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Referitor la: POR 2.2. apelurile 2 și 3 și POR 2.1. 

 

Stimați domni, 

 

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

management și de membru în cadrul UPLR, FEACO și ICMCI, vă transmitem această adresă la 

solicitarea membrilor Asociației Consultanților în Management din România (AMCOR) pe care o 

reprezentăm.  

În decursul anilor 2019 și 2020, AMCOR a transmis în atenția autorităților mai multe adrese 

referitoare la subiectul alocării și suplimentării de fonduri pentru POR 2.2. apelurile 2 și 3, unde 

există o cerere foarte mare în piață și o nevoie reală de suplimentare a fondurilor.  

Dat fiind contextul economic creat de apariția virusului Covid-19, care a afectat mai multe domenii 

de activitate, printre care și cel al consultanței în management, vă readucem în atenție acest subiect și 

considerăm oportună și necesară alocarea/suplimentarea de fonduri pentru POR 2.2. apelurile 2 și 3 

și POR 2.1. pentru susținerea mediului de afaceri. 

Firmele de consultanță în management, împreună cu clienții lor, beneficiarii misiunilor de 

consultanță, s-au mobilizat și au pregătit proiecte foarte bune care pot fi finanțate prin POR 2.2. 

Mai mult decât atât, menționăm că pe data de 22 iulie 2020, Guvernul României a aprobat la 

solicitarea MLPDA un memorandum privind asigurarea finanțării necesare contractării proiectelor 

depuse în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor 

mici și mijlocii pentru cererile de finanțare a căror valoare nerambursabilă totală depășește valoarea 

alocării financiare.  

În acest sens, măsurile propuse pentru contractarea proiectelor depuse în cadrul apelurilor dedicate 

mediului de afaceri din axa prioritară 2 vizau: suplimentarea cu 130 de milioane de euro a alocării 

financiare a apelului dedicat microîntreprinderilor - POR 2.1. (cu valori ale proiectelor până la 

200.000 euro) pentru finanțarea tuturor proiectelor depuse care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și 

evaluate, în vederea contractării, precum și suplimentarea cu 450 de milioane de euro a alocării 

financiare a apelului dedicat IMM-urilor (cu valori ale proiectelor cuprinse între 200.000 și 1 milion 

de euro).  

De asemenea, tot atunci s-a propus și asigurarea unei alocări financiare de 550 de milioane de euro 

pentru lansarea apelului de proiecte dedicat IMM-urilor (POR 2.2.) pentru proiecte cu valori cuprinse 

între 1.500.000 și 6.000.000 euro. Apelul a fost lansat în consultare publică în perioada 14-29 mai 

2020.  

http://www.amcor.ro/
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Conform informațiilor publice de la acea dată, toate aceste alocări financiare au fost propuse ca 

urmare a Comunicării Comisiei Europene nr. 4355 privind prelungirea aplicării și modificările 

Orientărilor privind ajutoarele de stat, prin care se prelungește aplicabilitatea reglementărilor ”de 

minimis” până pe 30 decembrie 2023, iar pentru ajutorul ”regional” până pe 30 decembrie 2021.  

Astfel, pentru continuarea procesului de contractare a cererilor de finanțare depuse în cadrul Axei 

prioritare 2 a POR 2014-2020, a căror valoare totală nerambursabilă depășește valoarea alocării 

financiare, s-a solicitat alocarea, de la bugetul de stat sau transferul de la alte programe operaționale 

a minimum 580 de milioane de euro pentru anii 2020 și 2021, în conformitate cu legislația 

europeană.  

Suplimentarea ulterioară, corespunzătoare anilor 2022 și 2023, a acestor valori, cu 550 de milioane 

de euro, va putea fi realizată conform informațiilor publice începând cu anul 2022, în funcție de o 

nouă propunere a hărții intensității ajutorului regional și eventualele modificări ale regulamentelor de 

ajutoare aplicabile: apelul dedicat IMM-urilor (proiecte cu valori între 200.000 și 1.000.000 de euro) 

cu 300 milioane de euro și apelul dedicat IMM-urilor (proiecte cu valori între 1.500.000 și 6.000.000 

de euro) cu 250 milioane de euro. (Sursa informațiilor: MLPDA și Fonduri Structurale - 

https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/24349/alocari-suplimentare-pe-apelurile-aferente-por-2-1-

microintreprinderi-si-por-2-2-imm-uri-aprobate-de-guvern) 

 

Având în vedere toate aceste aspecte, vă propunem urgentarea procesului de evaluare și de 

contractare a proiectelor aferente POR 2.2. pentru începerea imediată a implementării 

acestora și implicit susținerea mediului de afaceri din România care a fost grav afectat de 

contextul epidemiologic în care ne aflăm.  

De asemenea solicităm aprobarea finanțării proiectelor de pe POR 2.1. care au obținut 

punctajul minim conform ghidului de finanțare. 

 

Vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru eventuale clarificări sau consultări cu privire la subiectele 

abordate mai sus. 

 

Cu stimă, 

Petre Luigi LUICAN 

Președinte AMCOR 

 

 

 

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