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Către: MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE  

In atentia domnului Marcel-Ioan BOLOȘ, Ministru 
 

Ref.: Propunerea de modificare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2022 (în 

continuare „Ordonanța”) corelată cu Varianta intermediara a Ghidului solicitantului 
POC 4.1.1. BIS publicat de către AM POC spre consultare pe site MIPE în data de 
01.09.2022 (în continuare „Ghidul”) / revenire adresa FPSC nr. 1858/02.08.2022, 
înregistrată la DGCID cu nr. 86782/02.08.2022 / revenire email FPSC din data de 
26.08.2022  
 

 

    Stimate Domnule Ministru, 
 
Ca urmare a publicării spre consultare publică  a  
 
- proiectului de OUG privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de transport, 
proiectele pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor, 
proiectele privind îmbunătățirea sistemului de răspuns la risc și proiectele privind 
investiții în infrastructuri spitalicești, finanțate din fonduri externe nerambursabile, 
precum și pentru modificarea unor acte normative, care la art . VIII prevede modificari ale 
OUG 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,  
 
- a variantei intermediare a Ghidului solicitantului POC măsura 4.1.1. BIS în data de 
01.09.2022, aferent AP4 - Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive, Tip de proiect: 
“Investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniul industriei alimentare și al 
construcțiilor, în vederea refacerii capacității de reziliență”,  
 
vă supunem atenției aspectele constatate în urma analizării conținutului acestor 
documente. 
 
Din Anexa nr. 11 a Ghidului, precum și din Anexa nr. 3 a Ordonanței cu privire la Domeniile 
de activitate eligibile pentru granturile de investiții acordate sub forma de ajutor de stat, 
au fot eliminate în totalitate activitățile specifice codurilor CAEN aferente Grupei 4.1. 
Construcții de clădiri, iar din Grupa 4.3. Lucrări speciale de construcții a fost păstrat un 
singur cod CAEN eligibil, și anume codul CAEN 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru 
construcții. 
 

Nici varianta intermediara a Ghidului, nici Nota de fundamentare a proiectului de 

http://Mob:%20+40%20753%20039%20138,%20E-mail:%20ofce@federatiaconstructorilor.ro,
http://www.federatiaconstructorilor.ro/
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Ordonanta nu justifica in niciun fel aceste modificari, desi conform prevederilor Legii 
24/2000, nota constituie instrumentul de « prezentare si motivare ale noilor reglementari 
propuse », modificari propuse.  
 

Precizam ca este total de neinteles o astfel de abordare, cu atât mai mult cu cât măsura 
4.1.1 BIS este destinată industriei de construcții în ansamblul său, iar prin modificările 
propuse în cele două documente sunt eliminate activitățile de execuție. 
 
De altfel, acest program a fost așteptat cu mult interes de către companiile din industria 
construcțiilor, cu atât mai mult cu cât nevoia de retehnologizare este ridicată în acest 
sector de activitate, iar implementarea sa cu succes ar conduce la creșterea nivelului de 
dezvoltare a companiilor, cresterea productivitatii acestora. 
 
Încă de la lansarea în consultare a Ghidului inițial, FPSC a formulat observatii prin adresa 
nr. 1858/02.08.2022, înregistrată la DGCID cu nr. 86782/02.08.2022, la care am revenit prin 
emailul din 26.08.2022, pana la aceasta data neprimind un raspuns. De asemenea, FPSC si-
a exprimat si intentia de a participa la o intalnire cu reprezentantii dvs. pentru a discuta 
observatiile si pentru a se gasi eventuale solutii care sa fie in conformitate cu 
reglementarile legislative/directive UE . 
 
Observatia principala era legata de unul dintre criteriile avute in vedere la evaluarea 
tehnica si financiara (Ghid-cap. 4.3-Etapa de evaluare tehnica si financiara a propunerii de 
proiect)- Rata Costului utilitatilor aferente exercitiului financiar 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 organizarea 
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 luarea 
in considerare 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. 
 
Avand in vedere cele de mai sus,  

1. vă rugăm să modificati Anexa nr. 3 a proiectului de Ordonanța cu privire la 

Domeniile de activitate eligibile pentru granturile de investiții acordate sub forma 

de ajutor de stat si sa pastrati structura grupelor CAEN 4.1. Construcții de clădiri si 

4.3. Lucrări speciale de construcții asa cum au fost aprobate initial. 

 

2. va rugam sa completati definitia costurilor cu utilitatile mentionata in Anexa 5 la 

OUG 113/2022 si varianta intermediara a Ghidului la indicatorul  

II) Rata costului utilităților aferente exercițiului financiar 2021, după cum urmează: 
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“CU2021 – reprezintă costurile cu utilitățile realizate potrivit situațiile financiare 
anuale aferente anului 2021 depuse la Ministerul Finanțelor, inclusiv contravaloarea 
organizării de șantier încasată de la beneficiarii lucrărilor de construcții”. 
 

 
FPSC, prin specialistii membri, va stam la dispozitie si va asiguram de intreaga noastra 
disponibilitate pentru furnizarea oricaror informatii, clarificari, propuneri concrete de 
amendare a actului normativ care sa fie in conformitate cu prevederile legislative si 
apreciem interesul manifestat pentru a dezvolta un program de finanțare dedicat 
companiilor din sectorul construcții, iar pentru ca acest program sa aibe un real impact 
asupra sectorului vă rugăm să promovați modificările menționate mai sus. 
 
 
Va multumim pentru sprijin si colaborare. 
 
 
Cu deosebită stimă, 
 
p. Dr. Ing. Cristian-Romeo ERBAȘU 
 
Președinte  FPSC 
 

 


