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Stimate domn/Stimată doamnă, 

 

În calitate de asociație profesională care reprezintă interesele firmelor de consultanță în management și de membru în cadrul FEACO 

(Federația Europeană a Asociațiilor de Consultanță în Management), ICMCI (Consiliul Internațional al Institutelor de Consultanță în 

Management) și UPLR (Uniunea Profesiilor Liberale din România) vă supunem atenției o serie de aspecte primite din partea membrilor 

AMCOR cu privire la apelul PNRR pentru dotarea unităților de învățământ preuniversitar cu echipamente tehnologice: 

 

1. Pe data de 17 februarie 2023 a fost modificat ghidul, iar pe data de 21 februarie 2023 a fost modificat normativul cu dotările minime 

în contextul în care suntem în perioada de depunere de proiecte.  

2. În ghid este prevăzut un termen de 2 zile calendaristice pentru răspunsul la clarificări. Considerăm că acest termen este unul foarte 

scurt, imposibil de realizat mai ales dacă Cererea de finanțare trebuie semnată de ISJ. De asemenea, dacă se transmit vineri 

solicitările de clarificare atunci ar trebui ca duminica să se transmită răspunsul la solicitarea de clarificări. În acest context solicităm 

modificarea termenului de răspuns la clarificări de la 2 zile calendaristice la 5 zile calendaristice.  

3. Ținând cont de aspectele anterior menționate solicităm de asemenea și prelungirea termenului pentru depunere cu 15 zile având în 

vedere completările realizate pe data de 17 februarie 2023 pentru o măsură lansată pe data de 19 decembrie 2022.  

 

Acest document conține o sinteză a punctelor de vedere primite pe acest subiect din partea firmelor membre AMCOR. 

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 AMCOR) 

Lucian Naum 

Coordonator CPFE AMCOR


