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Către:  Guvernul României, Secretariatul General al Guvernului 

 Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării 

Organism Intermediar pentru Cercetare Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  

În atenția: domnului prim-ministru Nicolae-Ionel CIUCĂ 

     domnului ministru Marcel Ioan BOLOȘ 

     domnului ministru Sebastian Ioan BURDUJA 

     doamnei director general Carmen Elena DOBROTĂ  

Referitor la: Solicitare prelungire apel POC 1.2.1. ”Proiect tehnologic inovativ” dedicat proiectelor de 

cercetare-dezvoltare-inovare  

 

Stimate domn/Stimată doamnă, 

În calitate de asociație profesională care reprezintă companiile de consultanță în management vă 

transmitem această adresă pentru a vă solicita prelungirea apelului de proiecte POC 1.2.1 Stimularea 

cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în 

parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele 

economice care prezintă potențial de creștere, Tip de proiect: Proiect Tehnologic Inovativ cu minimum 

30 de zile calendaristice sau anularea lui având în vedere următoarele aspecte: 

1) Ghidul solicitantului a fost publicat în consultare în perioada 2 - 16 februarie 2022 după care 

până pe 6 iunie 2022 nu a mai fost publicată nici o informație despre acest apel. 

 

2) Pe data de 7 iunie 2022 a fost publicat Ordinul MIPE nr. 883/07.06.2022 pentru aprobarea 

Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 1.2.1.  

 

3) În Ordinul 883/07.06.2022 art. 2 se precizează: “Prevederile prezentului ordin intră în vigoare 

începând cu data publicării acestuia pe pagina de internet a MIPE în cadrul secțiunii “autorități 

de management”, cu indicarea clară a datei respective”.  

 

4) Pe data de 8 iunie 2022 aceleași informații apar și pe site-ul MIPE, respectiv “AM POC din 

cadrul MIPE publică Ordinul nr. 883/07.06.2021 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului 

aferent Acțiunii 1.2.1.”, fără indicarea clară a datei de lansare a apelului de proiect.  

 

5) Ulterior s-a aflat din surse neoficiale și din informațiile din mass-media https://www.fonduri-

structurale.ro/stiri/29185/se-solicita-prelungirea-apelului-proiect-tehnologic-inovativ-dedicat-

proiectelor-de-cercetare-dezvoltare-inovare-finantate-prin-poc că apelul este deja lansat și 

urmează să se închidă pe 16 iulie 2022, informație care nu apare pe nici un canal de 

comunicare publică, nici pe pagina de internet a MIPE, nici pe pagina de internet a 

Organismului Intermediar pentru Cercetare. Informația se regăsește doar pe platforma 

MYSMIS la selectarea apelului de proiecte. Această platformă nu este un instrument de 
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comunicare publică, fiind accesibilă numai companiilor care dețin cont și este un instrument de 

lucru pentru depunerea cererilor de finanțare.  

 

6) Complexitatea unui proiect pe acest apel este una ridicată față de alte apeluri, cu implicarea 

multor factori umani, materiali și financiari fiind aproape imposibil de pregătit o documentație 

conformă și de calitate chiar și în cele 30 zile cât este deschis acest apel. Din cauza faptului că 

nu s-a asigurat transparența lansării apelului de proiecte POC 1.2.1 - Proiect Tehnologic 

Inovativ beneficiarii neavând timp să pregătească documentația de finanțare vă rugăm să luați 

în considerare prelungirea apelului cu minimum 30 de zile sau anularea lui. 

În speranța unei soluționări favorabile a aspectelor prezentate, vă asigurăm de întreaga noastră 

considerație și vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru discuții cu privire la subiectele abordate în cadrul 

acestei scrisori.  

 

Cu deosebită stimă, 

Petre Luigi Luican 

Președinte AMCOR 

 

 

 

 

 

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