Către:
Referitor:

Nr.ieșire:

Ministerul Fondurilor Europene
Autoritatea de Management pentru POS CCE
Documente aferente noului apel de proiecte din cadrul Operațiunii
„Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv
prin investiţii tangibile şi intangibile” pentru întreprinderi DMI 1.1.
222E/CPFE/29.09.2014

Stimate Doamne / Stimați Domni,
Ca urmare a anunțului postat pe site-ul AM POS CCE cu privire la consultarea
documentelor ce vor sta la baza lansării unui nou apel de proiecte în cadrul Axei
Prioritare 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, Domeniul major de
intervenţie D1.1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă
a întreprinderilor, în special a IMM”, Operaţiunea „Sprijin pentru consolidarea şi
modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile” pentru
întreprinderi, vă transmitem în rândurile următoare observațiile, propunerile și întrebările
membrilor AMCOR.

Aspecte de clarificat: Ghidul Solicitantului
1. În cadrul ghidului solicitantului se face referire la un Glosar de termeni. Acesta
nu este inclus în ghid. Vă rugăm să îl publicați pentru consultare.
2. În cadrul ghidului solicitantului se face referire la un fișier .xls pentru rularea
analizei financiare. Vă rugăm să îl publicați pentru consultare.
3. Pagina 6: Alocarea financiară totală pentru această propunere de proiecte este de
50 de milioane de lei? Conform avizării publicate de Consiliul Concurentei, nr.8767
din 30.07.2014 această alocare este de 100 de milioane de euro. Vă rugăm
clarificați.
4. Pagina 6: Una dintre condițiile de eligibilitate este ca solicitantul să demonstreze
că deține resursele financiare și operaționale pentru implementarea proiectului.
Care sunt elementele verificate pentru evaluarea acestei cerințe?
5. Pagina 7: Efectul stimulativ:
”Solicitantul va trebui să demonstreze că finanțarea acordată trebuie să aibă ca
rezultat şi intensificarea activităților de inovare la nivelul beneficiarului”.
În condițiile prezentului apel, această frază ar trebui modificată, cu referire la
investiții și nu la activități de inovare, cu respectarea prevederilor din
REGULAMENTUL (UE) NR. 651/2014 AL COMISIEI din 17 iunie 2014 de declarare a
anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor
107 și 108 din tratat, Art.6, alin.3), lit.b). În acest sens, vă propunem următoarea
reformulare:
Cererea de finanțare și documentele însoțitoare trebuie să conțină date
suficiente din care să rezulte îndeplinirea a cel puțin unuia din următoarele
criterii în condițiile acordării finanțării:
• O creștere substanțială a domeniului de aplicare al proiectului/activității
ca urmare a ajutorului; sau
• O creștere substanțială a valorii totale a cheltuielilor suportate de
beneficiar pentru proiect/activitate ca urmare a ajutorului; sau
• O creștere substanțială a ritmului de finalizare a proiectului/activității în
cauză.
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Această cerință trebuie corelată în structura de plan de afaceri propusă, în acest sens
fiind necesară prezentarea variantei de analiză în absența ajutorului, cu proiect.
Tot în cadrul acestei secțiuni se menționează:
“Pentru a demonstra efectul stimulativ al finanțării, întreprinderile mari care depun
proiecte în cadrul acestei operațiuni pot propune (în Cererea de finanțare și/sau în Planul
de afaceri) și indicatori specifici, a căror valoare trebuie să fie supraunitară.”
Vă rugăm introduceți exemple de indicatori sau bateria de indicatori al căror calcul poate
demonstra efectul stimulativ al finanțării. În caz contrar, vă rugam să eliminați această
cerință.
6. Pag. 10 Valoarea maximă a finanțării nerambursabile acordată pentru un
proiect este de:
a) 4,5 milioane euro (echivalent în lei) pe proiect pentru întreprinderi mari pentru
investiții;
b) 1,5 milioane euro (echivalent în lei) pe proiect pentru IMM pentru investiții;
c) maxim 10% din valoarea pentru investiții (echivalent în lei) pe proiect pentru
consultanță în favoarea IMM-urilor.
Comentariu: Fiind vorba de echivalentul în lei, ar trebui specificat cursul de schimb la
care ne raportăm în determinarea valorii maxime a finanțării nerambursabile (inforeuro,
BNR, BCE). De asemenea, conform schemei de ajutor de stat aprobată de Consiliul
Concurenței (nr.8767/30.07.2014) aceste valori sunt diferite, respectiv: 4 mil.euro –
întreprinderi mari, 1 mil.euro – IMM și 0,5 mil.euro – consultanță. Vă rugăm clarificați.
Finanţarea nerambursabilă pe proiect (4,5 milioane Euro - menționată în actuala variantă
a ghidului solicitantului) este relativ mare faţă de bugetul acordat şi de intervalul de timp
pentru implementare. Deoarece durata proiectului este de 12 luni, ceea ce nu permite o
investiţie în echipamente cu durate de livrare mari, care în mod obişnuit sunt mai
costisitoare, propunem ca valoarea maximă a finanţării nerambursabile să fie de 10
milioane lei pentru întreprinderi mari şi de 5 milioane lei pentru IMM.
7. Tipuri de proiecte
Conform ghidului solicitantului se finanțează proiecte ce prevăd: ”modernizarea
instalațiilor în scopul creșterii eficienței și randamentului prin dotări cu
echipamente și instalații înalt tehnologizate, automatizarea procesului de fabricație,
