
ProgramulProgramul Operational Operational 

SectorialSectorial ““CrestereaCresterea

CompetitivitatiiCompetitivitatii EconomiceEconomice””



PoliticaPolitica de de coeziunecoeziune

economicaeconomica si si socialasociala a UEa UE

De De cece esteeste nevoienevoie de de aceastaaceasta politicapolitica??

�� PentruPentru a reduce a reduce disparitatiledisparitatile de de dezvoltaredezvoltare
economicaeconomica si si socialasociala intreintre statelestatele membremembre / / 
regiunileregiunile UEUE

�� PentruPentru a a imbunatatiimbunatati functionareafunctionarea PieteiPietei uniceunice

�� PentruPentru promovareapromovarea dezvoltariidezvoltarii stabile si stabile si durabiledurabile a a 
UEUE

PoliticaPolitica fundamentalafundamentala a UE  a UE  -- ccacca 1/3 din 1/3 din bugetulbugetul UEUE



PoliticaPolitica de de coeziunecoeziune

economicaeconomica si si socialasociala a UEa UE

ObiectiveObiectiveObiectiveObiectiveObiectiveObiectiveObiectiveObiective de de de de de de de de interventieinterventieinterventieinterventieinterventieinterventieinterventieinterventie::::::::

1.1. ConvergentaConvergenta PIB per capita sub 75% din media UEPIB per capita sub 75% din media UE

2.2.2.2.2.2.2.2. CompetitivitateCompetitivitate regionalaregionala si si ocupareaocuparea forteifortei
de de muncamunca

regiunileregiunile care nu care nu suntsunt eligibileeligibile pentrupentru obiectivulobiectivul
ConvergentaConvergenta

3.3. CooperareCooperare teritorialateritoriala europeanaeuropeana

regiuniregiuni, , judetejudete si zone si zone transnationaletransnationale



DiferenteDiferente intreintre alocareaalocarea fondurilorfondurilor

de prede pre--aderareaderare si postsi post--aderareaderare::

�� AlocareAlocare pepe programeprograme multianualemultianuale (7 (7 aniani))
�� Management Management descentralizatdescentralizat (national) al (national) al 
fondurilorfondurilor

�� SumeleSumele alocatealocate semnificativsemnificativ maimai marimari
�� ImplicaImplica o o cofinantarecofinantare maimai maremare
�� OpereazaOpereaza pepe principiulprincipiul rambursariirambursarii
�� RegulaRegula n+2/ n+3n+2/ n+3



InstrumenteleInstrumentele structuralestructurale ale UEale UE

2007 2007 -- 20132013

�� FondulFondul European de European de DezvoltareDezvoltare RegionalaRegionala (FEDR)(FEDR)
�� FondulFondul Social European (FSE)Social European (FSE)
�� FondulFondul de de CoeziuneCoeziune (FC)(FC)

ActiuniActiuni complementarecomplementare::
�� FondulFondul European European pentrupentru AgriculturaAgricultura si si DezvoltareDezvoltare
RuralaRurala (FEADR)(FEADR)

�� FondulFondul European European pentrupentru PescuitPescuit (FEP)(FEP)



FondulFondul European European 

de de DezvoltareDezvoltare RegionalaRegionala (FEDR)(FEDR)

Domenii de interventie pentru Obiectivul “Convergenta”:Domenii de interventie pentru Obiectivul “Convergenta”:

Sustinerea dezvoltarii economice integrate la nivel regional si Sustinerea dezvoltarii economice integrate la nivel regional si local si durabile local si durabile 
prin mobilizarea capacitatilor locale si diversificarea structurprin mobilizarea capacitatilor locale si diversificarea structurilor ilor 
economice, in special in domeniile:economice, in special in domeniile:

1.1. cercetare si dezvoltare tehnologica, inovare si antreprenoriat, cercetare si dezvoltare tehnologica, inovare si antreprenoriat, sprijinirea sprijinirea 
cercetarii si dezvoltarii in IMMcercetarii si dezvoltarii in IMM--uri, transferul tehnologic, imbunatatirea uri, transferul tehnologic, imbunatatirea 
legaturilor dintre IMMlegaturilor dintre IMM--uri si universitati si centre de cercetare, uri si universitati si centre de cercetare, 
dezvoltarea retelelor si centrelor de afaceri, sprijin pentru fudezvoltarea retelelor si centrelor de afaceri, sprijin pentru furnizorii de rnizorii de 
servicii dedicate IMMservicii dedicate IMM--urilor prin noi instrumente de finantare dedicate urilor prin noi instrumente de finantare dedicate 
stimularii antreprenoriatului si inovatieistimularii antreprenoriatului si inovatiei

