
PROGRAMUL OPERATIONAL AXA/MASURA

Data lansarii 

ghidurilor in 

consultare publica 

(luna)

Data lansarii 

apelului de proiecte 

(luna)

Data inchiderii apelului de proiecte 

(luna)
LINK PROGRAM/OBSERVATII

POC  AP 1 ACTIUNEA 1.1.1 Mari infrastructuri 

de CD

PI 1b - Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și 

sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și 

învățământul superior, în special promovarea investițiilor în 

dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, 

inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, 

stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea 

deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea 

activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, 

acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de 

producție avansate și de primă producție, în special în domeniul 

tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz 

general (proiect competitiv).

11. 2017 02. 2018 O.S. 1.2.1 Proiect tehnologic inovativ

POC  AP 1 ACTIUNEA 1.1.1 Mari infrastructuri 

de CD

PI 1a - Consolidarea cercetării și inovării (C&I), a infrastructurii și a 

capacităților de dezvoltare a excelenței în domeniul C&I, precum 

și promovarea centrelor de competență, în special a celor de 

interes european (proiect competitiv).

03. 2018 05. 2018 O.S. 1.1 

POC  AP 1 ACTIUNEA 1.1.1 Mari infrastructuri 

de CD

PI 1a - Consolidarea cercetării și inovării (C&I), a infrastructurii și a 

capacităților de dezvoltare a excelenței în domeniul C&I, precum 

și promovarea centrelor de competență, în special a celor de 

interes european (proiect necompetitiv).

01. 2018 03. 2018 O.S. 1.1 

POC  AP 1 ACTIUNEA 1.1.1 Mari infrastructuri 

de CD

PI 1a - Consolidarea cercetării și inovării (C&I), a infrastructurii și a 

capacităților de dezvoltare a excelenței în domeniul C&I, precum 

și promovarea centrelor de competență, în special a celor de 

interes european (proiect competitiv).

02. 2018 04. 2018 O.S. 1.1 

POC AP 2 Tehnologia informatiei si 

telecomunicatiilor (TIC) pentru o economie 

digitala competitiva

PI 2a. Extinderea conexiunii în bandă largă şi desfăşurarea 

reţelelor de mare viteză şi sprijinirea adoptării noilor tehnologii şi 

reţele pentru economia digitală (proiect competitiv).

02. 2018 12. 2018 O.S. 2.1

POC AP 2 Tehnologia informatiei si 

telecomunicatiilor (TIC) pentru o economie 

digitala competitiva

PI 2b. Dezvoltarea produselor si serviciilor TIC, a comertului 

electronic si a cererii de TIC (proiect necompetitiv).
05. 2018 12. 2018 O.S. 2.2

POC AP 2 Tehnologia informatiei si 

telecomunicatiilor (TIC) pentru o economie 

digitala competitiva

PI 2c. Consolidarea aplicatiilor TIC pentru e-guvernare, e-invatare, 

e-incluziune, e-cultura si e-sanatate (proiect necompetitiv).
11. 2017 12. 2018 O.S. 2.3

POC AP 2 Tehnologia informatiei si 

telecomunicatiilor (TIC) pentru o economie 

digitala competitiva

PI 2c. Consolidarea aplicatiilor TIC pentru e-guvernare, e-invatare, 

e-incluziune, e-cultura si e-sanatate (proiect necompetitiv).
01. 2018 12. 2018 O.S. 2.3
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PROGRAMUL OPERATIONAL AXA/MASURA

Data lansarii 

ghidurilor in 

consultare publica 

(luna)

Data lansarii 

apelului de proiecte 

(luna)

Data inchiderii apelului de proiecte 

(luna)
LINK PROGRAM/OBSERVATII

POC AP 2 Tehnologia informatiei si 

telecomunicatiilor (TIC) pentru o economie 

digitala competitiva

PI 2c. Consolidarea aplicatiilor TIC pentru e-guvernare, e-invatare, 

e-incluziune, e-cultura si e-sanatate (proiect necompetitiv).
04. 2018 12. 2018 O.S. 2.3

POC AP 2 Tehnologia informatiei si 

telecomunicatiilor (TIC) pentru o economie 

digitala competitiva

PI 2c. Consolidarea aplicatiilor TIC pentru e-guvernare, e-invatare, 

e-incluziune, e-cultura si e-sanatate (proiect necompetitiv).
05. 2018 12. 2018 O.S. 2.4

POC AP 2 Tehnologia informatiei si 

telecomunicatiilor (TIC) pentru o economie 

digitala competitiva

PI 2c. Consolidarea aplicatiilor TIC pentru e-guvernare, e-invatare, 

e-incluziune, e-cultura si e-sanatate (proiect necompetitiv).
02. 2018 12. 2018 O.S. 2.4

POC AP 2 Tehnologia informatiei si 

telecomunicatiilor (TIC) pentru o economie 

digitala competitiva

PI 2c. Consolidarea aplicatiilor TIC pentru e-guvernare, e-invatare, 

e-incluziune, e-cultura si e-sanatate (proiect necompetitiv).
05. 2018 12. 2018 O.S. 2.4

