Nr. 973/12.08.2020
De la: Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din România
Catre: Guvernul Romaniei, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,
Ministrul Fondurilor Europene.
În atenția: domnului ministru Virgil-Daniel POPESCU, domnului ministru Ioan Marcel
BOLOȘ.
Referitor la: actualizarea prevederi OUG nr. 130 / 2020 privind unele măsuri pentru
acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului
operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19,
precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene.
Stimați domni,
Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din România (CNIPMMR), în
calitate de confederație patronală reprezentativă la nivel național pentru sectorul IMM,
vă comunică prin prezenta o serie de propuneri de perfecționare/actualizare a schemelor
de finanțare instituite prin OUG nr. 130 / 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de
sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional
Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte
măsuri în domeniul fondurilor europene:
1. Justificare cu privire la eliminarea criteriului RIR din grila de evaluare pentru
proiectele de investiții (articolul 22 din OUG nr. 130/2020).
Indicatorul RIR (rata interna de rentabilitate) este un instrument folosit in determinarea
viabilitatii unui proiect de investitii. Ca si definitie, acesta reprezinta rata de actualizare
la care valoarea actualizata a fluxurilor de numerar (VAN) este egala cu investitia initiala.
Valoarea indicatorului VAN este data de formula:
,
unde: I0 = investiţia iniţială;
CFDt = cash flow-ul disponibil, la care se adaugă beneficiile publice generate de
investiţie la momentul t;
VR = valoarea reziduală a proiectului de investiţii;
n = durata de funcţionare a proiectului de investiţii;
k = rata de actualizare.
Pe scurt, RIR este valoarea elementului “k” pentru care VAN = 0. Cu cat acest indicator
este mai mare, cu atat investitia este mai profitabila. Din acest punct de vedere,
punctarea suplimentara a unui RIR mai mare are sens in cazul institutiilor bancare ce
urmaresc acest indicator in momentul in care se doreste finantarea unui proiect de
investitii.
Pentru granturile nerambursabile s-a optat in cadrul axelor Programului Operational
Regional (POR) acordarea a 5 puncte pentru cand indicatorul este intre 0 si 5% si 0 puncte
daca indicatorul depaseste valoarea de 5% deoarece se considera ca in aceste cazuri
proiectele nu au nevoie de finantare nerambursabila ci pot obtine finantare de la
institutiile bancare. Acest mecanism a fost explicat si in cadrul Lucrarii clarificatoare nr
1 ce explica motivele ce au stat la baza acceptarii unei astfel de punctari in cadrul
proiectelor POR. Documentul se regaseste la adresa:

http://old.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd62/Documente_Suport/Studii/0_Studii_Instrumente_Structurale/Pag.3_ACB/9_Rol_Indic
atori_performanta.pdf
Folosirea acestui indicator coroborat cu art. 21 alin d) din OUG 130 implica faptul ca in
primii 2 ani de viata a noii investitii, cash-flow-ul aferent investitiei sa fie in valoare totala
de aproximativ 120.000 euro. In tabelul de mai jos am exemplificat ce cash-flow trebuie
sa aiba firma in cei 3 ani de sustenabilitate a indeplini atat conditiile art 21 alin d) cat si
a avea punctaj maxim la criteriul RIR, respectiv un RIR de minim 7.51% pentru o investitie
de 200.000 euro si o valoare reziduala egala cu 0:
Cash-flow investitie (euro)
AN I
AN II
Varianta 1 0.0
119,768.00