introducerea de noi tehnologii de producție prin achiziție de utilaje și echipamente și
imobilizări necorporale”.
Cu toate acestea ”Nu se finanțează achiziționarea de noi echipamente pentru înlocuirea
celor uzate din cadrul unor linii de fabricație existente, cu excepția cazului în care
achiziția de noi echipamente duce la completarea, modernizarea și îmbunătățirea
procesului tehnologic aferent liniei respective contribuind la o modificare fundamentală a
procesului de producție”.
În acest context, vă rugăm să definiți în glosarul de termeni o modificare
fundamentală a procesului de producție ca fiind completarea, modernizarea și
îmbunătățirea procesului tehnologic aferent liniei respective.
8. Tipuri de proiecte:
Conform prevederilor din REGULAMENTUL (UE) NR.651/2014 AL COMISIEI din 17 iunie
2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în
aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, Preambul, alin.(25), și Art.2., alin.49
„investiție inițială” înseamnă: (a) o investiție în active corporale și necorporale legată de
demararea unei unități noi, extinderea capacității unei unități existente, diversificarea
producției unei unități prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o
schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente; sau
(b) o achiziționare de active legate direct de o unitate, cu condiția ca unitatea să fie
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închisă sau să fi fost închisă dacă nu ar fi fost achiziționată și să fie cumpărată de un
investitor care nu are legătură cu vânzătorul și exclude simpla achiziționare a acțiunilor
unei întreprinderi;
Conform prevederilor din REGULAMENTUL (UE) NR.651/2014 AL COMISIEI din 17 iunie
2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în
aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, Preambul, alin (25), si Art. 2., alin 51:
„investiție inițială pentru o nouă activitate economică” înseamnă: (a)o investiție în active
corporale și necorporale legată de demararea unei noi unități sau de diversificarea
activității unei unități, cu condiția ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu
activitatea desfășurată anterior în unitatea respectivă; (b) achiziționarea de active
aparținând unei unități care a fost închisă sau care ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost
cumpărată și care este achiziționată de un investitor care nu are legătură cu vânzătorul,
cu condiția ca noua activitate ce urmează a fi desfășurată utilizând activele dobândite să
nu fie identică sau similară cu activitatea desfășurată în unitatea respectivă înainte de
achiziție.
În acest context, vă propunem reformularea după cum urmează:
Pentru investițiile realizate de IMM-urile din toate regiunile de dezvoltare,
precum și cele realizate de întreprinderile mari din toate regiunile de
dezvoltare, mai puțin regiunea București-Ilfov, se finanțează următoarele tipuri
de proiecte:
demararea unei unități noi, prin achiziție de utilaje și echipamente și
imobilizări necorporale;
extinderea unei linii de producție existente pentru creșterea capacității
de producție prin achiziție de utilaje și echipamente și imobilizări
necorporale;
diversificarea producției unei unități existente, prin realizarea de noi
produse, prin achiziție de utilaje și echipamente și imobilizări
necorporale;
modernizarea instalațiilor în scopul creșterii eficienței și randamentului
prin dotări cu echipamente și instalații înalt tehnologizate, automatizarea
procesului de fabricație, introducerea de noi tehnologii de producție prin
achiziție de utilaje și echipamente și imobilizări necorporale;
achiziționarea de active aparținând unei unități care a fost închisă sau
care ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost cumpărată și care este
achiziționată de un investitor care nu are legătură cu vânzătorul, cu
condiția ca noua activitate ce urmează a fi desfășurată utilizând activele
dobândite să nu fie identică sau similară cu activitatea desfășurată în
unitatea respectivă înainte de achiziție.
Pentru investițiile realizate de întreprinderile mari din regiunea de dezvoltare
București-Ilfov, se finanțează următoarele tipuri de proiecte:
investiții inițiale pentru o nouă activitate economică: investiții în active
corporale și necorporale legate de demararea unei noi unități sau de
diversificarea activității unei unități, cu condiția ca noua activitate să nu
fie identică sau similară cu activitatea desfășurată anterior în unitatea
respectivă
modernizarea instalațiilor în scopul creșterii eficienței și randamentului
prin dotări cu echipamente și instalații înalt tehnologizate, automatizarea
procesului de fabricație, introducerea de noi tehnologii de producție prin
achiziție de utilaje și echipamente și imobilizări necorporale
achiziționarea de active aparținând unei unități care a fost închisă sau
care ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost cumpărată și care este
achiziționată de un investitor care nu are legătură cu vânzătorul, cu
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condiția ca noua activitate ce urmează a fi desfășurată utilizând activele
dobândite să nu fie identică sau similară cu activitatea desfășurată în
unitatea respectivă înainte de achiziție