2.2. societatea informationala, inclusiv dezvoltarea serviciilor si asocietatea informationala, inclusiv dezvoltarea serviciilor si aplicatiilor plicatiilor 
locale, imbunatatirea accesului la internet, sprijin pentru IMMlocale, imbunatatirea accesului la internet, sprijin pentru IMM--uri uri 
pentru utilizarea eficienta a  tehnologiei informatiei si comunipentru utilizarea eficienta a  tehnologiei informatiei si comunicatiilorcatiilor

3.3. protectia mediului, inclusiv investitii legate de managementul protectia mediului, inclusiv investitii legate de managementul 
deseurilor, aprovizionarea cu apa, tratarea apelor uzate, calitadeseurilor, aprovizionarea cu apa, tratarea apelor uzate, calitatea tea 
aerului, prevenirea poluarii, reabilitarea zonelor contaminate, aerului, prevenirea poluarii, reabilitarea zonelor contaminate, 
promovarea biodiversitatii si protejarea naturii, sprijin pentrupromovarea biodiversitatii si protejarea naturii, sprijin pentru IMMIMM--uri uri 
pentru a promova metode durabile de productie prin introducerea pentru a promova metode durabile de productie prin introducerea 
managementului de mediu eficient si adoptarea tehnologiilor de managementului de mediu eficient si adoptarea tehnologiilor de 
prevenire a poluariiprevenire a poluarii



FondulFondul European European 

de de DezvoltareDezvoltare RegionalaRegionala (FEDR)(FEDR)

4.4. prevenirea riscurilor, inclusiv elaborarea si implementarea planprevenirea riscurilor, inclusiv elaborarea si implementarea planurilor urilor 
de prevenire si combatere a riscurilor naturale si tehnologicede prevenire si combatere a riscurilor naturale si tehnologice

5.5. turismul, inclusiv promovarea valorilor culturale si resurselor turismul, inclusiv promovarea valorilor culturale si resurselor 
naturale ca potential pentru dezvoltarea turismului durabil, naturale ca potential pentru dezvoltarea turismului durabil, 
protejarea si punerea in valoare a mostenirii culturale, imbunatprotejarea si punerea in valoare a mostenirii culturale, imbunatatirea atirea 
serviciilor turistice, prin noi servicii cu valoare adaugata ridserviciilor turistice, prin noi servicii cu valoare adaugata ridicataicata

6.6. transport, inclusiv retele transtransport, inclusiv retele trans--europene, strategii integrate pentru europene, strategii integrate pentru 
transport urban ecologic care contribuie la imbunatatirea accesutransport urban ecologic care contribuie la imbunatatirea accesului si lui si 
a calitatii serviciilor de transport pentru pasageri si marfuri a calitatii serviciilor de transport pentru pasageri si marfuri 

7.7. energie, inclusiv retele transenergie, inclusiv retele trans--europene, care contribuie la europene, care contribuie la 
imbunatatirea serviciului de furnizare a energiei, finalizarea pimbunatatirea serviciului de furnizare a energiei, finalizarea pietei ietei 
interne de energie a UE, imbunatatirea eficientei energetice, interne de energie a UE, imbunatatirea eficientei energetice, 
dezvoltarea surselor regenerabile de energie dezvoltarea surselor regenerabile de energie 

8.8. investitii in educatie care contribuie la cresterea atractivitatinvestitii in educatie care contribuie la cresterea atractivitatii si ii si 
calitatii vietii in regiune calitatii vietii in regiune 

9.9. sanatate, inclusiv investitii in imbunatatirea conditiilor de sasanatate, inclusiv investitii in imbunatatirea conditiilor de sanatate natate 
care contribuie la calitatea vietii in regiune si a dezvoltarii care contribuie la calitatea vietii in regiune si a dezvoltarii regionaleregionale

10.10. sprijin pentru investitii pentru IMMsprijin pentru investitii pentru IMM--uri care contribuie la crearea si uri care contribuie la crearea si 
pastrarea locurilor de muncapastrarea locurilor de munca



FondulFondul European European 

de de DezvoltareDezvoltare RegionalaRegionala (FEDR)(FEDR)

CeCe nunu finanteazafinanteaza FEDR:FEDR:

�� TVA TVA deductibildeductibil
�� DobandaDobanda la la creditecredite
�� AchizitiaAchizitia de de terenuriterenuri cu o cu o valoarevaloare cece depasestedepaseste 10% 10% 
din din totalultotalul cheltuielilorcheltuielilor eligibileeligibile pentrupentru proiectulproiectul
respectivrespectiv

�� ConstructiaConstructia de de locuintelocuinte
�� DezafectareaDezafectarea centralelorcentralelor nuclearenucleare



�� Documente de Documente de Documente de Documente de Documente de Documente de Documente de Documente de programareprogramareprogramareprogramareprogramareprogramareprogramareprogramare