AN III
119,766.00

Varianta 2

10,000.00

109,379.00

119,377.00

238,756.00

7.51%

Varianta 3

20,000.00

98,990.00

118,988.00

237,978.00

7.51%

Varianta 4
Varianta 5

30,000.00
40,000.00

88,600.00
78,212.00

118,600.00
118,210.00

237,200.00
236,422.00

7.51%
7.51%

Varianta 6

50,000.00

67,822.00

117,822.00

235,644.00

7.51%

Varianta 7

60,000.00

57,433.00

117,433.00

234,866.00

7.51%

TOTAL
239,534.00

RIR
7.51%

Concret, in cazul Variantei 1 prezentate, daca firma in primul an de sustenabilitate a
proiectului are veniturile egale cu cheltuielile, i.e. cash-flow = 0, atunci aceasta trebuie
sa genereze in anul 2 un cash-flow de 119.766 euro pentru a se putea incadra in premizele
initiale.
Atentie! Tinem sa reamintim faptul ca sumele NU reprezinta valorile veniturilor ce trebuie
obtinute ci a cash-flow-ul, pentru acel an, respectiv a diferentei dintre veniturile realizate
si cheltuielile efectuate (aferente activitatii generate de investitie, nu a intregii activitati
a firmei). Avand in vedere faptul ca art 21 alin d) face referire la venituri, rezulta faptul
ca aceste valori trebuie sa fie chiar mai mari.
Astfel de sume sunt, in mod evident, greu de realizat in practica mai ales in primii ani ai
unei noi investitii. Mentionam faptul ca in cadrul proiectelor similare finantate prin POR,
RIR-ul se calculeaza la o durata de viata de 10 ani a investitiei, in acest fel scazand
presiunea pe cash-flow-ul primilor ani.
De notat faptul ca, in conformitate cu OUG 130, valoarea maxima a grantului
nerambursabil este de 200.000 euro, dar avand in vedere ca pentru un punctaj maxim, un
beneficiar din regiunea Bucuresti-Ilfov trebuie sa faca dovada unei cofinantari de 45%,
atunci un astfel de proiect ar putea avea o valoare de 363.636,36 euro (dintre care
163.636,36 euro reprezentand cofinantarea si 200.000 euro grantul nerambursabil).
In acest caz, valoarea totala a cash-flow-ului, respectiv diferenta dintre venituri si
cheltuieli, pentru cei 3 ani de sustenabilitate trebuie sa atinga pragul de 425.000 euro
(valoare aproximativa) pentru a avea un RIR de 7.51%.
Din aceste considerente concluzionam ca punctarea unui astfel de indicator nu va aduce
un plus de valoare proiectelor finantate, ci va genera o avalansa de proiecte care vor
arata bine pe hartie dar fara baza in practica. Acest argument este dublat si de faptul ca

nu exista penalitati in evaluarea sau implementarea proiectului pentru crearea unui
indicator cu valoare nerealista.
In plus, punctul c) al Anexei 4 avantajeaza firme existente cu profit mare și posibilitate
mare de cofinanțare iar microintreprinderile si firmele mici nu vor putea obtine un punctaj
mare.
2. Propunere grilă de evaluare revizuită pentru proiectele de investiții
În continuarea justificării prezentate mai sus, vă transmitem o propunere de grilă de
evaluare pentru evaluarea proiectelor de investiții finanțate. Apreciem faptul că această
versiune de grilă de evaluare a proiectelor de investiții va permite o selecție mai riguroasă
și justă a proiectelor ce urmează a fi finanțate prin această măsură, având în vedere faptul
că sunt evaluați indicatori economico-financiari ai întreprinderilor, atât în trecut, cât și
în dinamică (prin previzionarea acestora după finalizarea proiectelor de investiții).

3. Propuneri extindere coduri CAEN eligibile capital de lucru
Vă propunem extinderea listei de domenii de activitate / coduri CAEN rev. 2 eligibile
pentru finanțările de tip capital de lucru (cele prevăzute în anexa nr. 2 la OUG, lista
domeniilor de activitate eligibile în cadrul măsurii 2 „Grant pentru capital de lucru“).
- 121 Cultivarea strugurilor
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor
conservate de patiserie
- 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma
- 1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie

- 4120 Lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
- 4618 Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific
- 4641 Comert cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei
- 4643 Comert cu amanuntul at discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrare
audio/video, in magazine specializate
- 4644 Comert cu ridicata al produselor din ceramica stictarie si produse de intretinere
- 4645 Comert cu ridicata at produselor cosmetice si de parfumerie
- 4647 Comert cu ridicata at mobilei, covoarelor si articolelor de iluminat
- 4648 Comert cu ridicata at ceasurilor si bijuteriilor
- 4649 Comert cu ridicata at altor bunuri de uz gospodaresc
- 4690 Comert cu ridicata nespecializat
- 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate Cu vanzare predominanta de
produse nealimentare
- 4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software¬ului in
magazine specializate
- 4743 Comert cu amanuntul al echipamentului audio video in magazine specializate
- 4759 Comert cu amanuntul al mobilei, at articolelor de iluminat si al articolelor de uz
casnic n.c.a., in magazine specializate
- 4761 Comert cu amanuntul al cartilor in magazine specializate
- 4762 Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie in magazine specializate
- 4775 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie in magazine
specializate
- 4778 Comert cu amanuntul al altar bunuri noi, in magazine specializate
- 4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
- 6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing
- 6821 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing
- 6831 Agentii imobiliare
- 6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
- 6910 Activitati juridice
- 7500 Activitati veterinare
- 9601 Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana
- 9602 Coafura si alte activitati de infrumusetare
- 9603 Activitati de pompe funebre si similare
- 9604 Activitati de intretinere corporala
Includerea acestor domenii în lista de coduri CAEN rev. 2 eligibile va permite finanțarea
capitalului de lucru pentru mai multe întreprinderi, toate aceste domenii fiind afectate
direct sau indirect de criza economică care se proliferează în prezent.
Vă mulțumim anticipat pentru suportul oferit și vă stăm la dispoziție pentru informații /
date suplimentare.
Cu deosebită recunoștință,
Florin Nicolae JIANU
Președinte CNIPMMR

