
 

AMCOR (Asociația Consultanților în Management din România) 

Adresa: str. Avram Iancu, nr. 22, sector 2, București 

Date de contact: office@amcor.ro, tel. 021.311.51.75, fax 031.817.44.81, www.amcor.ro 
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Către: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA), Autoritatea de 

Management POR (AM POR) 

În atenția: info@mdrap.ro, info@mlpda.ro  

Referitor la: Solicitare de prelungire a termenului pentru apelul deschis pe POR 2.2 

 

Stimate domn/Stimată doamnă, 

În calitate de asociație profesională care reprezintă interesele firmelor de consultanță în 

management, în urma solicitărilor primite atât direct din partea membrilor noștri cât și indirect 

din partea clienților firmelor de consultanță, beneficiari direcți ai apelului de proiecte care 

face obiectul acestei solicitări vă supunem atenției următoarele aspecte: 

Conform anunțului de lansare a apelului de proiecte POR 2.2 - IMM, apelul este deschis în 

intervalul 30.10.2020 ora 12:00 - 30.11.2020 ora 12:00.  

Vă rugăm să evaluați oportunitatea prelungirii apelului de proiecte cel puțin până la data de 

31.12.2020 având în vedere următoarele considerente: 

 Având în vedere contextul creat de pandemia COVID-19 în special prin 

desfășurarea activităților cu publicul (doar electronic sau poștă/curierat) în cadrul 

instituțiilor publice (Departament urbanism din fiecare APL/ CJ, după caz, ANPM etc.) 

direct implicate în emiterea documentelor necesare depunerii proiectelor; 

 Comunicarea se realizează preponderent online, iar timpul de răspuns este mai 

mare, pentru a împiedica răspândirea CODIV-19; 

 Complexitatea apelului și a tipului de proiecte care sunt în pregătire; 

 Interesul crescut al potențialilor solicitanți față de acest apel, apel care poate 

sprijini substanțial activitățile solicitanților prin prisma bugetului consistent, prin 

urmare trebuie elaborat un proiect care trebuie să primească o atenție mult mai mare; 
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 Procesul dificil de contractare a unei linii de credit pentru asigurarea 

cofinanțării, băncile analizând cu mai mare atenție și pe o perioadă mai îndelungată de 

timp aceste solicitări; 

 Suprapunerea depunerii proiectelor POR2.2. cu proiectele finanțate prin 

OUG130/2020, finanțări care sunt destinate în contextul COVID-19; 

 Nefinalizarea procesului de evaluare și selecție a apelului 2 în cadrul POR2.2. 

sesiunea anterioară, care pune în dificultate potențialii solicitanți, în sensul că, 

necunoscând rezultatul evaluării nu știu cum să procedeze în apelul 3, să depună sau nu 

un alt proiect, similar celui anterior; 

Vă rugăm să țineți cont de aspectele evidențiate mai sus, astfel încât să oferiți posibilitatea 

solicitanților de a dispune de suficient timp pentru finalizarea și înregistrarea proiectelor. 

În speranța unui răspuns pozitiv din partea dvs. vă mulțumim și vă stăm cu plăcere la 

dispoziție pentru eventuale discuții referitoare la acest subiect.  

Cu stimă, 

 

Petre Luigi LUICAN 

Președinte AMCOR 

 

 

 

 

Verificat de către Comisia Profesională de Fonduri Europene (CPFE) a AMCOR. 

 

 


