Nr. înreg. AMCOR: 252/28.06.2022
Către: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
Secretariatul General al Guvernului
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. 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%.
Argument. Menționăm că în cazul tuturor programelor operaționale de până acum și a tuturor apelurilor în care
consultanții au fost alături de beneficiarii misiunilor de consultanță încă din etapa de scriere a proiectului s-a
dovedit că proiectele implementate au fost unele de calitate și de succes.
Ținem să menționăm în același timp că, în relația cu beneficiarii misiunilor de consultanță, consultanții pot
confirma faptul că în România încă nu s-a format o piață matură de consultanță, clienții încă nu sunt obișnuiți să
apeleze la servicii de consultanță și este necesară o susținere din partea statului român a companiilor de consultanță
în management care au fost afectate grav în ultimii 2 ani pentru a nu dispărea de pe piață. O astfel de finanțare a
serviciilor de consultanță în management este atât în interesul beneficiarilor misiunilor de consultanță, cât și în
interesul autorităților care își doresc să fie implementate proiecte 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
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Verificat de către Comisia Profesională de Fonduri Europene (CPFE) a AMCOR.
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