9. Tipuri de proiecte:
Având în vedere următoarele:
- la cap. II.2.1 – Tipuri de proiecte se specifică: Construcții/achiziții construcții
industriale
(hale)
necesare
pentru
amplasarea
echipamentelor/instalațiilor
achiziționate în cadrul proiectelor.
- la cap.II.2.6 – Cheltuieli eligibile se specifică: Cheltuieli aferente lucrărilor de
construcții/achiziții construcții industriale (hale), în condițiile în care acestea sunt
necesare pentru amplasarea și funcționarea echipamentelor/instalațiilor achiziționate
în cadrul proiectului.

În același timp, având în vedere faptul că:
- Structura planului de afaceri (Anexa 1C) nu cuprinde cerințe referitoare la
descrierea construcțiilor care vor fi realizate prin proiect
- Grila tehnico-economică nu mai cuprinde vechiul criteriu referitor la punctarea
proiectelor în funcție de ponderea echipamentelor în total investiție
- Formularul Cererii de finanțare nu mai cuprinde indicatorul referitor la Suprafața de
producție modernizată/construită prin proiect (mp)
- Formularul Cererii de finanțare nu mai cuprinde categoria de cheltuială Clădire
(achiziție, construcție, modernizare), în cadrul cap. 4.1 – Detalierea costurilor
proiectului pe fiecare categorie de cheltuială
- Nu se face referire la standardul de cost pentru construcția halei
- Opisul nu mai cuprinde Documente pentru lucrări de construcții - certificatul de
urbanism, avize, aprobări (copii) – pentru proiectele care implică lucrări de
construcții din finanțare nerambursabilă
vă rugăm să clarificați dacă construcțiile industriale sunt considerate sau nu
activitate/cheltuială eligibilă.
În cazul în care construcțiile sunt eligibile:
Propunem introducerea elementelor specificate mai sus, în vederea unei evaluări
transparente, corecte, complete și unitare a tuturor proiectelor care conțin
achiziție/construcție spații de producție. De asemenea, vă rugăm specificați dacă se
menține limita de 50% a cheltuielilor pentru clădiri și instalații din totalul cheltuielilor
eligibile ale proiectului.
În cazul în care construcțiile nu sunt eligibile:
În cazul unei investiții care presupune hala de producție si echipamente/utilaje, iar
obiectul proiectului îl reprezintă exclusiv achiziția de echipamente, specificați cum va
dovedi solicitantul faptul că, la punerea în funcțiune a echipamentelor, spațiul de
producție va fi finalizat și funcțional. În acest caz, propunem următoarele soluții:
a) În cazul unei construcții finalizate la data depunerii aplicației de finanțare,
dovada se face prin Autorizație de construire și Proces verbal la finalizarea
lucrărilor – documente care vor fi prezentate în etapa de contractare;
b) În cazul unei construcții în curs la data depunerii aplicației de finanțare,
dovada se face prin Autorizația de construire și contractul de realizare
lucrări - documente care vor fi prezentate în etapa de contractare
c) În cazul unei construcții nedemarate la data depunerii aplicației de
finanțare, dovada se face prin Certificatul de Urbanism, însoțit de o
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Declarație pe proprie răspundere, în care Solicitantul se angajează că, la
data recepției, lucrările vor fi finalizate.
Vă rugăm să specificați dacă cheltuielile cu montajul echipamentelor achiziționate prin
proiect sunt eligibile.
De asemenea, în conformitate cu instrucțiunea nr.311796/13.12.2013 a Ministerului
Economiei – Autoritatea de Management pentru POSCCE, costurile de transport,
asigurare și livrare a mărfii trebuie evidențiate separat. Vă rugăm să specificați dacă
aceste costuri sunt eligibile.
10.Conform Ghidului Solicitantului:
”Vor fi finanțate acele proiecte care solicită, de regulă, sprijin financiar pentru o singură
activitate economică identificată printr-un singur cod CAEN. Prin activitate economică se
înțelege un proces tehnologic având ca rezultat obținerea unui singur produs sau a mai
multor produse cu caracteristici similare care se desfășoară într-o singură locați”.
În cazul întreprinderilor mari, cu fluxuri tehnologice complexe, activitatea se poate
desfășura în mai multe puncte de lucru, un proiect de extindere a capacității de producție
