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Atributiile entitatilor din sistem:

� Autoritate de management – coordonarea de 

ansamblu a programului, alaturi de Comitetul de 
monitorizare

� Organism intermediar – in principal implementarea
operatiunilor

� Agentie de implementare (daca este cazul) –
colectarea cererilor de finantare in teritoriu si 

verificarea eligibilitatii formale



Organisme intermediare desemnate pentru POS 

„Cresterea competitivitatii economice”

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

� ANIMMC

� Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica

� Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei 

Informatiei

� Directia Generala Politica Energetica (MEC)

� Autoritatea Nationala pentru Turism



Structura (preliminara) a POS „Cresterea 

competitivitatii economice” 

� Document final - dupa validare politica si aprobare de 

catre Comisia Europeana

� Calendar: finalizare si transmitere la Comisie – aprilie 

2006; negociere cu Comisia – mai –octombrie 2006

� Finantare – cca. 2 mld Euro plus cofinantarea nationala, 

pe perioada 2007-2013



Obiectivul generalObiectivul general al POS “al POS “Creşterea Creşterea 

CompetitivitCompetitivităăţii Economiceţii Economice””::

Creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti 

pentru reducerea decalajelor faţă de productivitatea

medie la nivelul Uniunii. 

Masurile întreprinse vor genera pana in 2015 o 

creştere medie a productivităţii de cca.5,5% si vor 

permite României sa atingă un nivel de aproximativ 

55% din media UE.



Obiective specifice:Obiective specifice:

A. Consolidarea si cresterea sectorului productiv romanesc

B. Constituirea unui mediu favorabil dezvoltarii intreprinderilor si cresterea 

contributiei IMM la PIB cu 20% in 2015

C. Cresterea capacitatii C&D si stimularea cooperarii intre institutii de CDI si 

sectorul productiv, prin cresterea valorii cheltuielilor totale de C-D (GERD) pana la 

3% din PIB in 2015

D. Valorificarea potentialului TIC si aplicarea acestuia in sectorul public 

(administratie) si cel privat (cetateni, intreprinderi), prin cresterea penetrarii 

serviciilor de Internet (intreprinderi/ populatie) de la 52% / 19% in 2004 la 70% /

55% in 2015

E. Cresterea eficientei energetice, promovarea surselor regenerabile de energie, 

reducerea impactului asupra mediului si reducerea intensitatii energetice primare 

cu 40% pana in 2015, comparativ cu 2001

F. Promovarea potentialului turismului romanesc



AXE PRIORITARE:

� Axa Prioritara I: Dezvoltarea unui sistem inovativ de productie 

� Axa Prioritara II: Creşterea competitivităţii economice prin CD&I 

� Axa Prioritara III: Tehnologia informaţiei si comunicaţiilor pentru 

sectoarele privat si public

� Axa Prioritara IV: Imbunatatirea eficientei energetice, in conditiile 

dezvoltarii durabile a sistemului energetic

� Axa Prioritara V: România ca destinaţie atractiva pentru turism si 

afaceri

� Axa Prioritara VI: Asistenta tehnica



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

Domeniile majore de interventie si operatiunile indicative pe fiecare 
domeniu:

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

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

- Sprijin pentru achiziţia de servicii calificate în implementarea standardelor 
europene

- Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare

1.2. Accesul la credit si finanţare:

- Dezvoltarea functiei de co-garantare a Fondului National de Garantare a Creditelor 
pentru IMM-uri;

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

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



1.3. Dezvoltarea antreprenoriatului:

- Dezvoltarea incubatoarelor de afaceri şi a altor infrastructuri specifice de afaceri

- Sprijin pentru susţinerea firmelor incubate (orientarea pe sectoare avansate 

economic)

- Sustinerea integrarii si dezvoltarii capacitatii competitive a IMM-urilor in cadrul 

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

pregatirii de scurta durata pentru intreprinderile gazduite in aceste structuri;

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

produse si strategii de firmă, consultanţă de tip general pentru dezvoltarea 

cooperărilor inter-firme şi a investiţiilor comune, consultanţă în domeniul 

investiţiilor, consultanţă financiară, activităţi de marketing şi promovare a firmelor, 

managementul şi dezvoltarea resurselor umane, organizarea producţiei, etc.

- Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în cadrul clusterelor şi lanţurilor de 

furnizori



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

Domeniile majore de interventie si operatiunile indicative pe fiecare 
domeniu :

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

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

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

2.2. Investiţii în infrastructura de CDI:

- Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi infrastructuri CD 
(laboratoare, centre de excelenţă);

- Dezvoltarea de poli de excelenţă;

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



2.3. Accesul intreprinderilor, in special IMM, la activitati de CDI:

- Sprijin pentru micro-întreprinderi şi spin-off-uri noi şi de high-tech;

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

muncă pentru CD;

- Promovarea inovării în cadrul firmelor



Axa Prioritara III:Axa Prioritara III: Tehnologia informatiei si Tehnologia informatiei si 

comunicatiilor pentru sectoarele privat si publiccomunicatiilor pentru sectoarele privat si public

Domeniile majore de interventie si operatiunile indicative pe fiecare

domeniu :

3.1.Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei:

- Program de susţinere a accesului IMM la internet şi la serviciile conexe. 

- Sprijin pentru furnizorii de reţele de comunicaţii electronice pentru construirea 

reţelelor broadband în zonele de eşec al pieţei;

- Sprijin pentru autorităţile locale pentru construirea de reţele  broadband în zonele 

de eşec al pieţei;

- Sprijin acordat autorităţilor locale pentru construirea de telecentre (info-chioşcuri) 

în zonele de eşec al pieţei, prin care să fie posibil accesul public la internet prin 

conexiuni broadband. 



3.2. Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice electronice moderne (e-

guvernare, e-educaţie şi e-sănătate):

- Program de conectare a unităţilor scolare (primare, gimnaziale, liceale) la internet 

prin conexiuni broadband;

- Sprijin pentru construirea de portaluri de e-learning

- Program de conectare a unităţilor sanitare la internet prin conexiuni broadband şi 

dotare cu calculatoare

- Sprijin pentru construirea de portaluri de e-sănătate

- Program de conectare a administraţiei publice la o reţea intranet 

- Sprijin acordat administraţiei locale pentru realizarea unor sisteme informatice 

integrate, pentru creşterea procentului de tranzacţii electronice

- Sprijin pentru realizarea unor sisteme informatice de creştere a interoperabilităţii 

bazat pe sistemele GIS



3.3. Dezvoltarea e-economiei:

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

organizaţional prin introducerea de sisteme informatice integrate; introducerea şi 

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

introducerea sistemelor informatice de management

- Sprijin pentru aplicaţii electronice destinate derulării afacerilor

- Sprijin pentru introducerea sistemelor electronice de licitaţie

- Sprijin pentru realizarea de tranzacţii electronice securizate



Axa Prioritara IV:Axa Prioritara IV: Imbunatatirea eficientei energetice, Imbunatatirea eficientei energetice, 
in conditiile dezvoltarii durabile a sistemului in conditiile dezvoltarii durabile a sistemului 
energeticenergetic

Domeniile majore de interventie si operatiunile indicative pe fiecare
domeniu :

4.1. Imbunatatirea eficientei energetice:
- Realizarea de investitii in construirea de noi capacitati de producere a energiei 

electrice si termice, in retehnologizarea, modernizarea si reabilitarea celor existente 
in scopul cresterii eficientei energetice (centrale/grupuri de producere a energiei 
electrice si termice, centrale/grupuri de cogenerare, turboagregate);

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

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

4.2. Valorificarea resurselor regenerabile de energie:
- Realizarea de investitii in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere 

a energiei electrice si termice prin valorificarea resurselor energetice eoliene, 
hidroenergetice, solare, a biomasei, a resurselor energetice geotermale



4.3. Reducerea impactului negativ al functionarii sistemului energetic 

asupra mediului:

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

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

Aderare



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

Domeniile majore de interventie si operatiunile indicative pe fiecare
domeniu :

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

- dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin susţinerea promovării produselor 
turistice si a activităţilor de marketing specifice

5.2. Dezvoltarea reţelei naţionale de Centre de Informare şi Promovare 
Turistică:

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

- Crearea unei baze naţionale computerizate de informaţii turistice;

- Crearea unui sistem naţional integrat de colectare şi distribuire a informatiilor 
turistice cu acces on-line. 



Axa Prioritara VAxa Prioritara VII:: Asistenţa tehnicăAsistenţa tehnică

Domeniile majore de interventie :

6.1. Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea şi 

controlul   POS Competitivitate

6.2. Sprijin pentru comunicare, evaluare si dezvoltare TI. 



Date de contact:

Direcţia Programe cu Organizaţii Internaţionale / 
Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial 

“Creşterea Competitivităţii Economice”

tel.: 021 202.52.71 / 021 202.52.72 / 021 202.52.74

fax: 021 202.52.75

cmelita@minind.ro

dorina_muntean@minind.ro

mmanolescu@minind.ro

cparaschiv@minind.ro

Ioana_sarbulescu@minind.ro


