
PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL TRANSPORT

Până în prezent au fost depuse la AUTORITATEA DE MANAGEMENT POS TRANSPORT  (AM 
POS Transport) un număr de 19  proiecte, după cum urmează:

Axa Prioritară 1 (retele transeuropene de transport) -  4 proiecte, din care 1 respins;

Axa Prioritară 2 (infrastructura rutiera nationala, feroviara si portul maritim Constanta) - 9 
proiecte, din care 1 respins şi redepus;

Axa Prioritară 3 („Îmbunătăţirea siguranţei traficului pe toate modurile de 
transport” si „Minimizarea efectelor adverse ale transporturilor asupra 
mediului” ) -  1 proiect;

Axa Prioritară 4 -  5 proiecte. 

Dintre acestea, 8 proiecte se află în proces de evaluare. Trei din cele 8 sunt proiecte majore - au 
o valoare mai mare de 50  milioane euro - urmând a fi aprobate de Comisia Europeană;  

9 proiecte au fost aprobate de AM POS Transport, iar  pentru 6 dintre acestea au fost semnate 
contractele/deciziile de finanţare din POS Transport; 2 au fost respinse  (din care 1 redepus). 

•   Axa Prioritară 1 – 2.860.469.819 RON (valoarea solicitată pentru cele 3 proiecte majore 
rămase în evaluare, din  care 2 proiecte majore sunt transmise la Comisia Europeană, iar 1 
proiect se află în curs de evaluare la AM POS  Transport);  

•   Axa Prioritară 2 – 2.112.424.447 RON ( din care 5 proiecte se află în curs de evaluare la AM 
POS Transport – 1  proiect este transmis la Comisia Europeană, iar 3 proiecte sunt aprobate de 
AM POST); 

•   Axa Prioritară 3 – 1.266.160 RON (1 proiect pentru care a fost semnat contractul de finanţare); 

•   Axa Prioritară 4 – 6.091.429 RON ( pentru 4 proiecte au fost semnate deciziile de finanţare, iar 
1 proiect a  fost aprobat de AM POS Transport). 
 

Până la această dată au fost aprobate, de Autoritatea de Management pentru Programul 
Operaţional Sectorial de  Transport, 9 proiecte, în valoare totală de 319.384.003 RON. 
 
Până în momentul de faţă nu a fost plătită nicio sumă către beneficiarii AM POS Transport.
(Sursa: AM POS T)

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL
În cadrul Programului Operaţional Regional au fost depuse 1447 proiecte, din care 310 de 
proiecte au fost aprobate. 

Valoarea totală a proiectelor depuse în cadrul Programului Operaţional Regional, până în 
prezent, este de  14.365.583.113,88 lei. 

Au fost aprobate 310 de proiecte din totalul celor depuse. 
Totalul proiectelor contractate, potrivit www.fonduri-ue.ro, este de 1,9 miliarde lei 

Până în prezent, au fost efectuate plăţi în valoare de 63.525.106 lei. Au fost semnate 62 de 
contracte, în valoare  totală de 1,967 miliarde lei. 



 
PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL Cresterea 
Competitivitatii Economice 
- INFORMAŢII VALABILE LA 25.02.2009 -

Axa prioritară 1 / DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE(DMI) 1.1 Investiţii 
productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor,  în 
special a IMM 

      Operaţiuni:  

      1.1.1. Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia de piaţă a întreprinderilor, în 
special a IMM/  A1-Sprijin financiar cu valoare cuprinsă între 920.001 lei şi 5.560.000 lei 
acordat pentru investiţii pentru IMM  -   Buget apel 31.6 Mil Euro Euro (≈112 mil lei) 

      Număr proiecte depuse - 617

      Valoare totală (Lei) – 3.994.908.551,56

      Proiecte aprobate – 0 (evaluare în curs) 

      1.1.1. Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia de piaţă a întreprinderilor, în 
special IMM/  A2-Sprijin financiar de până la 920.000 lei pentru investiţii pentru IMM  - 
Buget apel 62.6 Mil Euro (≈222 mil lei) 