�� Liniile Directoare Comunitare privind CoeziuneaLiniile Directoare Comunitare privind Coeziunea -- Document Document 
strategic ce strategic ce direcdirecttioneazioneazaa investiinvestittiile comunitare pentru atingerea iile comunitare pentru atingerea 
obiectivelor Politicii de Coeziune a UEobiectivelor Politicii de Coeziune a UE;;

�� Planul National de DezvoltarePlanul National de Dezvoltare -- Document strategic ce include o Document strategic ce include o 
prioritizareprioritizare a nevoilor de investia nevoilor de investittii naii nattionaleionale finanfinanttateate din toate sursele la din toate sursele la 
dispozidispozittia Statului Membruia Statului Membru;;

�� CadrulCadrul National Strategic de National Strategic de ReferintaReferinta -- document elaborat pe o document elaborat pe o 
perioadperioadaa de 7 ani (2007 de 7 ani (2007 –– 2013) pentru 2013) pentru iindeplinireandeplinirea ObObiectivuluiiectivului””
ConvergenConvergentata”” din cadrul Politicii CESdin cadrul Politicii CES (bazat pe PND, axat pe domenii (bazat pe PND, axat pe domenii 
eligibile pentru fonduri structurale)eligibile pentru fonduri structurale)

�� Programe OperationalePrograme Operationale (in functie de prioritatile PND/CNSR) (in functie de prioritatile PND/CNSR) ––
structurate pe axe prioritare si domenii majore de interventie structurate pe axe prioritare si domenii majore de interventie –– cofinantate cofinantate 
de UE (max. 85%), buget si fonduri de UE (max. 85%), buget si fonduri private;private;

�� CNSR si POCNSR si PO -- DocumentDocumentee sstrategicetrategice bazatbazatee pe Planul Nape Planul Nattionalional de de 
Dezvoltare Dezvoltare ssi Liniile Strategice privind Politica de Coeziune i Liniile Strategice privind Politica de Coeziune EconomicaEconomica ssi i 
SocialSocialaa -- identificidentificaa obiective comune obiective comune ssi stabilesc mecanismul atingerii i stabilesc mecanismul atingerii 
acestoraacestora..

�� ProgramePrograme ComplementComplement –– documentedocumente pentrupentru implementareaimplementarea axeloraxelor
prioritareprioritare; ; cuprindcuprind detaliidetalii la la nivelulnivelul operatiuniloroperatiunilor. . 



Program Operational:Program Operational:

�� AnalizaAnaliza situatieisituatiei actualeactuale
�� AnalizaAnaliza SWOTSWOT
�� StrategiaStrategia::

•• Axe Axe prioritareprioritare, , tintetinte specificespecifice cuantificatecuantificate
•• IndicatoriIndicatori de de monitorizaremonitorizare (de tip output si result) (de tip output si result) 
relevantirelevanti

•• DescriereDescriere sumarasumara a a domeniilordomeniilor majoremajore de de interventieinterventie
identificateidentificate, , pentrupentru implementareaimplementarea axeloraxelor prioritareprioritare

•• PrezentareaPrezentarea operatiuniloroperatiunilor –– proiecteproiecte cece vorvor fifi finantatefinantate
�� Plan Plan finaciarfinaciar indicativindicativ pepe axe axe prioritareprioritare si si aniani
�� SistemulSistemul de de monitorizaremonitorizare si controlsi control
�� ProceduriProceduri de de implementareimplementare
�� ComunicareComunicare



Schema de implementare a unui PO

Uniunea Europeană

Autoritatea de 
management

Autoritatea 
de plată

Comitet de 
monitorizare

Organism 
intermediar

Beneficiar

Comitet de 
evaluare

plăţi

Propuneri 
proiecte

criterii aprobare

rapoarte

Schema de implementare a unui PO

Uniunea Europeană
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Comitet de 
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Organism 
intermediar
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Comitet de 
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rapoarte



�� Autoritatea de management Autoritatea de management pentru POS pentru POS 
„„CrestereaCresterea competitivitatiicompetitivitatii economice”economice”

�� MinisterulMinisterul Economiei si Comertului, Economiei si Comertului, DirectiaDirectia ProgramePrograme cu cu 
OrganizatiiOrganizatii InternationaleInternationale

�� Organisme intermediare desemnate pentru Organisme intermediare desemnate pentru 
POS „Cresterea competitivitatii economice”POS „Cresterea competitivitatii economice”

(in functie de domeniul de (in functie de domeniul de interventieinterventie // sfera de responsabilitate)sfera de responsabilitate)

�� ANIMMCANIMMC

�� Autoritatea Nationala pentru Cercetare StiintificaAutoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica

�� Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei InformatieiMinisterul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

