiectare este o necesitate.
8. Vă rugăm de asemenea să ne transmiteți o listă cu cheltuielile neeligibile.
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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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