necesitând investiții în toate locațiile. Ținând cont de prevederile din cadrul Hărții
României privind acordarea ajutoarelor de stat pentru dezvoltarea regională în perioada
2014-2020 și ținând cont de faptul că REGULAMENTUL (UE) NR.651/2014 AL COMISIEI
din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața
internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, Art.2, alin.49), lit.a) face referire la
”Procesul general de producție”, propunem reformularea acestei cerințe, după cum
urmează:
Vor fi finanțate acele proiecte care solicită, de regulă, sprijin financiar pentru o
singură activitate economică identificată printr-un singur cod CAEN. Prin
activitate economică se înțelege un proces general de producție având ca
rezultat obținerea unui singur produs sau a mai multor produse identificate
printr-un singur cod CAEN,
care se desfășoară in aceeași Regiune de
Dezvoltare.
Argument: în anumite situații, datorită constrângerilor logistice, echipamentele aferente
unui flux tehnologic sunt poziționate în 2 sau mai multe locații (puncte de lucru) diferite.
Atâta timp cât toate celelalte condiții de eligibilitate sunt respectate, finanțarea investiției
în mai mult de o locație, aparținând aceluiași proces general de producție, nu aduce
niciun risc suplimentar pentru Autoritatea de Management. Propunem eligibilitatea
investițiilor în aceeași Regiune de Dezvoltare, întrucât,
în conformitate cu Harta
ajutoarelor regionale pentru perioada 2014-2020, intensitățile maxime ale ajutoarelor
sunt definite pe regiuni de dezvoltare.
11.Conform ghidului solicitantului:
”Pentru ca proiectele să fie eligibile, infrastructura pe care se face investiția trebuie să
îndeplinească la data semnării contractului de finanțare următoarele condiții cumulativ:
a) nu fac obiectul niciunui litigiu/revendicare potrivit unor legi speciale
sau dreptului comun...”.
În situația în care această cerință rămâne în ghid, vă rugăm introduceți mecanisme de
verificare (atât în declarația de eligibilitate cât și în cadrul documentelor verificate la
contractare). În caz contrar, vă rugăm să o eliminați.
12.Valoarea maximă a finanțării nerambursabile acordate pentru proiect:
Conform avizului Consiliului Concurenței nr.8767 din 30.07.2014, valorile maxime ale
finanțării nerambursabile sunt diferite. Va rugăm clarificați.
13.Activități eligibile
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Una dintre cerințe este: ”Activitățile proiectului pentru care se solicită finanțare (așa cum
sunt definite în prezentul capitol) corespunzătoare unui anumit cod CAEN – rev. 2 nu au
mai fost finanțate în ultimii 3 ani sau nu sunt finanțate în prezent, parțial sau în
totalitate, din fonduri nerambursabile comunitare sau din alte surse publice”.
Conform prevederilor din Regulamentul (UE) nr.651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014
de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea
articolelor 107 și 108 din tratat, Preambul, alin.(25), și Art.8 cumulul ajutoarelor de stat
este permis.
Ajutorul de stat acordat în baza prezentei scheme poate fi cumulat cu:
a) orice alt ajutor de stat, atât timp cât măsurile respective vizează costuri eligibile
identificabile diferite;
b) orice alt ajutor de stat, în legătură cu aceleași costuri eligibile, care se suprapun
parțial sau integral, numai în cazul în care cumulul respectiv nu are drept rezultat
depășirea celui mai ridicat nivel de intensitate a ajutorului sau a celui mai ridicat
cuantum al ajutorului aplicabil ajutorului respectiv în temeiul Regulamentului UE
nr.651/2014.
În acest sens, propunem eliminarea cerinței de mai sus și introducerea pragurilor
de cumul. Propunem următoarea formulare:
Dacă un solicitant de finanțare a beneficiat anterior de un ajutor de stat care
vizează același obiectiv și aceleași costuri eligibile identificabile, care se
suprapun total sau parțial, pe costurile eligibile corespunzătoare proiectului
pentru care se solicită sprijin în cadrul acestei cereri de proiecte, cumulul
ajutoarelor va fi permis până la nivelul de intensitate și/sau până la valoarea
maximă a ajutorului aplicabilă ajutorului respectiv în temeiul Regulamentului
UE nr.651/2014. (tabelul de mai jos).
Regiunea