POC AP 2 Tehnologia informatiei si 

telecomunicatiilor (TIC) pentru o economie 

digitala competitiva

PI 2c. Consolidarea aplicatiilor TIC pentru e-guvernare, e-invatare, 

e-incluziune, e-cultura si e-sanatate (proiect necompetitiv).
05. 2018 12. 2018 O.S. 2.4

POC AP 2 Tehnologia informatiei si 

telecomunicatiilor (TIC) pentru o economie 

digitala competitiva

PI 2c. Consolidarea aplicatiilor TIC pentru e-guvernare, e-invatare, 

e-incluziune, e-cultura si e-sanatate (proiect necompetitiv).
05. 2018 12. 2018 O.S. 2.4

POCU AP 2 Imbunatatirea situatiei tinerilor din 

categoria NEETs.

PI 8.ii Integrare durabila pe piata muncii a tinerilor (FSE), in 

special a celor care nu au un loc de munca, educatie sau formare, 

incluisv a tinerilor cu risc de excluziune sociala si a tinerilor din 

comunitatile  marginalizate, incluisv prin punerea in aplicare a 

02. 2018 03. 2018 O.S 2.1 si 2.2.

POCU  AP 3 Locuri de munca pentru toti.

PI 8.i Accesul la locuri de munca pentru persoanele aflate in 

cautarea unui loc de munca si pentru persoanele inactive, inclusiv 

pentru somerii de lunga durata si pentru persoanele cu sanse mici 

de angajare, inclusiv prin initiative locale de angajare si sprijin 

11. 2017 02. 2018 O.S. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 si 3.6 

POCU  AP 3 Locuri de munca pentru toti.

PI 8.i Accesul la locuri de munca pentru persoanele aflate in 

cautarea unui loc de munca si pentru persoanele inactive, inclusiv 

pentru somerii de lunga durata si pentru persoanele cu sanse mici 

de angajare, inclusiv prin initiative locale de angajare si sprijin 

12. 2017 03. 2018 O.S. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 si 3.6 

POCU  AP 3 Locuri de munca pentru toti.

PI 8.i Accesul la locuri de munca pentru persoanele aflate in 

cautarea unui loc de munca si pentru persoanele inactive, inclusiv 

pentru somerii de lunga durata si pentru persoanele cu sanse mici 

de angajare, inclusiv prin initiative locale de angajare si sprijin 

03. 2018 06. 2018 O.S. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 si 3.6 

POCU  AP 3 Locuri de munca pentru toti.

PI 8.iii Activitati independente, antreprenoriat si crearea de 

intreprinderi, inclusiv microintreprinderi si IMM-uri inovatoare 

(proiect necompetitiv).

03. 2018 06. 2018 O.S 3.7 

POCU  AP 3 Locuri de munca pentru toti.
PI 8.v Adapatarea lucratorilor, a intreprinderilor si a 

antreprenorilor la schimbare (proiect competitiv).
12. 2017 02. 2018 O.S. 3.9

POCU  AP 3 Locuri de munca pentru toti.

PI 10.iii - Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot 

parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru 

formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a 

aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea 

02. 2018 04. 2018 O.S. 3.12

POCU  AP 3 Locuri de munca pentru toti.

PI 10.iii - Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot 

parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru 

formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a 

aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea 

02. 2018 04. 2018 O.S. 3.12
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PROGRAMUL OPERATIONAL AXA/MASURA

Data lansarii 

ghidurilor in 

consultare publica 

(luna)

Data lansarii 

apelului de proiecte 

(luna)

Data inchiderii apelului de proiecte 

(luna)
LINK PROGRAM/OBSERVATII

POCU  AP 3 Locuri de munca pentru toti.

PI 8.vii - modernizarea instituțiilor pieței forțelor de muncă, 

precum serviciile publice și private de ocupare a forței de muncă 

și îmbunătățind satisfacerea nevoilor pieței forțelor de muncă, 

prin măsuri de stimulare a mobilității transnaționale a lucrătorilor 

02. 2018 11. 2020 O.S. 3.10

POCU AP 4 Incluziunea sociala si combaterea 

saraciei

PI 9.ii - Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, 

cum ar fi romii (proiect competitiv).
02. 2018 03. 2018 O.S. 4.4

POCU AP 4 Incluziunea sociala si combaterea 

saraciei

PI 9.ii - Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, 

cum ar fi romii (proiect necompetitiv).
02. 2018 03. 2018 O.S. 4.4

POCU AP 4 Incluziunea sociala si combaterea 

saraciei

PI 9.ii - Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, 

cum ar fi romii (proiect competitiv).
03. 2018 06. 2018 O.S. 4.4

POCU AP 4 Incluziunea sociala si combaterea 

saraciei

PI 9.ii - Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, 

cum ar fi romii (proiect competitiv).
03. 2018 06. 2018 O.S. 4.4

POCU AP 4 Incluziunea sociala si combaterea 

saraciei

PI 9.iv - Creșterea accesului la servicii accesibile, sustenabile și de 

înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de 

interes general (proiect necompetitiv)