      Număr proiecte depuse - 758

      Valoare totală (Lei) - 989947097,09

       Proiecte aprobate – 147 

      1.1.1. Investiţii pentru întreprinderi mari  -  Buget apel: ≈60.5 mil Euro (215 mil lei) 

      Număr proiecte depuse - 123

      Valoare totală (Lei) - 2801198195,35

      Proiecte aprobate – 0 (evaluare în curs) 

      1.1.2. Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia de piaţă a întreprinderilor, în 
special IMM/ D -  Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale  -  Buget apel: 
4.10 mil Euro (≈14.55 mil lei) 

      Număr proiecte depuse - 209

      Valoare totală (Lei) - 27939763,84

      Proiecte aprobate - 22 

      1.1.3. Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia de piaţă a întreprinderilor, în 
special IMM/ C -  Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare   -  Buget apel: 2.1 
mil Euro (≈7.45 mil lei) 



      Număr proiecte depuse - 76

      Valoare totală (Lei) - 15279333,6

      Proiecte aprobate – 10 
       
Axa Prioritară 1 / DMI 1.2 Accesul IMM la finanţare in valoare de 100.000.000 
Euro 

      Operaţiuni:  

     1.2.1 Sprijin pentru dezvoltarea fondurilor de garantare

      1.2.2 Sprijin pentru înfiinţarea de firme de capital de risc 

      În iulie 2008 s-a efectuat plata a 100 mil. Euro în baza Acordului de finanţare dintre Guvernul 
României şi  Fondul European de Investiţii privind Programul JEREMIE în România. 

      Axa prioritară 1 / DMI 1.3 Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului 

      Operaţiuni:  

      1.3.2. Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor  -  Buget apel 6.34 Mil Euro (cca. 
22.5 Mil Lei) 

      Număr proiecte depuse - 170

      Valoare totală (Lei) - 9506683,17

      Proiecte aprobate – 28 
       

Axa prioritară 2 / DMI 2.1 Cercetarea în parteneriat între universităţi/institute 
de cercetare şi  întreprinderi în vederea obţinerii de rezultate aplicabile în 
economie 

      Operaţiuni:  

      2.1.1. Proiecte de cercetare în parteneriat între universităţi/ instituţii de cercetare şi 
întreprinderi  

      Competiţia s-a lansat în 3 martie 2009 cu data limita pentru depunerea propunerilor de 
proiecte 4 iunie 2009. 

      2.1.2. Proiecte CD de înalt nivel ştiinţific la care vor participa specialişti din străinătate

      Competiţia s-a lansat în 10 martie 2009 cu data limita pentru depunerea propunerilor de 
proiecte 11 iunie 2009. 

      Axa prioritară 2 / DMI 2.2 Investiţii în infrastructura de CDI şi dezvoltarea capacităţii 
administrative 

      Operaţiuni:  



2.2.1 Dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi crearea de noi infrastructuri C-D 
(laboratoare, centre de  cercetare)  -  Buget apel: 152,30 mil Euro (540,68 mil lei) 

      Număr proiecte depuse - 91 

      Valoare totală (Lei) - 2975054520,42

      Proiecte aprobate – 20 

Prima competiţie a fost lansată pe 10 decembrie 2007. Data limită pentru depunerea 
propunerilor a fost 14 martie 2008.
       
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 apel: ≈5.63 mil Euro (20 
mil lei) 

      Număr proiecte depuse - 15

      Valoare totală (Lei) - 30548981

      Proiecte aprobate – 11 

Competiţia a fost lansată pe 26 iunie 2008 cu dată limită pentru depunerea propunerilor 
25 august 2008. 

2.2.4 Întărirea capacităţii administrative -  Buget apel: Pilonul I+II = ≈5.63 mil Euro (20 mil 
lei) Pilonul  III = ≈25.35 mil Euro (90 mil lei) 

      Număr proiecte depuse - 22

      Valoare totală (Lei) - 185675341

      Proiecte aprobate – 21 

Competiţia a fost lansată pe 24 iunie 2008  dată limită pentru depunerea propunerilor 25 august 
2008. 

