
Total eligibil din care UE Total eligibil din care UE

AP 1 952.571.099,00 797.872.340,00

PI1.1/OS1.1/ Acțiunea 1.1.1: 
Mari infrastructuri de 
Cercetare Dezvoltare/ 

Secţiunea A - Tip proiect: 
Investiții pentru 

departamentele de CD ale 
întreprinderilor

53.716.500,00 45.000.000,00 AS Cu termen limită
Întreprinderi din 

sectorul CDI - privaţi
trim. 1 2017 trim. I 2017 23.874.000,00 20.000.000,00 Ghidul solicitantului: În curs de pregatire 

PI1.1/OS1.1/ Acțiunea 1.1.1: 
Mari infrastructuri de 

Cercetare Dezvoltare – 
Secţiunea B - Tip proiect: 

Proiecte pentru clustere de 
inovare

53.716.500,00 45.000.000,00 AS Cu termen limită

Clustere (Ordonanța 
nr.26/2000) sau un 

membru al clusterului -
privaţi

trim I 2017 trim. I 2017 17.905.500,00 15.000.000,00

Ghidul solicitantului: În curs de 
pregatire.Pentru apelul lansat in 2016 se 

adaugă şi valoarea ramasă din apelul lansat în 
2015. Valoarea totală a apelului de proiecte va 

fi de prox. 42.3 mil. euro

PI1.1/OS1.1/ Acțiunea 1.1.1 
Mari infrastructuri de 

Cercetare Dezvoltare – 
Secţiunea F - Tip proiect: 

Proiecte de investiții pentru 
instituții publice de 

CD/universități

155.181.000,00 130.000.000,00 AS Cu termen limită

Instituții de drept 
public OG nr. 57/2002 

privind cercetarea 
ştiinţifică şi 
dezvoltarea 

tehnologică: public

trim. I 2017 trim. I 2017 50.112.497,02 41.682.885,21
Apelul se va lansa dupa aprobarea road map-

ului infrastructurilor de CDI

PI1.1/OS1.1/ 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

17.905.500,00 15.000.000,00 nu Cu termen limită

Reţele GRID şi 
RoEduNet (instituţii de 
drept public cu obiect 

de activitate CD)- 
public

trim. I 2017 trim. I 2017 17.905.500,00 15.000.000,00
Apelul se va lansa dupa aprobarea road map-

ului infrastructurilor de CDI

PI1.1/OS1.2 Creşterea 
participării româneşti în 
cercetarea la nivelul UE- 

Proiecte Majore

155.181.000,00 130.000.000,00 AS Cu termen limită

Centrul Internațional 
de Studii Avansate 
privind Sistemele 
Fluviu-Deltă-Mare 

(Danubius-RI)

iunie 2017 * 47.058.823,53 40.000.000,00
Va fi propus la finanţare în cadrul POC, a fost 

inclus pe lista ESFRI. 

PI1.2/OS1.3/ Creşterea 
investiţiilor private în CDI- 

Proiect Tehnologic Inovativ
62.848.379,00 52.384.147,00 AS Cu termen limită Întreprinderi-privaţi trim. I 2017 trim I 2017 62.848.379,00 52.384.147,00 În curs de pregatire
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PI1.2/OS1.4/ Acțiunea 1.2.3 
Parteneriate pentru transfer 
de cunoștințe – Secţiunea G - 

Tip proiect: Parteneriate 
pentru transfer de cunoștințe

179.055.000,00 150.000.000,00 AS Cu termen limită

Instituţie de drept 
public, cu obiect de 

activitate cercetarea-
dezvoltarea (CD)

trim I 2017 trim I 2017 71.622.000,00 60.000.000,00 În curs de pregatire

AP 2 630.199.748,00 531.914.894,00

PI2.1/OS2.1/ Acţiunea 2.1.1 
Îmbunătățirea infrastructurii 
în bandă largă și a accesului 

la internet

117.647.059,00 100.000.000,00 NU Cu termen limită

Autoritatea publică 
centrală cu 

responsabilităţi în 
domeniul TIC (MCSI)

trim II 2017
până la epuizare 

buget
64.608.158,38 56.136.829,19

Avand in vederea modelul operational propus 
de ministerul de linie responsabil si data fiind 

solutia identificata in urma analizelor si a 
consultarilor publice realizate (atat prin 

intermediul site-ului ministerului cat si cu 
operatorii) si avand in vedere faptul ca lista cu 

investiții prioritare reprezintă faza 
operațională a implementării acțiunii 2.1.1. 