Intensitatea maximă
2014 – 2017

2018 – 2020

București

15%
(maxim 11,25 mil. euro)

10%
(maxim 7,5 mil. euro)

Vest și Ilfov

35%
(maxim 26,25 mil. euro)

Nord-Vest, Centru, NordEst,
Sud-Est,
SudMuntenia,
Sud-Vest
Oltenia

50%
(maxim 37,5 mil. euro)

Ajutoarele de stat acordate în baza schemei nu se cumulează cu niciun tip de
ajutoare de minimis în raport cu aceleași costuri eligibile, dacă un astfel de
cumul ar conduce la o intensitate a ajutorului care depășește valorile
menționate anterior.
Trebuie păstrată cerința privind dubla finanțare a acelorași cheltuieli, dar această cerință
poate fi reformulată, după cum urmează:
Investiția propusă prin proiect nu a mai fost finanțată în ultimii 3 ani sau nu
este finanțată în prezent, parțial sau în totalitate, din fonduri nerambursabile
comunitare sau din alte surse publice.
14.Activități eligibile
Una dintre cerințe este: ”Activitatea principală a proiectului trebuie să o constituie
achiziția de echipamente/utilaje”.
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Vă rugăm precizați criterii obiective pentru respectarea acestei cerințe, în situația în care
costurile cu construcțiile sunt eligibile.
15.Cheltuieli eligibile
a) Conform avizului Consiliului Concurenței nr.8767 din 30.07.2014, cheltuielile cu
achiziția – cu excepția leasing-ului financiar – de mijloace de transport
tehnologice care sunt strict necesare pentru şi legate de ciclul de producție, nu
sunt limitate la un anumit sector. Întrucât mijloacele de transport tehnologice
sunt necesare în toate sectoarele productive, propunem eliminarea limitării la o
singură clasă CAEN.
b) Vă rugăm să clarificați dacă se aplică limita de 10% pentru cheltuielile pentru
asigurarea serviciilor de consultanță – în cazul întreprinderilor mici și mijlocii.
Întrucât schema de ajutor va fi aprobată prin Ordin al Ministrului Fondurilor Europene,
condiționarea respectării și a cerințelor Ordinului Ministrului Economiei și Finanțelor
nr.184/21.01.2008, cu modificările si completările ulterioare, nu este necesară.
Propunem eliminarea paragrafului respectiv.
16.Pagina 14. Cheltuieli eligibile
Conform ghidului solicitantului:
”Nu se finanțează acele proiecte a căror implementare a fost deja demarată de beneficiar
înainte de semnarea contractului de finanțare. Sunt finanțabile activitățile derulate
conform NOTEI de la CAPITOLUL II.2.4”.
Vă rugam eliminați referirea la Nota de la Capitolul II.2.4
Conform prevederilor din Regulamentul (UE) nr.651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014
de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea
articolelor 107 și 108 din tratat, Preambul, alin.(25), și Art.2., alin.23,
„demararea lucrărilor” înseamnă fie demararea lucrărilor de construcții în cadrul
investiției, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru
echipamente sau oricare alt angajament prin care investiția devine ireversibilă, în funcție
de care are loc primul. Cumpărarea de terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi
obținerea permiselor și realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept
demarare a lucrărilor. În cazul preluărilor de întreprinderi, „demararea lucrărilor”
corespunde datei dobândirii activelor direct legate de unitatea preluată;
In acest context propunem următoarea reformulare:
a) În cazul în care construcțiile sunt eligibile:
Nu se finanțează acele proiecte care au demarat lucrările, prin demararea
lucrărilor înțelegându-se demararea lucrărilor de construcții în cadrul
investiției, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă
pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiția devine
ireversibilă, în funcție de care are loc primul.
b) În cazul în care construcțiile nu sunt eligibile:
Nu se finanțează acele proiecte care au demarat lucrările, prin demararea
