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POC 2014-2020 
Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 a fost aprobat prin Decizia CE C(2014)10233-19.12.2014. 

 

 Alocare financiară a POC 2014-2020: 1.582,76 mil. euro (1.329,78 mil. euro - UE și 252,98 mil. euro - BS), 

din care: 

 Axa Prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare în sprijinul competitivității economice și 

dezvoltarii afacerilor (AP1): 952,57 mil. euro (797,87 mil. euro - UE și 154,69 mil. euro - BS); 

 Beneficiari eligibili: întreprinderi, institute publice CD sau universități, entități care administrează structuri 

de tip cluster inovativ, organizaţii de cercetare de drept public și/sau privat și parteneriate între acestea; 

 

 Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicației (TIC) pentru o economie digitală competitive 

(AP2): 630,19 mil. euro (531,91 mil. euro - UE și 98,28 mil. euro - BS); 

 Beneficiari eligibili: întreprinderi, autorități publice centrale cu responsabilități în domeniile: TIC, sănătate, 

educație, cultură, protecția consumatorului, precum și 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. 

 



Apeluri lansate 
 Total apeluri lansate la data de 05.10.2018:  

 40 
 Valoare totală lansată – 1.431,18 mil. Euro 
 Procent din alocare totală PO – 90,42% 

 Din care:  

- Axa Prioritară 1 CD&I: 
 27, din care 7 cu depunere continuă 
 Valoare totală lansată – 843,72 mil. euro  
 Procent din alocare AP 1 – 88,57% 

- Axa Prioritară 2 IT&C: 
 13, din care 7 cu depunere continuă 
 Valoare totală lansată – 587,46 mil. euro  
 Procent din alocare AP 2 – 93,22% 

 

 Apeluri deschise la data prezentă:  
 16 
 Valoare totală: aprox. 449,05 mil. Euro 
 Procent din alocare totală PO 28,37%. 

 



367 proiecte aflate în evaluare - valoarea totală a finanţării nerambursabile solicitată: 
650 mil. euro;  

 

359 contracte de finanțare semnate - valoarea totală a finanţării nerambursabile acordate 
este de 1.054,61 mil. euro, din care contribuția UE este de 777,13 mil. euro. Procentul din 
alocarea UE – 58,44%:  
 

• Axa Prioritară RD&I: 221 contracte de finanțare - valoarea totală a finanţării 
nerambursabile acordate este de 743,04 mil. euro, din care contribuția UE este de 
550,90 mil. euro (69,04 % din alocare UE axă); 

 

• Axa Prioritară IT&C: 138 contracte de finanțare - valoarea totală a finanțării 
nerambursabile acordate este de 311,57 mil. euro, din care contribuția UE este de 
226,23 mil. euro (42,53 % din alocare UE axă).  

 

Situația proiectelor 



Situația plăților 

 

 

 Plăţile acordate beneficiarilor însumează 298,77 mil. euro, din care contribuția UE 
reprezintă 266,95 mil. euro FEDR (20,07% din alocarea UE) la 16.11.2018; 

 

  Cheltuieli certificate de AC - valoare totală eligibilă de 229,09 mil. euro din care 
172,81 mil. euro FEDR (12,99 % din alocarea UE) la 15.11.2018; 

 

  Valoare rambursată de CE către România – 155,53 mil. euro FEDR (11,70% din 
alocarea UE) la 15.11.2018.  



Proiecte finanţate prin POC 

 

 

 Proiect: E-GUVERNARE - SISTEMUL INFORMATIC INTEGRAT PENTRU EMITEREA 
ACTELOR DE STARE CIVILĂ 

 

• Perioadă implementare proiect: 25.06.2018-25.06.2021 

• Beneficiar: Ministerul Afacerilor Interne 

• Proiectul urmărește informatizarea fluxurilor și proceselor aferente actelor de stare 
civilă (naștere, căsătorie, divorț, deces) și a serviciilor complementare. 

 



Proiecte finanţate prin POC 
 

 Proiect: E-GUVERNARE - SISTEMUL INFORMATIC INTEGRAT PENTRU EMITEREA 
ACTELOR DE STARE CIVILĂ                                                                   (continuare 1) 

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

• Realizarea bazei de date operaţionale privind evidenţa actelor de stare civilă; 

• Reducerea timpului necesar procesării tranzacţiilor de Stare Civilă şi a cheltuielilor de stocare a 
informaţiilor pentru administraţiile locale şi centrale; 

• Creşterea gradului de interoperabilitate a sistemelor centrale şi locale; 

• Eliminarea redundanţelor informaţionale existente în sistemele locale şi centrale; 

• Digitizarea (scanare si indexare) a tuturor documentelor de stare civilă emise în ultimii 100 de 
ani; 

• Creşterea nivelului de colaborare şi comunicare între comunităţile locale şi instituţiile publice; 

• Punerea în aplicare a serviciilor G2C/G2G prin implementarea suportului necesar dezvoltării 
serviciilor electronice ce au la bază informații primare de stare civilă. 

