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Către: 

 

 

 

 

 

În atenția: 

 

 

 

 

 

 

Referitor la: 

 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerul 

Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul 

Operaţional Regional 

 

Domnului Vasile-Daniel SUCIU - VICEPRIM-MINISTRU, MINISTRUL 

DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

Doamnei Roxana Mînzatu – MINISTRUL FONDURILOR EUROPENE 

Doamnei Luminița ZEZEANU - Director General POR, Șef AM POR  
 

Propunerea de realocare a rezervelor de performanță înregistrate la 

axele: AP 1 – transfer tehnologic, AP 3 – eficiență energetică și 

mobilitate urbană (7 regiuni), AP 4 – dezvoltare urbană către AP 2 -  

Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii și 

relansarea Apelului 2 în cadrul Axei Prioritară 2 – Îmbunătățirea 

competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 

2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de 

producție și dezvoltarea serviciilor. 

 

 

Stimate domn/Stimată doamnă, 

 

În calitate de asociație profesională reprezentând interesele firmelor de 

consultanță în management și de membru în cadrul UPLR, FEACO și ICMCI, pe de o 

parte, și partener implicat activ în procesul de absorbție a fondurilor europene prin 

concursul dat partenerilor și clienților de firmele care sunt membre AMCOR, pe de altă 

parte, vă supunem atenției poziția noastră față de Stadiul Implementării Programului 

Operațional Regional 2014-2020, ca urmare a ultimelor concluzii rezultate din ședința 

Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Regional, organizată la Pitești, 

pe data de 4 Iulie 2019, respectiv concluziile prezentate în documentul privind Stadiul 

implementării Programului Operațional Regional 2014-2020.   

 

Pe de o parte, sunt vizibile performanțele semnificative în ceea ce privește 

implementarea proiectelor de către beneficiarii privați și implicit un concurs considerabil 

al acestora la absorbția fondurilor europene alocate acestui program, iar pe de altă 

parte, există un risc crescut al decomiterii unor sume semnificative din alocări financiare 

ale programului, atât pe anul 2019, dar și pe anul 2020. Astfel, având în vedere faptul 

că Axa prioritară 2: Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii este 
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una dintre axele prioritare care și-a atins cadrul de performanță, dar și că se pot 

observa câteva stări de fapt obiective, în urma analizării contextului actual și, mai 

general, al implementării programului amintit, vă propunem realocarea următoarelor 

rezerve de performanță (FEDR), după cum urmează: 

- De la axele mai puțin performante, Axa Prioritară 1 - Promovarea 

transferului tehnologic, cu rezerva de realocat 9.031.915 euro, Axa Prioritară 

3 - Sprijinirea creșterii eficienței energetice în clădirile publice, cu rezerva de 

realocat 83.095.418 euro și Axa Prioritară 4 - Dezvoltare urbană durabilă, cu 

rezerva de realocat 70.729.788 euro, către Axa prioritară 2: Îmbunătățirea 

competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, totalizând astfel un buget realocat 

acestei axe în valoare de 162.857.121 euro. 

 

În continuare reiterăm faptul că, la o analiză a tuturor surselor disponibile 

întreprinderilor mici și mijlocii, pe programele operaționale aflate în derulare în cadrul 

ciclului financiar 2014-2020, se constată o diminuare semnificativă a fondurilor alocate 

acestui segment de beneficiari, în ciuda faptului că există o nevoie și o așteptare foarte 

mare în piață. În acest context, și având în vedere că deja a existat o consultare publică 

privind lansarea Apelului 2 în cadrul Axei Prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității 

întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 - Sprijinirea creării și 

extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, vă rugăm, să 

aveți în vedere lansarea cu celeritate a acestui apel în perioada imediat următoare.  

 

 Sperăm că solicitarea noastră este suficient de convingătoare încât să o soluționați 

pozitiv și rămânem deschiși la dialog. Vă mulțumim!  

 

 Cu deosebită stimă, 

Luigi Petre LUICAN   

Președinte AMCOR 

 

 

 

Acest document a fost verificat de către Comisia Profesională de Fonduri Europene 

(CPFE) din cadrul AMCOR  

 


