
 
 
 

CALENDARUL ORIENTATIV  
AL LANSĂRII OPERAŢIUNILOR DIN CADRUL POS CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE * 

 
- 26 APRILIE 2013  - 

 
 

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 
DMI 1.2. Accesul IMM la finanţare În derulare – Fondul de participare JEREMIE  
DMI 1.3 Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului 
Op. 1.3.3 - Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau 
clustere  

Buget: echivalentul în lei a 20 mil euro 
S-a aprobat Ordinul de cheltuieli eligibile( dat spre 
publicare la MOF ) 
În discuţie oportunitatea lansării  

Axa Prioritară 2 - Creşterea competitivităţii economice prin cercetare-dezvoltare şi inovare 

OP 2.2.1-Infrastructura publică de cercetare Mai  Buget: 200.000.000 LEI,  
Ghid în consultare publică - 

OP 2.3.2- Infrastructura publică de cercetare Mai  
Buget: 100.000.000 LEI,  
Ghidul se va pune în consultare publică până la 
data de 07.05.2012 

Axa  Prioritară 3 - Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public 
3.1. Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei 
Op. 3.1.2 – 3.1.3 Sprijin pentru realizarea reţelelor broadband  După definitivare soluţie Buget: echivalentul în lei a 84 mil euro 
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, apel 3 Aprilie 2013 

Relansare pe buget din economii. Buget apel: 
220.000.000 lei; 
Perioada de înregistrare on-line a propunerilor 
de proiecte este cuprinsă între 03.04.2013 
până la data de 03.06.2013 

Op. 3.2.1 Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea 
conexiunii la broadband, acolo unde este necesar, apel 4 Martie 2013 

Relansare pe buget din economii: buget apel: 
154.000.000 lei 
Perioada de înregistrare on-line a propunerilor 
de proiecte este cuprinsă între 18.03.2013, 
orele 9.30 până la data de 17.04.2013 



 
 

*tabelul cuprinde numai operaţiunile în derulare sau care urmează a mai fi lansate  
 

Axa Prioritară 4 - Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice 
DMI 4.3. Diversificarea reţelelor de interconectare în vederea creşterii securităţii furnizării energiei 

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

Proiect major în pregătire 
de către beneficiar pentru 

transmitere spre aprobare la 
CE 

Perioada de depunere a proiectelor: 13 aprilie - 14 
iunie 2013 
Buget: echivalentul în lei a 65 mil euro 


