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Minuta ședinței Consiliului Director AMCOR 

de pe data de 13 ianuarie 2023 

 
 

Consiliul Director AMCOR și Coordonatorii Regionali din cadrul Asociației s-au reunit pe data de 13 

ianuarie 2023 pe Google Meet pentru a discuta subiectele aflate pe ordinea de zi a ședinței și au luat 

următoarele decizii: 

 

1. Prezentarea situației financiare: execuție bugetară 2022, anexă creanțe și datorii, buget 2023. 

Propuneri administrative pentru optimizarea fluxului de numerar.  

 

Dl. Petre Luigi Luican și Alexandra Pușcă au prezentat pe scurt execuția bugetară aferentă anului 

2022, rezultatul financiar pentru perioada ianuarie-decembrie 2022 fiind unul pozitiv. Bilanțul aferent 

anului 2022 le va fi prezentat tuturor membrilor de îndată ce va fi finalizat.  

 

A fost de asemenea prezentată anexa de creanțe și datorii, convenindu-se că AMCOR va face 

demersurile necesare în vederea recuperării acestor sume aferente cotizațiilor de membru și va trimite 

noi scrisori de notificare firmelor propuse spre excludere.  

 

Bugetul propus pentru anul 2023 a fost actualizat, prezentat și votat în forma propusă.  

 

Membrii Consiliului Director AMCOR nu au avut alte observații pe documentele prezentate.  

 

2. Prezentarea situației financiare proiect POCU/626/6/13/133175  

 

Dl. Petre Luigi Luican și Alexandra Pușcă au prezentat situația financiară în cazul proiectului 

POCU/626/6/13/133175, situația cererilor de rambursare și de prefinanțare, stadiul depunerii și 

încasării banilor.   

 

3. Planificarea Evenimentelor AMCOR în anul 2023 - evenimente regionale, buget etc.  

 

S-a decis că AMCOR și partenerii săi locali vor organiza în anul 2023 patru evenimente cu peste 50 

de participanți fiecare:  

 

a) Conferință Regională la Timișoara în perioada aprilie - mai 2023. Bugetul evenimentului va fi 

asigurat de AMCOR și de partenerii săi din regiune, Gapa și Expert Consulting și din sponsorizări. 

Încă nu s-a decis dacă persoanele din afara AMCOR vor plăti o mică taxă de participare la eveniment. 

Partenerii din zonă se vor ocupa de invitarea persoanelor relevante din regiune, iar AMCOR va 

transmite invitația către toate bazele sale de date și către partenerii săi. Documentele aferente 

evenimentului vor fi elaborate de către AMCOR cu feedbck-ul partenerilor săi din regiune. Urmează a 

se discuta și stabili tema și structura evenimentului.  

 

b) Conferință Regională la Pitești sau Târgoviște în iunie 2023. Bugetul evenimentului va fi asigurat 

de AMCOR și de către partenerii săi din regiune, Europroject Partner, Forum Proiect Invest și 

Proconsult. Partenerii din zonă se vor ocupa de invitarea persoanelor relevante din regiune, iar 

AMCOR va transmite invitația către toate bazele sale de date și către partenerii săi. Documentele 

aferente evenimentului vor fi elaborate de către AMCOR cu feedbck-ul partenerilor săi din regiune. 

Tema și structura evenimentului vor fi stabilite ulterior.  

 

c) Conferință Regională la Constanța în septembrie 2023. Bugetul evenimentului va fi asigurat de 

AMCOR și de către partenerul său Project Management Solutions care va pune la dispoziție o sală în 

cadrul Universității Ovidius din Constanța. Partenerii din zonă se vor ocupa de invitarea persoanelor 

relevante din regiune, iar AMCOR va transmite invitația către toate bazele sale de date și către 
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partenerii săi. Documentele aferente evenimentului vor fi elaborate de către AMCOR cu feedbck-ul 

partenerilor săi din regiune. Tema și structura evenimentului vor fi stabilite ulterior.  

 

d) Conferință Națională la București în octombrie - noiembrie 2023. Bugetul evenimentului va fi 

asigurat de AMCOR. Tema și structura evenimentului vor fi stabilite ulterior.  

 

e) Evenimente Professional Corner atât online cât și fizic. Compania Noerr Finance & Tax și-a 

exprimat disponibilitatea de a ne pune la dispoziție o sală de conferințe atunci când va fi cazul și de 

asemenea ne bazăm și pe sprijinul companiei BDO Business Advisory unde au mai fost organizate 

anterior evenimente sub umbrela AMCOR. Aceste evenimente vor fi organizate ori de câte ori apar 

subiecte de interes pentru membrii AMCOR care necesită o dezbatere mai amănunțită.  