lucrărilor înțelegându-se primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de
comandă pentru echipamente.
17.Cheltuieli eligibile
Conform 64/2009, art.13, alin.4:
Beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul european de dezvoltare regionala/Fondul
social european/Fondul de coeziune care au încheiat contracte de finanțare cu ordonatorii
principali de credite cu rol de Autoritate de management, potrivit prevederilor
prezentului articol, și care nu finalizează proiectul in perioada de eligibilitate a
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cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după
aceasta perioadă.
În acest context, propunem introducerea următoarei prevederi:
Beneficiarii care au încheiat contracte de finanțare și nu finalizează proiectul în
perioada de eligibilitate a cheltuielilor (31 decembrie 2015) vor suporta din
bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă,
având obligația finalizării proiectului și atingerea indicatorilor asumați.
18. Cheltuieli eligibile
Propunem ca cheltuielile făcute după primirea scrisorii de eligibilitate să fie considerate
eligibile, atâta timp cât acestea sunt făcute ținând cont de regulile apelului. Pentru IMMuri sunt eligibile în continuare cheltuielile preliminare de elaborare a documentaţiei
proiectului efectuate înainte de primirea scrisorii de eligibilitate.
19.III.1. Instrucțiuni de completare și depunere a Cererii de finanțare
În cazul indicatorilor legați de numărul de locuri de muncă se pot folosi ca date de
referință cele de la data depunerii Cererii de finanțare.
În cazul multor companii din sectorul productiv activitatea este ciclica, înregistrând pe
parcursul unui an vârfuri de activitate, perioade în care capacitatea de producție instalată
este utilizată la potențialul său maxim, 24 din 24, și perioade în care producția este
realizată într-unul sau două schimburi de muncă. În aceste situații numărul de angajați
pe parcursul unui an suferă modificări importante, relevant pentru întreprindere fiind
numărul mediu scriptic anual de angajați și nu numărul de la o anumită dată.
Această prevedere lasă posibilitatea aplicanților să-și diminueze artificial numărul
angajaților în luna octombrie 2014 (prin mutarea pe o altă firmă) și reangajarea acestora
în perioada de implementare sau monitorizare a proiectului, obținând astfel un punctaj
superior și atingerea indicatorilor în mod incorect.
În vederea evaluării transparente a acestui criteriu, pe grila de evaluare, ținând cont de
precizările de mai sus, vă propunem să luați în calcul numărul mediu scriptic de angajați
aferent exercițiului financiar anterior anului depunerii cererii de finanțare.
20.III.1. Instrucțiuni de completare şi depunere a Cererii de finanțare
Conform prevederilor ghidului solicitantului: ”Noile date legate de numărul de locuri de
muncă la data depunerii Cererii de finanțare nu trebuie sa conducă la o alta încadrare de
categorie de întreprindere: mică, mijlocie sau mare față de cea din bilanț”.
Facem următoarele precizări:
a) Încadrarea într-o anumită categorie (întreprindere mică, mijlocie sau mare) se
calculează ținând cont și de datele companiilor partenere sau legate;
b) Încadrarea într-o anumită categorie (întreprindere mică, mijlocie sau mare) se
obține dacă, timp de 2 ani consecutivi compania depășește anumite praguri;
c) În calculul numărului de salariați pentru încadrarea unei companii într-o anumită
categorie se utilizează numărul mediu scriptic de angajați, și nu numărul la o
anumită dată;
d) Activitatea unei companii poate fi ciclică, numărul de angajați pe parcursul unui
an suferind modificări importante, relevant pentru întreprindere fiind numărul
mediu scriptic de angajați si nu numărul de la o anumită dată;