 

 



Proiecte finanţate prin POC 

 

 Proiect: E-GUVERNARE - SISTEMUL INFORMATIC INTEGRAT PENTRU EMITEREA 
ACTELOR DE STARE CIVILĂ                                                                    (continuare 2) 
 

Pentru expunerea online către cetățeni și mediul public/privat a serviciilor publice aferente 
proiectului, este vizată punerea la dispoziție a următoarelor servicii de tip G2C pentru care se va 
asigura disponibilitate și acces ridicat/consolidat pentru cetățeni:  

• accesarea online a datelor/informațiilor referitoare la proceduri/formulare;   

• descărcarea on-line a formularelor;   

• încărcarea on-line a formularelor;  

• plata on-line a taxelor aferente;   

• programarea on-line în vederea accesării serviciilor;  

• serviciu de suport/helpdesk;  

 

 



Proiecte finanţate prin POC 

 

 Proiect: E-GUVERNARE - HUB DE SERVICII (CENTRUL DE FURNIZARE SERVICII 
ELECTRONICE) LA NIVELUL MAI        

                                                              

• Proiectul este în stadiul de pregătire pentru a fi depus la finanțare. 

• Beneficiar: Ministerul Afacerilor Interne 

• Proiectul urmărește asigurarea capabilității MAI de a răspunde la nivel centralizat la 
nevoile de procesare de date electronice ale aparatului propriu și ale instituțiilor din 
subordine precum și la cerințele de cooperare interinstituțională în context național și 
european. Evenimente de viață predefinite conform SNADR 2020 digitalizate în cadrul 
proiectului sunt: obținerea cărții de identitate, obținerea unui pașaport, obținerea 
permisului de conducere, înmatricularea autovehiculului. 

 

 



Proiecte finanţate prin POC 

 

 Proiect: E-GUVERNARE - HUB DE SERVICII (CENTRUL DE FURNIZARE SERVICII 
ELECTRONICE) LA NIVELUL MAI                                                            (continuare 1) 
 

 

• Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

• Implementarea unei soluții DataCenter la nivelul MAI, inclusiv dotarea acestui DataCenter cu 
echipamentele de IT, produse software și comunicații necesare asigurării suportului necesar 
dezvoltării și accesării serviciilor electronice; 

• asigurarea suportului pentru accesarea consolidată a unui număr de minimum 5 servicii 
electronice bazate pe evenimente de viață. 

 

 

 



Proiecte finanţate prin POC 

 

 Proiect: E-GUVERNARE - HUB DE SERVICII (CENTRUL DE FURNIZARE SERVICII 
ELECTRONICE) LA NIVELUL MAI                                                            (continuare 2) 
 

Pentru expunerea online către cetățeni și mediul public/privat a  serviciilor publice aferente 
proiectului, este vizată punerea la dispoziție a următoarelor servicii de tip G2C pentru care se va 
asigura disponibilitate și acces ridicat/consolidat pentru cetățeni:  

• accesarea online a datelor/informațiilor referitoare la proceduri/formulare;   

• descărcarea on-line a formularelor;   

• încărcarea on-line a formularelor;  

• plata on-line a taxelor aferente;   

• programarea on-line în vederea accesării serviciilor;  

• serviciu de suport/helpdesk;  

• managementul identității electronice și accesului pentru cetățenii care interacționează cu 
serviciile electronice puse la dispoziție de MAI. 

 

 



Proiecte finanţate prin POC 
 

 Apel aferent Acțiunii 2.1.1 - Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a 

accesului la internet 
 

Pentru facilitarea accesului public la infrastructura informațională, Autoritatea de Management pentru POC a lansat 

apelul aferent Acțiunii 2.1.1, prin care se finanțează construirea infrastructurii de internet în bandă largă în zonele 

albe NGA;  
 

• Zonele albe se referă la localităţiile în care nu există infrastructură din aceeași categorie (rețea NGA) cu o viteză de 

download în regim „best effort”  de minim 30 Mbps/abonat și care nu sunt implicate în proiecte broadband în curs 

finanţare din fonduri publice sau în condiții comerciale în decurs de trei ani de la data publicării măsurii de ajutor 

planificate; 

• Prin implementarea proiectelor aferente acestui apel aproximativ 168.000 de gospodării situate în zone care nu au 

rețele de comunicații electronice în bandă largă vor putea beneficia de internet de mare viteză; 
 

• Scopul acestor investiții este dezvoltarea digitală a zonelor rurale la același nivel cu cea înregistrată în mediul 

urban; 

• Beneficiarii eligibili: microîntreprinderile, întreprinderile mici, mijlocii sau mari, care sunt furnizori de comunicații 

electronice de cel puțin 3 ani neîntrerupt; 

• Perioadă depunere proiecte: 6 august – 3 noiembrie 2018; 

• Valoarea unui proiect variază între 1,05 și 4,66 milioane euro, în funcție de tipul de solicitant și de indicatorii 

propuși; 

• 36 proiecte aflate în evaluare - valoarea totală a finanţării nerambursabile solicitată 113,93. 

