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STADIUL IMPLEMENTĂRII POC 2014-2020
 Alocare financiară de 1.582,76 mil. euro (1.329,78 mil. euro contribuție UE și 252,98
mil. euro contribuție BS)
 Total apeluri lansate
 Număr 26 din care 22 AP1 şi 4 AP2
 Valoare totală lansată aprox. 901 mil. Euro
 Procent din alocare totală PO: 56, 92%
 Din care:
apeluri deschise la data prezentă
 Număr 10 din care 8 AP1 şi 2 AP2
 Valoare totală: aprox. 105,11 mil. Euro
 Procent din alocare totală PO 6,64 %
apeluri închise la data prezentă
 Număr 16
 Valoare totală aprox. 795,89 mil. euro
 Procent din alocare totală PO: 50,28%

STADIUL IMPLEMENTĂRII POC 2014-2020

• 279 contracte de finanțare în valoare totală eligibilă de aprox. 854,29 mil.
euro, din care contribuția UE este de aprox. 639,99 mil. Euro (48,12%)
 AP1: 163 contracte de finanțare în valoare totală eligibilă de aprox.
679,74 mil. euro, din care contribuția UE este de aprox. 514,68 mil. Euro
(64,50% din alocare axă)
 AP2: 116 contracte de finanțare în valoare totală eligibilă de aprox.
174,54 mil. euro, din care contribuția UE este de aprox. 125,30 mil. Euro
(23,55% din alocare axă)
• Plăţile acordate beneficiarilor însumează 131,48 mil. euro, din care contribuția
UE reprezintă aprox. 118,10 mil. euro (8,88% din alocarea UE)
• AM a transmis declaraţia de cheltuieli în data de 28.08.2017 către ACP,
valoarea totală eligibilă 65,33 mil. euro din care 50,60 mil. euro FEDR.

AXA PRIORITARĂ 1

Acțiunea 1.1.1: Mari infrastructuri de Cercetare Dezvoltare – Tip proiect: Investiții
pentru departamentele de CD ale întreprinderilor - Secţiunea A
• Beneficiari eligibili: Întreprindere cu activitate de CD








Valoare apel de proiecte 2015: 31,39 mil. Euro din care 26,68 mil. Euro FEDR
Perioada apel: 27.06.2015-18.08.2015
Proiecte depuse: 39
Proiecte respinse: 9 (5 CAE + 4 ETF)
Proiecte acceptate: 30
Proiecte contractate: 12 ( 11 in implementare + 1 reziliat)

• A fost aprobată suplimentarea bugetului apelului şi supracontractarea proiectelor din
lista de rezervă - 18 proiecte cu o valoare de 60,26 mil. Euro din care 50,88 mil euro
FEDR
• În data de 05.09.2017 OIC transmite scrisorile către beneficiari pentru confirmarea
menținerii proiectului și pregatirea documentației de contractare

Acțiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de Cercetare Dezvoltare – Tip proiect: Proiecte pentru
clustere de inovare – Secţiunea B

• Beneficiari eligibili: Clustere (Ordonanța nr.26/2000) sau un membru al
clusterului – privaţi
 Valoare apel de proiecte 2015: 10,5 mil. Euro din care 8,8 mil. Euro FEDR
 Perioada apel: 27.06.2015-18.08.2015
 Proiecte depuse: 8
 Proiecte respinse: 1 (0 CAE + 1 ETF)
 Proiecte acceptate: 7
 Proiecte contractate: 4 (1 proiect a fost amanat datorita unor probleme
independente de evaluarea eligibilitatii proiectului 2 beneficiari au renuntat
la contractare)
• În luna noiembrie 2017 se va lansa un nou apel, cu o valoare de 31,7 mil Euro,
din care 26,9 mil Euro FEDR; va fi introdus un nou tip de proiect ce va sprijini
IMM-urile.

Acțiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de Cercetare Dezvoltare – Tip proiect: Proiecte de
investiții pentru instituții publice de CD/universități – Secțiunea F

• Beneficiari eligibili: Instituții de drept public OG nr. 57/2002 privind cercetarea
ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică public
 Valoare apel de proiecte 2015: 80,75 mil. Euro din care 68,1 mil.
Euro FEDR
 Perioada apel: 27.06.2015-25.08.2015
 Proiecte depuse: 111
 Proiecte respinse: 25 (10 CAE + 15 ETF)
 Proiecte acceptate: 86
 Proiecte contractate: 9

• În luna noiembrie 2017 se estimează lansarea unui nou apel, cu o valoare
de 55,9 mil Euro, din care 47,05 mil Euro FEDR

Acțiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de Cercetare Dezvoltare – Tip proiect: Proiecte de
investiții pentru instituții publice de CD/universități – Secțiunea F Proiecte Fazate NonMajore

• Beneficiar eligibil: Universitatea de Vest Timișoara






Valoare apel de proiect: 6,27 mil. Euro din care 5,01 mil. Euro FEDR
Perioada apel: 27.10.2016- 04.12.2016
Proiecte depuse: 1
Proiecte contractate: proiect în contestație

• Beneficiar eligibil: Academia Studii Medicale






Valoare apel de proiect: 11,88 mil. Euro din care 10,02 mil. Euro FEDR
Perioada apel: 05.10.2016- 04.12.2016
Proiecte depuse: 1
Proiecte contractate: 1

Acțiunea 1.1.2: Dezvoltarea unor rețele de centre CD, coordonate la nivel național și
racordate la rețele europene şi internaționale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor
la publicații științifice și baze de date europene și internaționale

• Beneficiari: Reţele GRID şi RoEduNet (instituţii de drept public cu obiect de
activitate CD)- public
• Tipuri de proiecte: proiecte de tip Grid şi proiecte pentru dezvoltarea RoEduNet
• Valoare apel de proiect: 17,98 mil. Euro din care 15 mil. Euro FEDR
• Dată estimată lansare: octombrie – noiembrie 2017
• Beneficiar eligibil: ANELIS (Asociaţia Universităţilor, Institutelor de Cercetare - Dezvoltare şi
Bibliotecilor Centrale Universitare din România „Anelis Plus”-privat)

 Valoare apel de proiect: 41,77 mil. Euro din care 35 mil. Euro FEDR
 Perioada apel: 19.08.2016 – 15.09.2016
 Proiectul a fost contractat în luna iulie 2017

Acțiunea 1.1.3: Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT
2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaționale

• Tipuri de proiecte: Proiecte de cercetare-inovare atât pentru organizaţii
de cercetare cât şi pentru întreprinderi
• Beneficiari eligibili: Organizaţii de cercetare, Întreprinderi cu obiect de
activitate cercetare-dezvoltare
• Buget total: 34, 61 mil. Euro din care 28,88 mil. euro FEDR

• Etapa de evaluare a proiectelor nu a fost demarată

APEL
Buget (mil. euro)
Cod apel: POC/83/1/2/
TEAMING - Crearea de sinergii cu
acţiunile de CDI ale programului-cadru
ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi
alte programe CDI internaţionale
Cod apel: POC/81/1/2/
CATEDRE-ERA - Crearea de sinergii cu
acţiunile de CDI ale programului-cadru
ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi
alte programe CDI internaţionale
Cod apel: POC/80/1/2/
CENTRE-SUPORT - Crearea de sinergii
cu acţiunile de CDI ale programuluicadru ORIZONT 2020 al Uniunii
Europene şi alte programe CDI
internaţionale
Cod apel: POC/79/1/2/
FINALIST - IMM - Crearea de sinergii
cu acţiunile de CDI ale programuluicadru ORIZONT 2020 al Uniunii
Europene şi alte programe CDI
internaţionale
Cod apel: POC/78/1/2/
RO-ESFRI-ERIC - Crearea de sinergii cu
acţiunile de CDI ale programului-cadru
ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi
alte programe CDI internaţionale
Cod apel: POC/77/1/2/
RO-EIT - Crearea de sinergii cu
acţiunile de CDI ale programului-cadru
ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi
alte programe CDI internaţionale
Cod apel: POC/76/1/2/
COMPLEMENT - Crearea de sinergii cu
acţiunile de CDI ale programului-cadru
ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi
alte programe CDI internaţionale
Cod apel: POC/72/1/2/
RO-ECSEL - Crearea de sinergii cu
acţiunile de CDI ale programului-cadru
ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi
alte programe CDI internaţionale
TOTAL