      Axa prioritară 2 / DMI 2.3 Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare şi 
inovare 

      Operaţiuni:  

2.3.1 Sprijin pentru start-up-urile şi spin-off-urile inovative  -  Buget apel 60 milioane lei 
(16.9 milioane  Euro) 

      Număr proiecte depuse - 25 (operaţiune deschisă)

      Valoare totală (Lei) - 19583667

       Proiecte aprobate – 5 

2.3.2 Dezvoltarea infrastructurii de CD a întreprinderilor, cu crearea de noi locuri de muncă 
pentru CD  -   Buget apel: ≈56.3 mil Euro (200 mil lei) 

      Număr proiecte depuse - 35



Valoare totală (Lei) - 331521650

      Proiecte aprobate – 29 

2.3.3 Promovarea inovării în cadrul firmelor  -  Buget apel: ≈56.3 mil Euro (200 mil lei) 

      Număr proiecte depuse - 6 (operaţiune deschisă)

      Valoare totală (Lei) - 47267649,56

      Proiecte aprobate – 0 

Axa prioritară 3 / DMI 3.1 Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei 

      Operaţiuni:  

3.1.1.Sprijinirea accesului la Internet şi la serviciile conexe  -  Buget apel: 9 Mil Euro (cca. 
31.9 Mil lei) 

      Număr proiecte depuse - 320

      Valoare totală (Lei) - 22437973,05

      Proiecte aprobate – 62 

3.1.4 Susţinerea conectării unităţilor şcolare la internet prin conexiuni broadband  -  Buget 
apel: ≈ 29.2 mil  Euro (104 mil lei) 

      Număr proiecte depuse - 7

      Valoare totală (Lei) - 164895803,4

      Proiecte aprobate – 0 (evaluare în curs) 

 Axa prioritară 3 / DMI 3.2 Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice 
moderne 

      Operaţiuni: 

3.2.1 Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la 
broadband, acolo unde  este necesar  -  Buget apel: ≈29.5 mil Euro (105 mil lei) 

      Număr proiecte depuse - 111

      Valoare totală (Lei) - 498606514,51

      Proiecte aprobate – 0 (evaluare în curs)
       
       
3.2.2 Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor 
informatice  -  Buget  apel: ≈7.7 mil Euro (27,5 mil lei) 

      Număr proiecte depuse - 37

      Valoare totală (Lei) - 103341173,97



      Proiecte aprobate – 0 (evaluare în curs) 

3.2.3 Susţinerea implementării de aplicaţii de e-Learning  -  Buget apel: ≈30.4 mil euro (108 
mil lei) 

      Număr proiecte depuse - 26

      Valoare totală (Lei) - 200037919,41

      Proiecte aprobate – 0 (evaluare în curs) 

3.2.4 Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la 
broadband, acolo unde este  necesar  -  Buget apel: Local = ≈9 mil Euro (32 mil lei)

      Buget apel: National = ≈20 mil euro (71  mil lei) 

      Număr proiecte depuse - 38

      Valoare totală (Lei) - 225351110,5

      Proiecte aprobate – 0 (evaluare în curs) 

      Axa prioritară 3 / DMI 3.3 Dezvoltarea e-economiei 

      Operaţiuni: 

3.3.1. Sprijin pentru implementarea sistemelor informatice integrate şi a altor aplicaţii 
electronice pentru  managementul afacerilor  -  Buget apel: ≈20 mil Euro (71 mil lei) 

      Număr proiecte depuse - 149

      Valoare totală (Lei) - 98532738,99

      Proiecte aprobate – 0 (evaluare în curs) 

3.3.2. Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii 
electronice pentru  afaceri  -  Buget apel: ≈10.1 mil Euro (36 mil lei) 

      Număr proiecte depuse - 29

      Valoare totală (Lei) - 18776862,06

      Proiecte aprobate – 0 (evaluare în curs) 

Axa prioritară 4 / DMI 4.1 Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăţirea eficienţei energetice 
şi dezvoltarea  durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului) 

      Operaţiuni: 

4.1.1 Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, 
care să  conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice  - 
Buget apel: 50 mil Euro (≈177.5  mil lei) 