�� Directia Generala Politica Energetica (MEC)Directia Generala Politica Energetica (MEC)

�� Autoritatea Nationala pentru TurismAutoritatea Nationala pentru Turism



�� Cadrul institutionalCadrul institutional
�� reglementat de HG 497/aprilie 2004, HG 1179/ iulie reglementat de HG 497/aprilie 2004, HG 1179/ iulie 
2004, HG 128/2006 2004, HG 128/2006 –– desemnarea autoritatilor de desemnarea autoritatilor de 
management, autoritatii de plata si organismelor management, autoritatii de plata si organismelor 
intermediare + atributii conf. reglementarii europeneintermediare + atributii conf. reglementarii europene

�� transpunere in HGtranspunere in HG--urile de organizare si functionare urile de organizare si functionare 
ale institutiilor desemnate ale institutiilor desemnate –– pt. MEC pt. MEC –– HG 738/2004, HG 738/2004, 
HG 131/2006 HG 131/2006 –– MEC MEC –– Autoritate de management Autoritate de management 
Programul operational sectorial “Cresterea Programul operational sectorial “Cresterea 
competitivitatii economice”  (DPOI) si organism competitivitatii economice”  (DPOI) si organism 
intermediar (energie) pt. acelasi program (DGPE) intermediar (energie) pt. acelasi program (DGPE) 

�� entitatile sentitatile s--au creat, in general, pe nucleul structurilor au creat, in general, pe nucleul structurilor 
responsabile pentru fonduri de preresponsabile pentru fonduri de pre--aderare (transfer aderare (transfer 
de expertiza, conform Doc. complementar de pozitie de expertiza, conform Doc. complementar de pozitie 
la capitolul 21)la capitolul 21)



�� Atributiile entitatilor din sistem:Atributiile entitatilor din sistem:

�� Autoritate de managementAutoritate de management ––
coordonarea de ansamblu a programului, alaturi coordonarea de ansamblu a programului, alaturi 
de Comitetul de monitorizarede Comitetul de monitorizare

�� Organism intermediarOrganism intermediar –– in principal in principal 
implementareaimplementarea operatiuniloroperatiunilor

�� AlteAlte institutiiinstitutii de implementarede implementare (daca (daca 
este cazul) este cazul) –– colectarea cererilor de finantare in colectarea cererilor de finantare in 
teritoriu si verificarea eligibilitatii formaleteritoriu si verificarea eligibilitatii formale



ObiectivObiectiv general al POSgeneral al POS--CrestereaCresterea

CompetitivitatiiCompetitivitatii EconomiceEconomice

�� CCresterearesterea productivitatiiproductivitatii intreprinderilorintreprinderilor romanestiromanesti
pentru reducerea decalajelor fata de pentru reducerea decalajelor fata de 
productivitatea medie la nivelul Uniunii.productivitatea medie la nivelul Uniunii.

�� Masurile Masurile intreprinseintreprinse vor genera pana in 2015 o vor genera pana in 2015 o 
cresterecrestere medie a medie a productivitatiiproductivitatii de cca. 5,5% si vor de cca. 5,5% si vor 
permite permite RomanieiRomaniei sa sa atingaatinga un nivel de un nivel de 
aproximativ 55% din media UE. aproximativ 55% din media UE. 



Obiective specificeObiective specifice

�� ConsolidareaConsolidarea si si dezvoltareadezvoltarea sistemuluisistemului productivproductiv

�� ConstituireaConstituirea unuiunui mediu mediu favorabilfavorabil constituiriiconstituirii intreprinderilorintreprinderilor

RealizareaRealizarea celorcelor douadoua obiectiveobiective se se vava face face prinprin ccresterearesterea
contributieicontributiei IMM la PIB cu 20% in 2015. IMM la PIB cu 20% in 2015. 

�� CrestereaCresterea capacitatiicapacitatii CC--D D prinprin ccresterearesterea valorii cheltuielilor valorii cheltuielilor 
totale de Ctotale de C--D D (GERD) (GERD) pana la 3% din PIB in 2015.pana la 3% din PIB in 2015.

�� ValorificareaValorificarea potentialuluipotentialului ITC ITC prinprin ccresterearesterea penetrariipenetrarii
serviciilor de Internet (serviciilor de Internet (intreprinderiintreprinderi / / populatiepopulatie) de la 52% / 19% ) de la 52% / 19% 
in 2004 la 70%in 2004 la 70% / 55% in 2015./ 55% in 2015.

�� CrestereaCresterea eficienteieficientei energeticeenergetice prinprin rreducereaeducerea intensitatiiintensitatii
energetice primare cu 40 % pana in anul 2015, comparativ cu energetice primare cu 40 % pana in anul 2015, comparativ cu 
2001.2001.