e) Una dintre condițiile acordării finanțării este ca proiectul să conducă la crearea de
noi locuri de muncă. Această cerință poate conduce la încadrarea companiei in
altă categorie.
Ținând cont de cele mai sus prezentate propunem eliminarea prevederii mai sus
menționate, întrucât se poate considera că limitează nejustificat accesul la
finanțare.
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21.Documente ce însoțesc cererea de finanțare
”Hotărârea AGA/CA de aprobare a investiției, inclusiv nominalizarea reprezentantului
legal sau a persoanei împuternicite să semneze contractul de finanțare”.
Întrucât termenul pentru consultare a ghidului este foarte scurt: 24 septembrie - 29
septembrie (4 zile), în condițiile aplicării finanțării directe a proiectelor cu un punctaj mai
mare de 80 puncte, și ținând cont de timpul necesar emiterii unui document de acest tip
pentru întreprinderile mari, cu acționariat străin, în vederea asigurării unei competiții
directe și transparente a proiectelor, propunem solicitarea acestui document în
etapa de contractare, similar altor documente și cerințe de eligibilitate.
Vă rugăm să clarificați cerințele de transmitere și de verificare a conformității
administrative.
Propunem să includeți solicitarea Hotărârea AGA/CA în etapa de contractare.
22.Verificarea eligibilității Solicitantului și a proiectului
În grilă ar trebui incluse toate elementele de eligibilitate, conform ghidului solicitantului
(prevederi speciale pentru întreprinderi mari).
La condiția cu privire la RIR între 9% şi 13% nu se specifică despre care RIR este vorba
(RIR(C) – RIR calculat la valoarea totală a investiției sau RIR(K) – RIR calculat numai la
valoarea contribuției beneficiarului la proiect). Vă rugăm clarificați.
23.Evaluarea tehnică și financiară
Cerința I.1
”a. Proiectul implementează/contribuie la implementarea de tehnologii moderne cu o
vechime de maximum 3 ani certificată de producător și presupune achiziționarea de
echipamente certificate conform standardelor de calitate internaționale specifice pentru
beneficiar”.
Vă rugăm precizați care vor fi documentele în baza cărora va fi verificată
această cerință.
b. în cazul punctajului intermediar, criteriul face referire la poli de competitivitate. Vă
rugăm clarificați.
Cerința I.2 Vă rugăm să precizați dacă creșterea exportului este evaluată prin creșterea
cifrei de afaceri formată din vânzările la export. Vă rugăm să precizați unde anume în
documentația de finanțare se va regăsi informația cu privire la acest indicator.
Criteriul I.3
Prevede crearea de locuri de muncă în cadrul asocierii şi menținerea
acestora după finalizarea proiectului. Vă rugăm rectificați.
Cerința I.3 ”Crearea de locuri de muncă în cadrul asocierii și menținerea acestora după
finalizarea proiectului”. Clarificare: Vă rugăm să precizați dacă criteriul se referă la
creștere în cifre absolute sau creștere procentuală.
În evaluarea tehnico-economică pentru evaluarea cerinței I.3. Crearea de locuri de
muncă se prevede un număr de locuri de muncă nou create care nu depinde de mărimea
întreprinderii. Numărul de locuri de muncă create pentru investiţie este un factor major
de dezvoltare regională. Numărul propus pentru punctarea locurilor de munca nou create
este adecvat pentru întreprinderile mici însă este relativ mic pentru întreprinderile
mijlocii şi insignifiant pentru întreprinderile mari. Propunem ca să se utilizeze un procent
din numărul de locuri de muncă existente pentru evaluarea acestui criteriu. Astfel, în loc
de 5 locuri de muncă se poate înlocui cu 10% sau 15% din locurile de muncă existente în
ultimul exerciţiu fiscal. Dacă nu se doreşte folosirea unui procent se poate folosi o scară
mai extinsă de locuri de muncă nou create:
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a.
b.
c.
d.
e.

