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Stimați domni, 

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

management, în urma solicitărilor primite din partea membrilor noștri vă rugăm să luați în 

considerare posibilitatea modificării datei de lansare pentru apelul POR 2.2. care este programată 

pe 24.12.2019 cu propunere pentru 24.01.2020. 

Principalele argumente care stau la baza acestei propuneri se referă la faptul că: 

- Solicitanții care vor depune proiectele în ultima săptămână a anului 2019, respectiv în 

perioada 24-31.12.2019, vor fi nevoiți să anexeze la Cererea de Finanțare, Situațiile 

financiare anuale aferente anului 2018, urmând ca în anul 2020, după întocmirea și 

aprobarea de către adunarea generală a acționarilor sau asociaților a Situațiilor financiare 

pentru anul 2019, să le retransmită dar și să își actualizeze informațiile din Anexa1-5-

a.Plan de afaceri-Macheta și ulterior să retransmită documentul actualizat către OI/AM 

POR. Acest fapt ar genera un mod de lucru ineficient concretizat prin alocarea unui timp 

suplimentar de lucru atât din partea solicitanților cât și a evaluatorilor. Drept urmare, 

considerăm că lansarea acestui apel în data de 24.01.2020 ar permite solicitanților 

anexarea la Cererea de Finanțare, a Situațiilor financiare anuale aferente anului 2019, 

aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților, conform Ghidului 

Solicitantului, Apelul de proiecte POR/694/2/2; 

- Perioada decembrie-ianuarie este perioada sărbătorilor de iarnă, a vacanțelor și 

concediilor, a Crăciunului, Revelionului și a altor sărbători religioase; 

- Considerăm că nu este o dată potrivită, având în vedere că încep sărbătorile de iarnă și ar 

fi normal ca aceste sărbători să le petrecem în liniște alături de familie atât consultanții 

cât și beneficiarii misiunilor de consultanță; 

- De asemenea în luna decembrie și în prima jumătate a lunii ianuarie sunt dificil de 

obținut oferte din Europa și nu numai, de către beneficiari, tocmai din cauza sărbătorilor 

de iarnă. 
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Având în vedere aceste aspecte supunem atenției modificarea datei de lansare a apelului POR 2.2 

pentru regiunile Nord Est și Vest. 

 

Cu stimă, 

Petre Luigi LUICAN 

Președinte AMCOR 
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