�� PromovareaPromovarea potentialuluipotentialului turisticturistic romanescromanesc



StructuraStructura strategieistrategiei
(cu (cu alocareaalocarea financiarafinanciara indicativaindicativa pepe axe)axe)

�� Axa PrioritarAxa Prioritară ă II (31%)(31%):: Dezvoltarea unui sistem inovativ de producţieDezvoltarea unui sistem inovativ de producţie
((investiţiiinvestiţii productive, productive, accesacces la finanţarela finanţare, , dezvoltaredezvoltare infrastructurinfrastructură ă dede afaceriafaceri şşi i 
consultanţăconsultanţă pentrupentru afaceriafaceri, , accesacces pepe piepieţţe e externeexterne))

�� Axa PrioritarAxa Prioritară ă IIII (21%)(21%):: Creşterea competitivităţii economice prin  Creşterea competitivităţii economice prin  
cercetarecercetare--dezvoltare şi inovaredezvoltare şi inovare ((stimularestimulare investiţiiinvestiţii in CD in CD şşi i parteneriateparteneriate cu cu 
intreprinderiintreprinderi))

�� Axa PrioritarAxa Prioritară ă IIIIII (15%)(15%):: Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
pentru sectoarele privat şi publicpentru sectoarele privat şi public

�� Axa PrioritarAxa Prioritară ă IVIV (25%):(25%): Îmbunătăţirea eficienţei energetice, în Îmbunătăţirea eficienţei energetice, în 
condiţiile dezvoltării durabile a sistemului energeticcondiţiile dezvoltării durabile a sistemului energetic

�� Axa PrioritarAxa Prioritară ă VV (5%):(5%): România ca destinaţie atractivă pentru turism România ca destinaţie atractivă pentru turism 
şi afacerişi afaceri

�� AxaAxa PrioritaraPrioritara VI (3%):VI (3%): AsistentaAsistenta tehnicatehnica



Axa Prioritara I: Dezvoltarea unui sistem inovativ de Axa Prioritara I: Dezvoltarea unui sistem inovativ de 
productieproductie

Domeniile majore de interventieDomeniile majore de interventie si operatiunile indicative pe fiecare si operatiunile indicative pe fiecare 
domeniu:domeniu:

1.1. 1.1. Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenta pe piataInvestiţii productive şi pregătirea pentru concurenta pe piata a    a    
întreprinderilorîntreprinderilor,, in special IMM:in special IMM:

-- Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productivSprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile prin investiţii tangibile 
şi intangibileşi intangibile;;

-- Sprijin pentru achiziţia de servicii calificate în implementareaSprijin pentru achiziţia de servicii calificate în implementarea standardelor europenestandardelor europene

-- Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizareSprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare

1.2. 1.2. Accesul la credit si finanţareAccesul la credit si finanţare::
-- Dezvoltarea functiei de coDezvoltarea functiei de co--garantare a Fondului National de Garantare a Creditelor garantare a Fondului National de Garantare a Creditelor 
pentru IMMpentru IMM--uri;uri;

-- Infiintarea si dezvoltarea fondurilor locale de garantare in vedInfiintarea si dezvoltarea fondurilor locale de garantare in vederea sustinerii erea sustinerii 
intreprinderilor, in special a IMM;intreprinderilor, in special a IMM;

-- Instrumente financiare inovative (capital de risc, equity, ventuInstrumente financiare inovative (capital de risc, equity, venture);re);



1.3. Dezvoltarea antreprenoriatului:1.3. Dezvoltarea antreprenoriatului:
-- Dezvoltarea incubatoarelor de afaceri şi a altor infrastructuri Dezvoltarea incubatoarelor de afaceri şi a altor infrastructuri specifice de afacerispecifice de afaceri

-- Sprijin pentru susţinerea firmelor incubate (orientarea pe sectoSprijin pentru susţinerea firmelor incubate (orientarea pe sectoare avansate economic)are avansate economic)

-- Sustinerea integrarii si dezvoltarii capacitatii competitive a ISustinerea integrarii si dezvoltarii capacitatii competitive a IMMMM--urilor in cadrul urilor in cadrul 

structurilor de afaceri, prin investitii initiale in intreprindestructurilor de afaceri, prin investitii initiale in intreprinderi noi si asigurarea pregatirii ri noi si asigurarea pregatirii 

de scurta durata pentru intreprinderile gazduite in aceste strucde scurta durata pentru intreprinderile gazduite in aceste structuri;turi;

-- Consultanţă pentru elaborarea proiectelor/planurilor de afaceri,Consultanţă pentru elaborarea proiectelor/planurilor de afaceri, dezvoltarea de  dezvoltarea de 

produse si strategii de firmproduse si strategii de firmăă, consultanţă de tip general pentru dezvoltarea cooperărilor , consultanţă de tip general pentru dezvoltarea cooperărilor 

interinter--firme şi a investiţiilor comune, consultanţă în domeniul investifirme şi a investiţiilor comune, consultanţă în domeniul investiţiilor, consultanţă ţiilor, consultanţă 

financiarfinanciarăă, activit, activităăţi de marketing şi promovare a firmelor, managementul şi ţi de marketing şi promovare a firmelor, managementul şi 

dezvoltarea resurselor umane, organizarea producţiei, dezvoltarea resurselor umane, organizarea producţiei, etc.etc.

-- Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în cadrul clusterelorSprijin pentru integrarea întreprinderilor în cadrul clusterelor şi lanţurilor de furnizorişi lanţurilor de furnizori



Axa Prioritara II: Cresterea competitivitatii economice prin Axa Prioritara II: Cresterea competitivitatii economice prin 
cercetarecercetare--dezvoltare si inovaredezvoltare si inovare

Domeniile majore de interventieDomeniile majore de interventie si operatiunile indicative pe fiecare si operatiunile indicative pe fiecare 
domeniu :domeniu :

2.1. Cercetarea in parteneriat intre universitati/institute de c2.1. Cercetarea in parteneriat intre universitati/institute de cercetareercetare--
dezvoltare si intreprinderi (industrie) in vederea obtinerii de dezvoltare si intreprinderi (industrie) in vederea obtinerii de rezultate rezultate 
aplicabile:aplicabile:

-- Sprijinirea proiectelor in parteneriat in CSprijinirea proiectelor in parteneriat in C--D intre intreprinderi si institutii de D intre intreprinderi si institutii de 
cercetare/universitaticercetare/universitati;;

-- Sprijinirea proiectelor complexe de CSprijinirea proiectelor complexe de C--D care vor atrage specialişti din străinătateD care vor atrage specialişti din străinătate

2.2. I2.2. Investiţii în nvestiţii în infrastructura de infrastructura de CDICDI::
-- Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi infraDezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi infrastructuri CD structuri CD 
(laboratoare, centre de excelenţă)(laboratoare, centre de excelenţă);;

-- Dezvoltarea de poli de excelenţăDezvoltarea de poli de excelenţă;;

-- Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţionDezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la al şi racordate la 
reţele europene şi internaţionale de profil (GRID, GEANT)reţele europene şi internaţionale de profil (GRID, GEANT)



2.3. 2.3. Accesul intreprinderilor, in special IMM, la activitati de CDIAccesul intreprinderilor, in special IMM, la activitati de CDI::
-- Sprijin pentru microSprijin pentru micro--întreprinderi şi spinîntreprinderi şi spin--offoff--uri noi şi de uri noi şi de highhigh--tech;tech;

-- Dezvoltarea infrastructurii de CD a întreprinderilor, cu asiguraDezvoltarea infrastructurii de CD a întreprinderilor, cu asigurarea de noi locuri de rea de noi locuri de 

muncmuncă ă pentru CDpentru CD;;

-- Promovarea inovPromovarea inovăării în cadrul firmelorrii în cadrul firmelor



Axa Prioritara III: Tehnologia informatiei si comunicatiilor Axa Prioritara III: Tehnologia informatiei si comunicatiilor 
pentru sectoarele privat si publicpentru sectoarele privat si public

Domeniile majore de interventieDomeniile majore de interventie si operatiunile indicative pe fiecaresi operatiunile indicative pe fiecare
domeniu :domeniu :

3.1.3.1.Susţinerea utilizării tehnologiei informaţieiSusţinerea utilizării tehnologiei informaţiei::
-- Program de susţinere a accesului IMM la internet şi la serviciilProgram de susţinere a accesului IMM la internet şi la serviciile conexe. e conexe. 

-- Sprijin pentru furnizorii de reţele de comunicaţii electronice pSprijin pentru furnizorii de reţele de comunicaţii electronice pentru construirea entru construirea 

reţelelor reţelelor broadbandbroadband în zonele de eşec al pieţeiîn zonele de eşec al pieţei;;

-- Sprijin pentru autoritSprijin pentru autorităăţile locale pentru construirea de reţele  ţile locale pentru construirea de reţele  broadbandbroadband în zonele de în zonele de 

eşec al pieţeieşec al pieţei;;

-- Sprijin acordat autoritSprijin acordat autorităăţilor locale pentru construirea de telecentre (infoţilor locale pentru construirea de telecentre (info--chioşcuri) în chioşcuri) în 

zonele de eşec al pieţei, prin care să fie posibil accesul publizonele de eşec al pieţei, prin care să fie posibil accesul public la internet prin conexiuni c la internet prin conexiuni 

broadbandbroadband. . 