1-10 locuri noi de muncă -> 1 pct
11-20 locuri noi de muncă -> 2 pct
21-30 locuri noi de muncă -> 3 pct
31-40 locuri noi de muncă -> 4 pct
peste 40 locuri noi de muncă -> 5 pct

Cerința I.5 ”Solicitantul are certificare de calitate de tip ISO sau echivalent (sau aduce
dovada demarării procedurii de certificare) sau alte certificări relevante pentru activitățile
proiectului”.
Înțelegem că în ambele situații proiectul va primi punctaj maxim? Care sunt cerințele
exacte pentru acordarea punctajului?
Cerința II.3 – Interval de evaluare (1-3 puncte) nu corespunde cu punctajul maxim (5
puncte). Rugăm rectificați.
Cerința II.4 – Vă rugăm precizați cerințe minime pe care trebuie sa le prezinte soluția
tehnică pentru întrunirea punctajului maxim.
Cerința II.6 ”Bugetul este complet și corelat cu activitățile prevăzute, resursele
alocate/estimate și cu devizul general și pe obiecte. Costurile sunt realiste (corect
estimate și justificate corespunzător prin documentația de preț anexată la buget) și
necesare pentru implementarea proiectului. Cheltuielile au fost corect încadrate în
categoria celor eligibile sau neeligibile”.
Conform anexelor nu se solicită studiu de fezabilitate. Vă rugăm clarificați dacă este
necesar un deviz general și pe obiecte, și care este forma de realizare a acestuia.
Echipamentele cu o valoare ridicată sunt construite la comandă şi nu există pe stoc, ele
fiind livrate în perioade relativ lungi. Pe de altă parte, echipamentele construite la
comandă cu valoare ridicată au cel mai mare impact asupra competitivităţii societăţilor
(avantajul competitiv este greu de copiat). Pentru a se evita ca prin proiectele aprobate
să se achiziţioneze echipamente de serie care au un impact minim asupra competitivităţii
societăţii şi asupra creşterii profitului, propunem ca perioda de terminare a proiectului
(Cerința III.2 - dar nu există Cerința III.1) să nu fi punctată. Pentru că, dacă un proiect
se termină în mai puțin de 6 luni, nu înseamnă că adaugă mai multă valoare economică
decât unul terminat în 10 luni.
În schimb, maturitatea proiectului ar putea fi evaluată în funcție de termenul de pornire
al proiectului (după depunerea cererii de finanţare, după primirea scrisorii de aprobare a
eligibilităţii şi de evaluare tehnico-economică, după semnarea contractului) şi nu în
funcție de termenul de finalizare. Astfel, propunem ca pentru criteriul III să se acorde
punctajul maxim dacă implementarea proiectului începe după depunerea cererii de
finanţare prin lansarea procedurilor de achiziţie (având în vedere şi punctul 27 de
permitere a demarării procedurilor de achiziţie înainte de semnarea contractului de
finanţare), un punctaj intermediar dacă se demarează proiectul după primirea scrisorii de
aprobare a eligibilităţii şi de evaluare tehnico-economică şi punctajul minim dacă
demarează numai după semnarea contractului de finanţare.
Cerința IV.2 – ar trebui corelată cu perioada de monitorizare pentru fiecare tip de proiect
.
24.Propunerile care depăşesc pragul de 80 puncte sunt admise spre finanţare pe
măsură ce se evaluează, înainte de publicarea listei finale, în cadrul propunerii de
ghid. Pentru a nu se încălca principiul egalităţii de şanse, toate proiectele care
depăşesc ar trebui să fie finanţate. Această prevedere poate genera o depăşire a
bugetului alocat sau o încălcare a principiului egalităţii de şanse şi de folosire
eficientă a banilor publici (dacă unul sau mai multe proiecte care au depăşit acel
prag nu ar fi finanţate ca urmare a depăşirii bugetului). Propunem ca să se elimine
această prevedere şi semnarea contractului de finanţare să fie posibilă numai după
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publicarea listei finale, iar cheltuielile să fie eligibile după primirea scrisorii de
îndeplinire a criteriilor de eligibilitate şi a evaluării tehnico-economice permiţând
astfel încadrarea în perioada de implementare scurtă.
25.Încheierea contractului
Printre documentele solicitate la încheierea contractului de finanțare se solicită Acte de
proprietate, concesiune/închiriere/comodat a locației de implementare a proiectului in
copie.
Propunem următoarea exprimare:
Acte de proprietate, concesiune/închiriere/comodat a locației de implementare
a proiectului, sau orice ale documente care probează dovada dreptului de
utilizare în conformitate cu Codul Civil, în copie.
26. Anexa nr.3 - Clasificare sectoare industriale
24.1. Domeniul de activitate aferent clasei 15, respectiv 1520 (fabricarea încălțămintei)
nu. . apare în Anexa nr.3. Dar, există în ghid mențiunea: “Alte poziţii care sunt eligibile
pentru acest apel de proiecte şi nu sunt menţionate în prezentul tabel sunt considerate
sectoare cu valoare adăugată scăzută (de exemplu secţiunea F – construcţii)”.
În acest sens, codul CAEN 1520 este eligibil dar încadrat în sectorul cu valoare adăugată
scăzută?
24.2. Pentru dezvoltarea activității conform codului CAEN 2511 - Fabricarea de
construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice, în Anexa nr.3 se face
referire cum că, pe acest cod CAEN, cheltuielile sunt parțial eligibile. În Ordinul
nr.1943/2008 nu se specifică acest lucru.
Vă rugăm clarificați acest aspect.
27. Realizarea achizițiilor
Deoarece procedura de achiziţie are o durată minimă de circa o lună, propunem să se
permită demararea procedurilor de achiziţie din momentul depunerii cererii de finanţare,
iar solicitantul să aibă dreptul să includă o clauză suspensorie în documentaţia de
atribuire prin care să condiţioneze semnarea contractului de semnarea contractului de
finanţare cu AM POS CCE sau de primirea scrisorii de îndeplinire a criteriilor de
eligibilitate şi a evaluării tehnico-economice.
28. Pentru a stimula microîntreprinderile care investesc în tehnologii inovative și a nu
crea discriminări, există vreo posibilitate prin care și acestea să fie incluse în
categoria solicitanților eligibili?
Pentru orice alte informații, vă stăm la dispoziție, persoana de contact: Andreea
TURCITU, Manager Comisii Profesionale AMCOR, e-mail: andreea.fieroiu@amcor.ro;
office@amcor.ro, mobil: 0728.293.806.

Cu deosebită consideraţie,
Sorin CAIAN
Președinte AMCOR
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