din POC, modelul de investitie ales fiind cel al 
schemei de granturi dedicata operatorilor de 

telecomunicatii privati,se va propune de catre 
MCSI  modificarea beneficiarior eligibili din 

POC

PI2.2/OS2.2/ Acţiune 2.2.2 
Sprijinirea utilizării TIC 

pentru dezvoltarea afacerilor
4.742.648,00 4.000.000,00 NU Cu termen limită

Autorităţi APC în 
domeniul 

comunicaţiilor, 
protecţia 

consumatorului, 
supravegherea 

prelucrării datelor cu 
caracter personal - 
Autorităţi publice 

centrale

septembrie 2017 octombrie 2017 4.742.648,00 4.000.000,00
Lansarea apelului de proiecte depinde de 
finalizarea proiectului finanţat prin POCA 
privind dezvoltarea comerţului electronic. 

PI2.3/OS2.3/ Acţiunea 2.3.1 - 
SECTIUNE EVENIMENTE DE 

VIAŢĂ ŞI OPEN DATA
              NU

Autoritati ale 
administratiei publice 

centrale
trim II 2017

pana la epuizare 
buget

În vederea lansării apelului de proiecte trebuie 
finalizat proiectul cu USTDA care va defini 
stadiile de interoperabilitate şi structura 

arhitecturii guvernamentale

PI2.3/OS2.3/ Acţiunea 2.3.1/ 
SECŢIUNEA CLOUD 
GUVERNAMENTAL

                NU
Autorităţi ale 

administraţiei publice 
centrale

trim II 2017 trim. II 2017
Lansarea apelului de proiecte depinde de 
finalizarea elaborării Strategiei de Cloud 

Guvernamental

162.997.021,02 137.586.209,51162.997.021,02 137.586.209,51
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PI2.3/OS2.4/ Acţiunea 2.3.2 
Asigurarea securităţii 

cibernetice a sistemelor TIC 
şi a reţelelor informatice

35.569.853,00 30.000.000,00 NU Cu termen limită
Instituții din 

administrația publică 
centrală

trim II 2017
pana la epuizare 

buget
35.569.853,00 30.000.000,00 În curs de pregatire

PI2.3/OS2.4/ 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

11.856.059,21 10.000.000,00 NU Cu termen limită
Autorități publice 

centrale din domeniul 
e-cultură (M. Cultura) 

trim I 2017
pana la epuizare 

buget
11.856.059,21 10.000.000,00

În curs de pregatire. AM a transmis observatii 
la Ghidul propus de OIPSI.

PI2.3/OS2.4/ 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

118.566.989,14 100.000.000,00 NU Cu termen limită

Autorități publice 
centrale din domeniul 

e-educatie (M. 
Educatiei) 

trim I 2017
pana la epuizare 

buget
118.566.989,14 100.000.000,00 În curs de pregatire

PI2.3/OS2.4/ 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

35.569.598,65 30.000.000,00 NU Cu termen limită

Autorități publice 
centrale din domeniul 

e-sanatate (M. 
Sanatatii) 

trim II 2017
pana la epuizare 

buget
35.569.598,65 30.000.000,00 În curs de pregatire

PI2.3/OS2.4/ 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

29.641.544,00 25.000.000,00 NU Cu termen limită

Autorități publice 
centrale din domeniul 

e-incluziune( M. 
Muncii)

trim II2017
pana la epuizare 

buget
29.641.544,00 25.000.000,00

Min. Muncii a propus modificarea 
beneficiarului eligibili in UAT. Urmeaza sa se 
clarifice viitoarea forma a proiectului pe e-

incluziune.

TOTAL 1.582.770.847,00 1.329.787.234,00


