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FEDERATIA PATRONATELOR SOCIETATILOR DIN 
CONSTRUCTII 

Str. Alexandrina, nr. 20-22, sector 1, Bucuresti 
Mob: +40 753 039 138, E-mail: ofce@federatiaconstructorilor.ro, 

web: www.federatiaconstructorilor.ro 
 

                                                                                            Nr . Inreg. 1858 / 02.08.2022 
 

 
Catre MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE 

 
 
RE: Ordonanța nr. 113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului 
de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind 
sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe 
nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor din industria 
aliemntară și construcțiilor (în continuare “Ordonanța”) 
        
 
 
Stimate domnule ministru, 
 

 
Subscrisa, FEDERATIA PATRONATELOR SOCIETĂȚILOR DIN CONSTRUCȚII, cu sediul 
social în București, strada Alexandrina, nr. 20-22, Bloc C4, Etaj 2, Sector 1, Cod de înregistrare fiscală 
nr. 22613650, office@federatiaconstructorilor.ro, www.federatiaconstructorilor.ro,  reprezentativa pe 
sectorul de activitate constructii civile si industriale si cel al materialelor de constructii conform Legii 
62/2011,  
 
vă aducem la cunoștință aspectele de mai jos. 
 
În atenția noastră a fost adusă de catre membrii federatiei situația măsurilor de sprijin promovate prin 
Ordonanță și care sunt destinate companiilor de construcții, respectiv (i) modalitatea de evaluare și 
selecție pe baza criteriilor prevăzute în Anexa nr. 5 a Ordonanței și (ii) condițiile de eligibilitate 
aferente granturilor pentru investiții prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. j) coroborate cu art. 27 alin. (1) 
lit. c) din Ordonanță. 
 
 
Cu privire la modalitatea de evaluare pe baza formulei de calcul prevăzută în Anexa nr. 5 din 
Ordonanță 
 
În Anexa nr. 5 este detaliată formula de calcul a punctajului pe baza căruia se determina eligibilitatea 
proiectelor care sunt admise la finanțare (cu referire la punctajul de minim 60 de puncte) în conținutul 
căreia este inclusă la pct. II) Rata costului utilităților aferente exercițiului financiar 2021. 
 
Acest indicator este valorificat cu cel mai mare număr de puncte (30 de puncte) alături de indicatorul 
de la pct. I) Rata profitului operațional aferent exercițiului financiar 2021, fiind considerat extrem de 
relevant de către autoritatea de managament. 
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Înțelegem relevanța indicatorului Rata costului utilităților aferente exercițiului financiar 2021 în 
contextul actual în care se pune accent pe caracterul verde al activităților, cu atât mai mult cu cât 
companiile din sectorul de construcții sunt însăși motorul politicilor de sustenabilitate, întrucât 
realizarea unor construcții verzi, cu ajutorul unor tehnologii sustenabile reprezintă unul dintre cele mai 
semnificative mijloce de contrabalansare a efectelor negative aduse asupra mediului, dar costul cu 
utilitățile este definit în formula de calcul de o manieră imprecisă prin trimiterea către situațiile 
financiare anuale aferente anului 2021. 
 
Astfel, considerăm absolut necesar a se asimila în costul utilităților atât valoarea cheltuielilor cu 
utilitățile (cu referire la contul contabil 605 “Cheltuielile privind energia și apa”) cât și sumele 
încasate de la beneficiarul lucrărilor pentru organizarea de șantier și care sunt justificate prin 
facturi, din moment ce sumele percepute pentru orgaizarea de șantier au rolul de a acoperi 
costurile înregistrate de către companiile de construcții cu utilitățile consumate în șantier.  
 
Practic, în situația companiilor de construcții sumele încasate pentru organizarea de șantier 
reprezintă cel mai semnificativ element de cost înregistrat cu utilitățile, deoarece cheltuielile 
(costurile) privind energia și apa sunt aferente spațiilor administrative și de regulă sunt nesemnificative 
(din moment ce activitatea companiilor de construcții se desfășoară preponderent în șantier și nu în 
spațiile administrative), astfel încât prin asimilarea în categoria costurilor cu utilitățile a sumelor 
încasate cu titlul de organizare de șantier, se echilibrează raportul de calcul al punctajului dintre 
companiile de construcții și cele de producție. 
 
Prin urmare, vă adresăm rugămintea de a completa definiția costurilor cu utilitățile menționat în Anexa 
nr. 5 din Ordonanță, la indicatorul II) Rata costului utilităților aferente exercițiului financiar 2021, 
după cum urmează: 
 
“CU2021 – reprezintă costurile cu utilitățile realizate potrivit situațiilor financiare anuale aferente 
anului 2021 depuse la Ministerul Finanțelor, inclusiv contravaloarea organizării de șantier 
încasată de la beneficiarii lucrărilor de construcții”. 
 
 
Cu privire la condițiile de eligibilitate aferente granturilor pentru investiții prevăzute la art. 25 
alin. (1) lit. j) coroborate cu art. 27 alin. (1) lit. c) din Ordonanță 
 
Prevederile art. 25 alin. (1) coroborate cu art. 27 alin. (1) din Ordonanță stabilesc o limită minimă, dar 
și o limită maximă aferentă cheltuielilor cu transformarea digitală, ceea ce limitează potențialul de 
digitalizare al companiilor de construcții. 
 
Astfel, la art. 25 alin. (1) lit. j) din Ordonanță este prevăzut un prag minim al cheltuielilor eligibile cu 
digitalizarea (“minim 10% din valoarea proiectului reprezintă cheltuieli care atestă gradul de 
digitalizare a solicitantului”) în timp ce la art. 27 alin. (1) lit. c) este prevăzut un plafon de eligibilitate 
maxim al cheltuielilor înregistrate cu programele informatice (“valoarea eligibilă a activelor 
necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul 
proiectului”). 
 
Considerăm că cele două criterii sunt profund contradictorii și pe cale de consecință solicităm 
eliminarea celei de-a doua teze a lit. c) de la art. 27 alin. (1) din Ordonanță, astfel înct să nu fie 
limitate cheltuielile eligibile cu transformarea digitala, respectiv activele necorporale digitale, având 
în vedere că nivelul de digitalizare în sectorul de construcții se traduce efectiv prin implementarea 
activelor necorporale cu ajutorul cărora să poate fi optimizate procesele, din moment ce activitățile 
din șantier presupun un nivel redus de automatizare (soluțiile de automatizare din șantiere sunt destul 
de limitate) și este binecunoscut nivelul redus de digitalizare al companiilor de construcții. Or, prin 
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limitarea cheltuielilor cu transformarea digitală nu se reușește altceva decât să se slăbească 
capacitatea de reziliență a companiilor din sectorul de construcții care urmăresc să aplice pentru 
acest program. 
 
 
Apreciem interesul manifestat pentru a dezvolta un program de finanțare dedicat companiilor din 
sectorul de construcții, astfel încât pentru a transforma într-un real succes acest program vă rugăm să 
promovați modificările menționate mai sus. 
 
Pentru orice informații suplimentare și/sau comunicare în legătură cu prezenta adresă poate fi contactat 
reprezentantul nostru convențional, consultant fiscal Liviu Tănase (telefon: 0728.177.466; e-mail: 
ltanase@crystalconsulting.ro). 

 
  

 
 FEDERATIA PATRONATELOR SOCIETĂȚILOR DIN CONSTRUCȚII 

prin Director General 
Adriana IFTIME 
 

 
 