Tip apel

Data lansare

Data inchidere

Acțiunea 1.1.3: Crearea
cu acţiunile de 15.11.2016
CDI ale programului-cadru
4,49 de sinergiiDepunere
29.12.2023
ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaționale

4,49
6,74

continua
Depunere
15.11.2016
continua
Termen limita 15.11.2016
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0
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1
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09.11.2016

23.12.2023

1
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continua
Depunere
continua
Depunere
continua
Depunere
continua

15.11.2016

23.12.2023

3

15.11.2016

23.12.2023

1

15.11.2016

23.12.2023

1

15.11.2016

23.12.2023

1

3,14
4,04
2,69

23

Acțiunea 1.1.4 Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru
consolidarea capacității de cercetare-dezvoltare – Tip proiect: Proiecte CD pentru atragerea
de personal cu competențe avansate din străinătate – Secțiunea E

• Beneficiari eligibili: Organizaţii de cercetare de drept public şi/sau
privaţi şi întreprinderile mari, mijlocii sau mici cu activitaţi de CD
 Valoare apel de proiecte 2015: 97,40 mil. Euro din care 81,6 mil.
Euro FEDR
 Perioada apel: 27.06.2015 - 01.09.2015
 Proiecte depuse: 204
 Proiecte respinse: 67 (27 CAE + 40 ETF)
 Proiecte acceptate: 137
 Proiecte contractate: 51

Acțiunea 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 proiect: Întreprinderi inovatoare de tip start-up şi spin-off – Secțiunea C
 Valoare apeluri: 17,9 mil. Euro din care 15 mil. Euro FEDR
• Perioada apel 1: 27.06.2015 – depunere continuă (apel suspendat pentru lansare prin
MySMIS 2014)
 Proiecte depuse etapa 1: 44
 Proiecte respinse: 28 (25 CAE + 3 ETF)
 Proiecte contractate: 14 din 16 acceptate
 Proiecte depuse etapa 2: 111
 Proiecte respinse etapa 2: 70 (67 CAE + 3 ETF)
 Proiecte contractate etapa 2: 41 în curs de contractare din 41 acceptate
• Perioadă apel 2: 22.12.2016 – depunere continuă (apel lansat prin MySMIS 2014)
 Proiecte depuse: 58
 Etapa de evaluare a proiectelor din apelul 2 nu a fost demarată

Acțiunea 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 proiect: Întreprinderi nou-înființate inovatoare care vizează inovare de
produs sau de proces – Secțiunea D

• Beneficiari eligibili: întreprinderi nou înfiinţate inovatoare
 Valoare apeluri: 23,87 mil. Euro din care 20 mil. Euro FEDR
 Perioada apel : 27.06.2018 – 11.08.2015
 Proiecte depuse: 65
 Proiecte respinse: 29 (27 CAE + 2 ETF)
 Proiecte acceptate: 36
 Proiecte contractate: 22

Acțiunea 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 proiect: Proiect tehnologic inovativ

• Beneficiari eligibili: Întreprinderi de CDI
 Valoare apel: 62,82 mil. Euro din care 52,4 mil. Euro FEDR
 Dată estimate lansare: Septembrie 2017
Acțiunea 1.2.2: Instrumente de creditare și măsuri de capital de risc în favoarea IMM-urilor
inovative și a organizațiilor de cercetare care răspund cererilor de piață

 Acord semnat cu FEI la 20.09.2016
 Buget total alocat: 59,35 mil. euro din care 50 mil. euro FEDR
 Până la data prezentă intermediarii financiari nu au fost selectaţi

Acțiunea 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoștințe – Tip proiect: Parteneriate
pentru transfer de cunoștințe – Secțiunea G
• Beneficiari eligibili: Instituţie de drept public cu obiect de activitate de CDI








Valoare apel de proiecte 2015: 106,33 mil. Euro din care 89,07 mil. Euro FEDR
Perioada apel: 27.06.2015-11.08.2015
Proiecte depuse: 75
Proiecte respinse: 19 (1 CAE + 18 ETF)
Proiecte acceptate: 56
Proiecte contractate: 47

• A fost aprobată finantarea proiectelor din lista de rezerva prin suplimentare buget apel 9 proiecte cu o valoare de 19,53 mil. Euro din care 16,35 mil euro FEDR
• Estimare lansare un nou apel – noiembrie 2017