3.2. 3.2. Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice electronice moDezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice electronice moderne derne 
(e(e--guvernare, eguvernare, e--educaţie şi eeducaţie şi e--ssăănnăătate)tate)::

-- Program de conectare a unitProgram de conectare a unităăţilor scolare (primare, gimnaziale, liceale) la internet prin ţilor scolare (primare, gimnaziale, liceale) la internet prin 

conexiuni conexiuni broadband;broadband;

-- Sprijin pentru construirea de portaluri de Sprijin pentru construirea de portaluri de ee--learninglearning

-- Program de conectare a unitProgram de conectare a unităăţilor sanitare la internet prin conexiuni ţilor sanitare la internet prin conexiuni broadbandbroadband şi şi 

dotare cu calculatoaredotare cu calculatoare

-- Sprijin pentru construirea de portaluri de eSprijin pentru construirea de portaluri de e--ssăănnăătatetate

-- Program de conectare a administraţiei publice la o reţea intraneProgram de conectare a administraţiei publice la o reţea intranet t 

-- SprijinSprijin acordat administraţiei locale pentru realizarea unor sisteme infacordat administraţiei locale pentru realizarea unor sisteme informatice ormatice 

integrate, pentru creşterea procentului de tranzacţii electronicintegrate, pentru creşterea procentului de tranzacţii electronicee

-- Sprijin pentru realizarea unor sisteme informatice de creştere aSprijin pentru realizarea unor sisteme informatice de creştere a interoperabilit interoperabilităăţii bazat ţii bazat 

pe sistempe sistemeele GISle GIS



3.3. 3.3. Dezvoltarea eDezvoltarea e--economieieconomiei::

-- Sprijin pentru sporirea inovaţiei în derularea proceselor de proSprijin pentru sporirea inovaţiei în derularea proceselor de producţie şi modelul ducţie şi modelul 

organizaţional prin introducerea de sisteme informatice integratorganizaţional prin introducerea de sisteme informatice integratee;; introducerea şi introducerea şi 

dezvoltarea sistemelor integrate de management al afacerii (ERP,dezvoltarea sistemelor integrate de management al afacerii (ERP, CRM), introducerea CRM), introducerea 

sistemelor informatice de managementsistemelor informatice de management

-- Sprijin pentru aplicaţii electronice destinate derulării afaceriSprijin pentru aplicaţii electronice destinate derulării afacerilorlor

-- Sprijin pentru introducerea sistemelor electronice de licitaţieSprijin pentru introducerea sistemelor electronice de licitaţie

-- Sprijin pentru realizarea de tranzacţii electronice securizateSprijin pentru realizarea de tranzacţii electronice securizate



Axa Prioritara IV: Imbunatatirea eficientei energetice, in Axa Prioritara IV: Imbunatatirea eficientei energetice, in 
conditiile dezvoltarii durabile a sistemului energeticconditiile dezvoltarii durabile a sistemului energetic
Domeniile majore de interventieDomeniile majore de interventie si operatiunile indicative pe fiecaresi operatiunile indicative pe fiecare
domeniu :domeniu :

4.1. Imbunatatirea eficientei energetice:4.1. Imbunatatirea eficientei energetice:
-- Realizarea de investitii in construirea de noi capacitati de proRealizarea de investitii in construirea de noi capacitati de producere a energiei electrice ducere a energiei electrice 
si termice, in retehnologizarea, modernizarea si reabilitarea cesi termice, in retehnologizarea, modernizarea si reabilitarea celor existente in scopul lor existente in scopul 
cresterii eficientei energetice (centrale/grupuri de producere acresterii eficientei energetice (centrale/grupuri de producere a energiei electrice si energiei electrice si 
termice, centrale/grupuri de cogenerare, turboagregate);termice, centrale/grupuri de cogenerare, turboagregate);

-- Realizarea de investitii in extinderea si modernizarea retelelorRealizarea de investitii in extinderea si modernizarea retelelor de distributie a energiei de distributie a energiei 
electrice, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizareelectrice, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarea in conditii de siguranta si a in conditii de siguranta si 
continuitate a serviciului de distributie; continuitate a serviciului de distributie; 

-- Realizarea de investitii pentru interconectarea retelelor de traRealizarea de investitii pentru interconectarea retelelor de transport al energiei nsport al energiei 
electrice, al petrolului si gazelor naturale, cu retelele electrice, al petrolului si gazelor naturale, cu retelele europeneeuropene

4.2. Valorificarea resurselor regenerabile de energie:4.2. Valorificarea resurselor regenerabile de energie:
-- Realizarea de investitii in modernizarea si realizarea de noi caRealizarea de investitii in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a pacitati de producere a 
energiei electrice si termice prin valorificarea resurselor enerenergiei electrice si termice prin valorificarea resurselor energetice eoliene, getice eoliene, 
hidroenergetice, solare, a biomasei, a resurselor energetice geohidroenergetice, solare, a biomasei, a resurselor energetice geotermaletermale