      Număr proiecte depuse - 3



      Valoare totală (Lei) - 93337612,87

      Proiecte aprobate – 0 (evaluare în curs) 
       
4.1.2 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 serviciului de  transport  -  Buget apel: 57.7 mil Euro (≈204.8 mil lei) partea de 
transport (partea de distribuţie nu este lansată) 

      Număr proiecte depuse - 9

      Valoare totală (Lei) - 808253370

      Proiecte aprobate – 0  

4.1.3 Investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus şi 
filtre pentru  Instalaţiile Mari de Ardere din grupuri modernizate-retehnologizate  -  Buget 
apel: 75 mil Euro (≈266.2 mil lei) 

      Număr proiecte depuse - 2

      Valoare totală (Lei) - 511757909

      Proiecte aprobate – 1 
       

Axa prioritară 4 / DMI 4.2 Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru 
producerea energiei verzi 

      Operaţiuni: 

4.2.1 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  - 
Buget apel:

      ≈80 Mil Euro (284 Mil lei) 

      Număr proiecte depuse - 52

      Valoare totală (Lei) - 2207412916,1

      Proiecte aprobate – 0 (evaluare în curs) 

Axa prioritară 4 / DMI 4.3 Diversificarea reţelelor de interconectare în vederea creşterii securităţii 
furnizării energiei 

      Operaţiuni: 

4.3.1 Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea reţelelor naţionale de transport al 
energiei electrice  şi gazelor naturale cu reţelele europene  -  Buget apel: 57 mil Euro 
(≈202.3 mil lei) 

      Număr proiecte depuse - 1



      Valoare totală (Lei) - 5914300

      Proiecte aprobate – 0 

Axa prioritară 5 / DMI 5.1 Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea şi 
controlul POS CCE 

      Număr proiecte depuse - 16

      Valoare totală (Lei) - 19292071,75

      Proiecte aprobate – 8 

      Axa prioritară 5 / DMI 5.2 Sprijin pentru comunicare, evaluare şi TI 

      Număr proiecte depuse - 8

      Valoare totală (Lei) - 5695198

      Proiecte aprobate – 6

PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL Dezvoltarea 
Resurselor Umane

Stadiu program la 15.02.2008

Proiecte strategice:
● 16 linii de finanţare lansate pentru 15 domenii majore de intervenţie alocarea financiară : 

451.273.632 euro 
● Termenul limită de depunere a proiectelor: 20 Martie 2008 (5 Mai 2008 pentru “Burse 

Doctorale”)
● 293 cereri de propuneri de proiecte depuse
● 130 proiecte selectate
● 127 contracte semnate
● 5 contracte pregătite pentru a fi semnate  (documentele legale nu au fost depuse)

Proiecte de grant: 16 Aprilie 2008
● 38 de linii de finanţare pentru proiectele de Grant au fost lansate pentru 17 Domenii 

Majore de Intervenţii 
● Alocarea financiară: 313,665,224 euro
● depunerea electronică, pe principiul “primul venit, primul servit”, dar nu mai târziu de 15 

decembrie 2008
● 2076 cereri de proiecte depuse
● 34 proiecte selectate (în valoare de 10,958,417 euro) în prima etapă de evaluare din 131 

de proiecte depuse în perioada 16.04.08 şi 01.07.08
● 86 proiecte selectate (în valoare de 27.004.709 euro) în a II a etapa de evaluare din 321 

de proiecte depuse în perioada  01.07.08 şi 15.09.08
● 1.624 proiecte în curs de evaluare



Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative

Nu au fost contractate proiecte până la 28 februarie 2009.

Programul Operational Asistenta Tehnica
2 proiecte contractate, realizate de catre Autoritatea pentru Coordonarea 
Instrumentelor Structurale si Autoritatea de Certificare si Plata. 

PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL Mediu
potrivit www.fonduri-ue.ro, sunt 15 proiecte contractate

Surse: Informatii transmise Hotnews.ro – EurActiv.ro de catre Autoritatile de 
Management si pagina web www.fonduri-ue.ro 

http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/