• Valoare apel - 55,9 mil Euro, din care 47,05 mil Euro FEDR

AXA PRIORITARĂ 2

Acţiune 2.1.1 - Îmbunătăţirea infrastructurii în bandă largă şi a accesului la internet

• Buget total alocat: 65,20 mil. euro
• Dată estimată lansare apel: Trim IV 2017 – Trim I 2018
• A fost emisă Decizia CM nr. 14/29.08.2017 privind procedura scris de aprobare a
modificării beneficiarului eligibil

• Modificarea de program va fi transmisă de către AM POC prin SFC
• Beneficiar eligibil: „autoritate publică centrală cu responsabilităţi în domeniul TIC” devine
„operatori economici, sau autoritate publică centrală cu responsabilităţi în domeniul TIC,
sau parteneriate între aceştia”
• MCSI pregătește schema de ajutor de stat pe care o va promova MDRAPFE. În data de
09.08.2017 a avut avea loc la MCSI prima reuniune a GL (participare MCSI-MDRAPFE-ANCOM)
pentru pregătirea schemei

• Schema de ajutor de stat urmează a fi lansată în consultare publică la 15.09.2017

Acţiunea 2.2.1: Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a
inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere

• Buget total alocat: 59,73 mil. Euro din care 50 mil. euro FEDR
• Beneficiari elibigili: Întreprinderi (micro, IMM), Consorţii (parteneriate) de intreprinderi
(micro, IMM)
Valoare apel de proiecte 2015: 59,73 mil. Euro din care 50 mil. Euro FEDR
Perioadă apel: 02.11.2015 – 29.02.2016
Proiecte depuse: 220
Proiecte respinse: 75
Proiecte acceptate: 145
Proiecte contratate: 112
• Bugetul pentru acest apel a fost suplimentat cu suma de 19,62 milioane euro, din care
FEDR 17 milioane euro

Acțiunea 2.2.2: Sprijinirea utilizării TIC pentru dezvoltarea afacerilor, în special a cadrului
de derulare a comerțului electronic

• Buget total alocat: 4,74 mil. euro
• Dată estimată lansare apel: Trim II 2018
• Beneficiar eligibil: Autorități ale administrației publice centrale cu responsabilitate în domeniul
TIC și alte autorități publice cu atribuții în reglementarea în domeniul comunicațiilor, protecția
consumatorului, supravegherea prelucrării datelor cu caracter personal.
• Lansarea apelului de proiecte depinde de rezultatele livrabilelor aferente proiectului MCSI la
POCA: Îmbunătățirea normelor, procedurilor și mecanismelor necesare Ministerului pentru
Societatea Informațională în vederea continuării dezvoltării sectorului de comerț electronic
(ECOM).
• Achiziţiile publice aferente proiectului sunt în derulare. Livrabilele din prima parte a anului
2018 vor permite OIPSI să pregătească ghidul.

Acțiunea 2.3.1 Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice
dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și
întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media
sociale, a Open Data şi Big Data

• Buget total alocat: 216.87 mil. Euro din care 182,91 mil. Euro FEDR
• Beneficiar eligibil: Autorități ale administrației publice centrale care
gestionează/coordonează servicii publice ce vizează cele 36 de evenimente de
viață predefinite, inclusiv parteneriate intre aceste institutii publice
Secţiunea BIG DATA:
• Valoare apel proiecte 2015: 47,42 mil. Euro din care 40 mil. Euro FEDR
Perioadă apel: 09.06.2016 – depunere continuă
Proiecte depuse: 3
Proiecte respinse: 0
Proiecte acceptate şi in evaluare: 3
Contracte semnate: 1

Acțiunea 2.3.1 Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice
dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și
întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media
sociale, a Open Data şi Big Data

FAZATE NON MAJORE:
• Valoare apel proiecte 2015: 6,45 mil. Euro din care 5,32 mil. Euro FEDR
• Perioadă apel: 01.09.2016 – 31.10.2016
• Proiecte depuse: 2 (Agenţia pentru Agenda Digitală a României şi Autoritatea Naţională
de Cadastru şi Publiciate Imbobiliară)
• Contracte semnate: 2

Acțiunea 2.3.1 Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate
serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și
întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a
Open Data şi Big Data