4.3. Reducerea impactului negativ al functionarii sistemului ene4.3. Reducerea impactului negativ al functionarii sistemului energetic rgetic 
asupra mediului:asupra mediului:

-- Realizarea de investitii in instalatii de desulfurare, arzatoareRealizarea de investitii in instalatii de desulfurare, arzatoare cu NOx redus si filtre cu NOx redus si filtre 

pentru Instalatiile Mari de Ardere cu perioade de tranzitie prevpentru Instalatiile Mari de Ardere cu perioade de tranzitie prevazute in Tratatul de azute in Tratatul de 

AderareAderare



Axa Prioritara V: România ca destinatie atractiva pentru Axa Prioritara V: România ca destinatie atractiva pentru 
turism si afaceriturism si afaceri

Domeniile majore de interventieDomeniile majore de interventie si operatiunile indicative pe fiecaresi operatiunile indicative pe fiecare
domeniu :domeniu :

5.1. Promovarea turistica:5.1. Promovarea turistica:
-- Imbunatatirea imaginii Romaniei ca destinatie turistica;Imbunatatirea imaginii Romaniei ca destinatie turistica; branding, branding, promovarepromovare

-- dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin susţinerea prdezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin susţinerea promovomovăării produselor rii produselor 
turistice si a activitturistice si a activităăţilor de marketing specificeţilor de marketing specifice

5.2. Dezvoltarea reţelei naţionale de Centre de Informare şi Pro5.2. Dezvoltarea reţelei naţionale de Centre de Informare şi Promovare movare 
TuristicTuristicăă::

-- Crearea si operationalizarea centrelor de informare si promovareCrearea si operationalizarea centrelor de informare si promovare turistica, aflate in turistica, aflate in 
coordonarea ANT, in zone turistice cu potential ridicat;coordonarea ANT, in zone turistice cu potential ridicat;

-- Crearea unei baze naţionale computerizate de informaţii turisticCrearea unei baze naţionale computerizate de informaţii turistice;e;

-- Crearea unui sistem naţional integrat de colectare şi distribuirCrearea unui sistem naţional integrat de colectare şi distribuire a informatiilor turistice e a informatiilor turistice 
cu acces cu acces onon--lineline. . 



Axa Prioritara VAxa Prioritara VII: Asistenţa tehnică: Asistenţa tehnică

Domeniile majore de interventieDomeniile majore de interventie ::

6.1. 6.1. Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea şi conSprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea şi controlul   trolul   

POS CompetitivitatePOS Competitivitate

6.2.6.2. Sprijin pentru comunicare, evaluare si dezvoltare TI. Sprijin pentru comunicare, evaluare si dezvoltare TI. 



Program complement:Program complement:

�� Domeniile Domeniile prioritareprioritare si si operatiunileoperatiunile prinprin care se care se 
implementeazaimplementeaza fiecarefiecare axaaxa prioritaraprioritara

�� Durata Durata operatiuniloroperatiunilor
�� CategorizareaCategorizarea interventiilorinterventiilor la nivelul domeniului major de la nivelul domeniului major de 

interventieinterventie (t(temaema prioritaraprioritara, , tipultipul teritoriuluiteritoriului, forma de , forma de 
finantarefinantare))

�� MarimeaMarimea grantuluigrantului
�� Eligibilitatea proiectelorEligibilitatea proiectelor / / beneficiarilorbeneficiarilor si criteriile de si criteriile de 

selectieselectie
�� Proceduri pentru implementareProceduri pentru implementare la la nivelnivel de opde operatiuneratiunee
�� IndicatoriiIndicatorii de de monitorizaremonitorizare (de tip output si result) (de tip output si result) relevantirelevanti
�� TipulTipul de  de  beneficiaribeneficiari eligibilieligibili
�� PlanulPlanul de de comunicarecomunicare



Date de contact:Date de contact:

DirecDirecttia Programe cu Organizaia Programe cu Organizattii Internaţionale / ii Internaţionale / 
Autoritate de Management pentru Programul OperaAutoritate de Management pentru Programul Operattionalional

Sectorial “Sectorial “CreCresstereaterea CompetitivitCompetitivitatatii Economice”ii Economice”

tel.:  021 202.52.72tel.:  021 202.52.72 / 021 202.52.74/ 021 202.52.74
fax: 021 202.52.75fax: 021 202.52.75
cmelitacmelita@@minind.rominind.ro

dorinadorina_muntean@_muntean@minind.rominind.ro
cparaschivcparaschiv@@minind.rominind.ro
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