 

4. Alegeri coordonatori comisii profesionale  

 

În cadrul ședinței CD AMCOR au fost votați/revotați coordonatorii comisiilor profesionale AMCOR 

după cum urmează: 

 

- Dl. Cristian Găină, Gapa, a fost re-votat drept coordonator al Comisiei Profesionale Agricultură 

(CPA) 

- Dl. Sebastian Popescu, Noerr Finance & Tax a fost re-votat drept coordonator al Comisiei 

Profesionale de Ajutoare de Stat (CPAS) 

- Dl. Silviu Stoica, Ramboll South East Europe, a fost re-votat drept coordonator al Comisiei 

Profesionale de Achiziții Publice (CPAP) 

- Dl. Lucian Naum, SVO Consulting, a fost votat drept nou coordonator al Comisiei Profesionale de 

Fonduri Europene (CPFE) 

 

În activitatea comisiilor profesionale sunt invitați să se implice toți membrii care doresc acest lucru și 

care sunt interesați de activitatea acestor comisii. De asemenea, toți membrii AMCOR pot face 

propuneri de noi adrese pe care le vor transmite către AMCOR sau către coordonatorii comisiilor.  

 

- Comisia Profesională Metodologică a fost desființată momentan și ștearsă de pe website-ul AMCOR 

pentru că nu a mai avut activitate de o perioadă lungă de timp 

 

5. Scurtă prezentare a situației - membership noi comitete de monitorizare și stabilire procedură 

cu privire la responsabilitățile reprezentanților propuși când sunt consultări/reuniuni etc.  

 

A fost prezentată situația membership-ului AMCOR în diversele comitete de monitorizare aferente 

noului exercițiu de programare. S-a convenit ca toți reprezentanții propuși de AMCOR în comitetele 

de monitorizare, precum și coordonatorii regionali să se implice activ în elaborarea 

documentelor/feedback-ului transmis autorităților 

 

6. Actualizări site  

 

Momentan nu au fost planificate modificări majore la website. S-a decis ca website-ul AMCOR să fie 

actualizat ori de câte ori este necesar așa cum s-a procedat și până acum.  

 

7. Campanie comunicare 

 

S-a discutat despre investirea într-o campanie de comunicare pentru creșterea vizibilității AMCOR și 

creșterea gradului de awarness în măsura în care vor exista fondurile necesare pentru a face acest 

lucru.   
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8. Alte propuneri și parteneriate 

 

AMCOR își dorește să fie implicată în calitate de partener în proiecte cu finanțare europeană și nu 

numai. În măsura în care membrii au informații cu privire la lansarea unor noi apeluri în care 

AMCOR ar putea fi eligibilă sunt rugați să informeze Asociația. De asemenea aceștia pot propune 

proiecte în care să fie parteneri alături de AMCOR.  

 

Membrii CD AMCOR prezenți la ședință: 

Petre Luigi LUICAN, Președinte, luigi.luican@infostructurale.ro 

Marian MOCAN, Vicepreședinte, mmocan@expertconsulting.ro 

Cristian GĂINĂ, Vicepreședinte, cristian.gaina@gapa.ro  

Augustin BOER, Membru, augustin.boer@bdo.ro 

Carmen MARIȘ, Membru, carmen.maris@civitta.com 

Gheorghe BOERU, Membru, boeru@romair.ro 

Iulian SORESCU, Membru, iulian.sorescu@noerr.ro 

Alin Dumitru, Membru, alin.dumitru@lcp-consultanta.ro 

 

Membrii CD AMCOR care nu au putut participa la ședință: 
Silviu STOICA, Membru, SSTOICA@ramboll.com 

 

Coordonatori Regionali prezenți la ședință: 

Andra DOJANĂ, Coordonator Regiunea București-Ilfov, andra.dojana@yahoo.com 

Marian MOCAN, Coordonator Regiunea Vest, mmocan@expertconsulting.ro 

Cosmina PETRESCU, Coordonator Regiunea Sud, cosminabadea@yahoo.com/ 
forumproiect@yahoo.com 

Costin SORICI, Coordonator Regiunea Sud-Est, costin.sorici@pms.ro 

Petre Luigi LUICAN, Coordonator Regiunea Nord-Est, luigi.luican@infostructurale.ro 

 

Coordonatori Regionali care nu au putut participa la ședință: 

Ana Timea GHIULAI,  Coordonator Regiunea Centru, t.ghiulai@euro-top.ro,  

Ciprian MORCAN, Coordonator Regiunea Nord-Vest, ciprian.morcan@hygia.ro 

Lucian NAUM, Coordonator Regiunea Sud-Vest, lucian.naum@yahoo.com 

 

 

 

 

 

Întocmit de Alexandra Pușcă, manager AMCOR, alexandra.pusca@amcor.ro 