• Buget rămas de lansat: 162, 9 mil. euro din care 137,58 mil euro FEDR
• Lansare estimată: Trim IV 2017
Experţii tehnici UIP POAT au întâlniri cu potenţialii beneficiari pentru pregătirea
proiectelor, iar OIPSI primeşte informaţia de la experţi şi are în lucru ghidurile
Există proiecte în pregătire cu MAI, ONRC, MMJS
Ghidul aferent proiectului MAI (8 evenimente de viaţă) este in lucru si transmis spre
analiza AM POC
Proiectul ONRC (10 evenimente de viață) – va fi finalizat în perioada octombrie –
noiembrie pentru depunere la CTE.
Proiectul MMJS (17 evenimente de viață) recent a fost constituita echipa de lucru
pentru pregătirea proiectului. Lipsesc încă reprezentanții Casei de Pensii şi ITM. Până la
finalul anului poate fi pregătit şi lansat în consultare un ghid cu informații generale din
POC;

Acțiune 2.3.2: Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor
informatice

• Buget de lansat: 35,56 mil. euro din care 30 mil euro FEDR
• Beneficiar eligibil: Entități CERT, autorități publice centrale cu responsabilități
în domeniul securității cibernetice
• Lansare estimată: Trim IV 2017
• OIPSI pregateste un ghid general care poate fi lansat în consultare publică până
la finalul anului 2017.

Acţiunea 2.3.3. “Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în
domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură”

• Secţiunea E- Educaţie
• Buget de lansat: 118,56 mil. euro din care 100 mil euro FEDR
• Beneficiar eligibil: Autoritățile administrației publice cu responsabilităţi în domeniile
educație și TIC
• Lansare estimată: Trim IV 2017
• Stadiu pregătire lansare:
proiectul Wirelesscampus – poate fi lansat ghidul în trimestrul 4 din 2017.
proiectul Managementul calității - tehnologii/instrumente digitale educaționale
integrate care să permită managementul inovativ, atât la nivelul procesului de
predare - învățare – evaluare, cât și la nivel instituțional și al leadership-ului –
poate fi lansat ghidul în trimestrul 4 din 2017.
există în stadiu incipient Platforma şcolară

Acţiunea 2.3.3. “Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în
domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură”

• Secţiunea E- Cultură
• Buget de lansat: 11,8 mil. euro din care 10 mil. euro FEDR
• Beneficiar eligibil: Autoritățile administrației publice
responsabilităţi în domeniile cultură și TIC
• Perioadă apel: 28.03.2017 – depunere continuă
• Proiecte depuse: 0
• Proiectul a fost depus la CTE pentru aviz

centrale

cu

Acţiunea 2.3.3. “Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC
sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură”

• Secţiunea E- Sănătate
• Buget de lansat: 35,56 mil. euro din care 30 mil. euro FEDR
• Beneficiar eligibil: Autoritățile administrației publice centrale cu responsabilităţi în
domeniile sănătate și TIC
• Lansare estimată: Trim IV 2017
• Stadiu pregătire lansare:
Pentru proiectul Dezvoltarea unui sistem informatic integrat de e-sănătate se
estimează o sumă mai mare decât alocarea POC;
Pentru proiectul de Telemedicină nu sunt încă finalizate estimările;
Pentru Telemedicină 1 a fost semnat protocolul de colaborare cu Casa de Asigurari
de Sănătate
AM POC, OIPSI, UIP MCSI si MS vor avea o întâlnire în vederea discutării şi identificării
soluţiilor pentru lansarea până la data estimată

Acţiunea 2.3.3. “Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în
domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură”

• Secţiunea E- Incluziune
• Buget de lansat: 29,64 mil. euro din care 25 mil. euro FEDR

• Beneficiar eligibil: Autoritățile administrației publice centrale cu responsabilităţi în
domeniile incluziunii sociale și TIC
• Stadiu pregătire lansare:
Ministerul Muncii şi Justiției Sociale sustine implicarea autorităților publice locale in
calitate de beneficiari
În urma discuțiilor de la nivelul conducerii MDRAPFE+MMJS+MCSI, MMJS a transmis o
listă a localităților în care se justifică implementarea intervențiilor de tip PAPI, iar
MDRAPFE si MCSI au solicitat Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România
(UNCJR), sprijinul prin consultarea consiliilor județene privind această potențială
finanțare

Vă mulțumesc!