 

 

 



Proiecte finanţate prin POC 

 Apel aferent Acțiunii 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 – SECȚIUNEA E-GUVERNARE ȘI OPEN DATA 
 

• Pentru accelerarea digitalizării serviciilor publice furnizate cetățenilor de către autoritățile publice centrale, AMPOC 

a lansat în data de 06 septembrie 2018 apelul de proiecte aferent Acțiunii 2.3.1. SECȚIUNEA E-GUVERNARE ȘI OPEN 

DATA. 

• Bugetul apelului de proiecte este de 23.952.760 euro FEDR. 

• Beneficiarii eligibili sunt autorităţi/instituţii publice centrale sau structuri publice ale acestora cu personalitate 

juridică proprie care: 

• gestionează / coordonează servicii publice ce vizează evenimente de viaţă predefinite sau contribuie la 

dezvoltarea evenimentelor de viaţă, 

• gestionează / coordonează /asigură servicii sau acţiuni cu privire la susţinerea activităţilor legate de 

evenimentele de viaţă. 

• Intervențiile POC finanțate în cadrul acestui apel includ: 

- pentru Secțiunea E-guvernare întreg necesarul de infrastructură pentru crearea și activarea de servicii e-guvernare la 

nivel IV de sofisticare, aferente evenimentelor de viață nefinanțate până în prezent. 

- pentru Secțiunea Open data - colectarea si integrarea într-o singură platformă la nivel naţional a datelor deschise 

furnizate in timp real de instituţiile publice, respectiv dezvoltarea la nivel naţional a unui sistem electronic şi/sau fizic 

- de colectare a datelor relevante din diverse surse. 

 

 

 



Proiecte finanţate prin POC 

 Apel aferent Acțiunii 2.2.1. Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a 

inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere 
 

 

Pentru sprijinirea trecerii de la outsourcing la dezvoltarea bazată pe inovare, AMPOC a aprobat în data de 12.10.2018 

ghidul aferent Acțiunii 2.2.1.; 

 

• Prin proiectele care vor fi depuse va fi finanțată crearea de produse cu valoare adăugată în domeniul IT&C și 

generarea de know-how transferabil către celelalte sectoare de activitate. 

 

• Perioadă depunere proiecte: 17 decembrie 2018 - 14 februarie 2019; 

 

• Bugetul apelului de proiecte este de 25.000.000 euro FEDR; 

 

• Beneficiarii eligibili sunt întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își 

desfășoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC sau întreprinderi care fac parte din clustere centrate pe 

domeniul TIC, precum şi consorții (parteneriate) de microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii. 



Proiecte finanţate prin POC 

 Apel aferent Acțiunii 1.1.1 - Mari infrastructuri de CD  
 

 

Pentru creșterea capacității de cercetare a instituțiilor publice de cercetare, prin sprijinirea participării la 

infrastructurile de cercetare de interes european din Roadmap-ul aprobat de Forumul de Strategie Europeană privind 

Infrastructurile de Cercetare (European Strategy Forum on Research Infrastructures - ESFRI) și prin crearea sau 

modernizarea unor infrastructuri de interes național sau regional, astfel cum au fost selectate în Roadmap-ul național al 

infrastructurilor de cercetare din România 2017-2027, aprobat prin OMCI nr. 624/03.10.2017, AMPOC a aprobat în data 

de 18.08.2018 ghidul solicitantului pentru proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de 

CD/universități, Acțiunea 1.1.1; 
 

• Perioadă depunere proiecte: 21 august 2018 - 18 decembrie 2018; 
 

• Bugetul apelului de proiecte este de 29.411.765 mil. euro (FEDR+BS); 
 

• Beneficiarii eligibili sunt institutele de cercetare de drept public sau instituțiile de învăţământ superior de stat, cu 

personalitate juridică, care fac parte din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare, conform art. 7 din OG nr. 

57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și 

completările ulterioare şi respectă definiţia de organizaţie de cercetare din Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru 

cercetare, dezvoltare şi inovare (2014/C 198/01) și sunt conectate cu o structură economică de tip cluster, existentă 

sau emergent, în vederea transferului și valorificării rezultatelor cercetării obținute cu aceste investiții, de către 

membrii structurii respective și ale căror proiecte de infrastructură de cercetare sunt incluse în Roadmap-ul național 

al infrastructurilor de cercetare din România 2017 – 2027 aprobat prin OMCI nr. 624/03.10.2017.  

 



 

 

Vă mulțumim! 

 

Direcția Generală Programe Europene Competitivitate 

 


