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Referitor la: Dezbaterea pentru investiții inovative în microelectronică și lansare apel de depunere proiecte 

pentru procesoare cu consum redus de energie și cipuri semiconductoare - IPCEI ME-CT, finanțate prin 

Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), estimat în perioada 10 ianuarie 2022 - 4 februarie 2022 

 

Stimați domni, 

AMCOR, 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 îi reprezentăm ca răspuns 

la postarea de pe pagina de Facebook a Ministerului Economiei cu privire la dezbaterea pentru investiții 

inovative în microelectronică și lansare apel de depunere proiecte pentru procesoare cu consum redus de 

energie și cipuri semiconductoare - IPCEI ME-CT, finanțate prin Programul Național de Redresare și 

Reziliență (PNRR), estimat în perioada 10 ianuarie 2022 - 4 februarie 2022.  

Dat fiind faptul că în acest caz discutăm despre proiecte de anvergură, despre proiecte mari care necesită cel 

puțin câteva luni de documentare pentru elaborarea unor planuri de afaceri de calitate, mai ales în contextul 

economico-financiar cu care ne confruntăm din cauza pandemiei Covid-19 solicităm o transparență procedurală 

din partea autorităților statului român, dar și un dialog real cu beneficiarii misiunilor de consultanță și cu 

consultanții lor.  

Considerăm complet nerealist scenariul în care un astfel de apel ar putea fi lansat în perioada 10 ianuarie 2022 - 

4 februarie 2022. 

Chiar dacă implementarea PNRR va trebui realizată într-un interval de timp limitat, consultanții în management 

cu experiență și experții în acest domeniu susțin că nici un plan de afaceri pentru un proiect de o asemenea 

anvergură nu poate fi realizat într-o perioadă mai mică de 5-6 luni.  

În acest context, vă invităm la o consultare reală a reprezentanților societății private și la stabilirea unui termen 

realist de lansare a acestui apel.  

 

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

mai sus. 

 

 

Cu deosebită stimă, 

Petre Luigi LUICAN 

Președinte AMCOR 

 

 


