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CALENDARUL ORIENTATIV  
AL LANSĂRII OPERAŢIUNILOR DIN CADRUL POS CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE  

2011  
Domenii majore de intervenţie / Operaţiuni Data estimativă a lansării 

(Luna) Observaţii 

Axa prioritară 1 - Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient 
DMI 1.1 Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM 
Op. 1.1.1 - Sprijin financiar în valoare de până la 1.075.000 lei acordat pentru 
investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii Septembrie  2011 apel de proiecte cu termen limită 

Op. 1.1.1 - Sprijin financiar în valoare cuprinsă între 1.075.001 - 6.450.000  lei  
acordat pentru investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii 

Martie 2011 
  

 
apel de proiecte cu termen limită 

Op. 1.1.1 - Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv 
prin investiţii tangibile şi intangibile pentru întreprinderi mari Martie 2011  

apel de proiecte cu termen limită 
Op. 1.1.2 - Sprijin pentru implementarea standardelor Aprilie 2011 apel de proiecte cu termen limită 
Op. 1.1.3 - Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare Martie 2011 apel de proiecte cu termen limită 
DMI 1.2. Accesul IMM la finanţare În derulare – Fondul de participare JEREMIE  
DMI 1.3 Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului 
Op. 1.3.1 - Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor (SSA) de interes 
naţional şi internaţional – poli de competitivitate Decembrie 2011  

Op. 1.3.2 - Sprijin pentru consultanţă acordat întreprinderilor mici şi mijlocii Noiembrie 2011  apel de proiecte cu termen limită 
Op. 1.3.3 - Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori 
sau clustere Decembrie 2011  

Axa 2 - Creşterea competitivităţii economice prin cercetare-dezvoltare şi inovare 
DMI 2.1 Cercetarea în parteneriat între universităţi/institute de cercetare şi întreprinderi în vederea obţinerii de rezultate aplicabile în economie 
Op. 2.1.1 - Proiecte de cercetare în parteneriat între universităţi / instituţii de 
cercetare şi întreprinderi 

Apel în derulare 
(lansat în 14 octombrie 2010) apel de proiecte cu depunere continuă 

Op. 2.1.2 - Proiecte CD de înalt nivel ştiinţific la care vor participa specialişti 
din străinătate -  Buget epuizat (apel 2009) 

DMI 2.2 Investiţii în infrastructura de CDI şi dezvoltarea capacităţii administrative 
Op. 2.2.1 - Dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi crearea de noi 
infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare) -  Buget epuizat (apel 2007; apel 2009) 

Op. 2.2.2 - Dezvoltarea de poli de excelenţă Decembrie 2011  
Op. 2.2.3 - Dezvoltarea unor reţele de centre C-D, coordonate la nivel naţional 
şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil (GRID, GEANT) -  Buget epuizat (apel 2008) 

Op.2.2.4 Întărirea capacităţii administrative -  Buget epuizat (apel 2008; apel 2009) 
DMI 2.3 Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare si inovare 

Op. 2.3.1 - Sprijin pentru start-up-urile şi spin-off-urile inovative Apel în derulare 
(lansat în 2008) apel de proiecte cu depunere continuă 
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Op. 2.3.2 - Dezvoltarea infrastructurii de CD a întreprinderilor, cu crearea de 
noi locuri de muncă pentru CD  - Buget epuizat  

 
Op. 2.3.3 - Promovarea inovării în cadrul firmelor Februarie 2011 apel de proiecte cu depunere continuă 
Axa  Prioritară 3 - Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public 
3.1. Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei 

Op. 3.1.1 Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe. 
Apel în derulare 
(lansat în 20 Decembrie 2010, închidere 
în 29 iulie 2011) 

apel de proiecte cu depunere continuă 

Op. 3.1.2 – 3.1.3 Sprijin pentru realizarea retelelor broadband  Iunie 2011  
Op. 3.1.4 Susţinerea conectării unităţilor şcolare la internet prin conexiuni 
broadband. Martie 2011  

3.2. Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice moderne 
Op. 3.2.1 Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea 
conexiunii la broadband, acolo unde este necesar. -  Buget epuizat  

Op. 3.2.2 Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii 
sistemelor informatice. - Buget epuizat  

Op. 3.2.3 Susţinerea implementării de aplicaţii de E-Learning. - Buget epuizat  
Op. 3.2.4 Susţinerea implementării de soluţii de e-sanatate şi asigurarea 
conexiunii la broadband, acolo unde este necesar central. - Buget epuizat 

Op. 3.2.4 Susţinerea implementării de soluţii de e-sanatate şi asigurarea 
conexiunii la broadband, acolo unde este necesar local. 

Februarie 2011 
 

apel de proiecte cu termen limită 

3.3. Dezvoltarea e-economiei 
Op. 3.3.1 Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate şi a 
altor aplicaţii electronice pentru managementul afacerilor. Februarie 2011 apel de proiecte cu depunere continuă 

Op. 3.3.2 Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor 
soluţii electronice pentru afaceri. Martie 2011 apel de proiecte cu depunere continuă 

Axa  Prioritară 4 - Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice 
DMI 4.1. Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului) 
A) Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din 
industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii 
eficienţei energetice 

Martie 2011 apel de proiecte cu depunere continuă  

B) Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport 
al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului precum şi ale reţelelor de 
distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii 
pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a 
serviciilor de transport şi distribuţie – partea de transport 

 
 
Martie 2011 

 
apel de proiecte cu termen limită  

B) Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport 
al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului precum şi ale reţelelor de 
distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii 

 Buget epuizat 
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pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a 
serviciilor de transport şi distribuţie – partea de distribuţie 

C) Investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx 
redus şi filtre pentru Instalaţiile Mari de Ardere din grupuri modernizate-
retehnologizate 

În derulare 
 

Apelul cu depunere continuă desfasurat 
în cursul anului 2010 s-a prelungit pana 
la 30 decembrie 2011  prin Ordin 
MECMA 

DMI 4.2. Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi 
Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de 
producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor 
energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (de mică 
putere), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor 
resurse regenerabile de energie 

Iunie 2011 apel de proiecte cu termen limită  
 

DMI 4.3. Diversificarea reţelelor de interconectare în vederea creşterii securităţii furnizării energiei 

Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea reţelelor naţionale de transport al 
energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene 

 
 
Martie 2011 

 

 