02. 2018 06. 2018 O.S. 4.5

POCU AP 4 Incluziunea sociala si combaterea 

saraciei

PI 9.iv - Creșterea accesului la servicii accesibile, sustenabile și de 

înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de 

interes general (proiect competitiv)

03. 2018 06. 2018 O.S. 4.8

POCU AP 4 Incluziunea sociala si combaterea 

saraciei

PI 9.iv - Creșterea accesului la servicii accesibile, sustenabile și de 

înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de 

interes general (proiect competitiv)

12. 2017 03. 2018 0.S. 4.9

POCU AP 4 Incluziunea sociala si combaterea 

saraciei

PI 9.iv - Creșterea accesului la servicii accesibile, sustenabile și de 

înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de 

interes general (proiect competitiv)

03. 2018 06. 2018 0.S. 4.9

POCU AP 4 Incluziunea sociala si combaterea 

saraciei

PI 9.iv - Creșterea accesului la servicii accesibile, sustenabile și de 

înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de 

interes general (proiect competitiv)

03. 2018 06. 2018 0.S. 4.9

POCU AP 4 Incluziunea sociala si combaterea 

saraciei

PI 9.iv - Creșterea accesului la servicii accesibile, sustenabile și de 

înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de 

interes general (proiect competitiv)

03. 2018 06. 2018 0.S. 4.9

POCU AP 4 Incluziunea sociala si combaterea 

saraciei

PI 9.iv - Creșterea accesului la servicii accesibile, sustenabile și de 

înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de 

interes general (proiect competitiv)

03. 2018 06. 2018 0.S. 4.9

POCU AP 4 Incluziunea sociala si combaterea 

saraciei

PI 9.iv - Creșterea accesului la servicii accesibile, sustenabile și de 

înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de 

interes general (proiect competitiv)

03. 2018 06. 2018 0.S. 4.9

Page 3 of 19



PROGRAMUL OPERATIONAL AXA/MASURA

Data lansarii 

ghidurilor in 

consultare publica 

(luna)

Data lansarii 

apelului de proiecte 

(luna)

Data inchiderii apelului de proiecte 

(luna)
LINK PROGRAM/OBSERVATII

POCU AP 4 Incluziunea sociala si combaterea 

saraciei

PI 9.iv - Creșterea accesului la servicii accesibile, sustenabile și de 

înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de 

interes general (proiect competitiv)

03. 2018 06. 2018 O.S. 4.12

POCU AP 4 Incluziunea sociala si combaterea 

saraciei

PI 9.iv - Creșterea accesului la servicii accesibile, sustenabile și de 

înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de 

interes general (proiect competitiv)

03. 2018 06. 2018 O.S. 4.12

POCU AP 4 Incluziunea sociala si combaterea 

saraciei

PI 9.iv - Creșterea accesului la servicii accesibile, sustenabile și de 

înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de 

interes general (proiect competitiv)

03. 2018 06. 2018 O.S. 4.12

POCU AP 4 Incluziunea sociala si combaterea 

saraciei

PI 9.iv - Creșterea accesului la servicii accesibile, sustenabile și de 

înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de 

interes general (proiect competitiv)

03. 2018 06. 2018 O.S. 4.12

POCU AP 4 Incluziunea sociala si combaterea 

saraciei

PI 9.v - Promovarea antreprenoriatului social și a integrării 

vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și 

solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă 

(proiect  competitiv).

02. 2018 03. 2018 O.S. 4.16

POCU AP 4 Incluziunea sociala si combaterea 

saraciei

PI 9.v - Promovarea antreprenoriatului social și a integrării 

vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și 

solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă 

(proiect  necompetitiv).

02. 2018 06. 2018 O.S. 4.16

POCU AP 5 Dezvoltarea locala plasata sub 

responsabilitatea comunitatii

PI 9.vi - Strategii de dezvoltare locală plasate sub 

responsabilitatea comunității (proiect competitiv).
03. 2018 06. 2018 O.S. 5.1

POCU AP 5 Dezvoltarea locala plasata sub 

responsabilitatea comunitatii

PI 9.vi - Strategii de dezvoltare locală plasate sub 

responsabilitatea comunității (proiect competitiv).
12. 2017 03. 2018 O.S. 5.2

POCU AP 6 Educatie si competenta

PI 8.ii - Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (FSE), în 

special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, 

inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din 

comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a 

12. 2017 03. 2018 O.S. 6.1

POCU AP 6 Educatie si competenta

10.i - reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și 

promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și 

secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de nvățare formale, 

nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare 

12. 2017 12. 2020 O.S. 6.2

POCU AP 6 Educatie si competenta

10.i - reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și 

promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și 

secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, 

nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare 

02. 2018 06. 2018 O.S. 6.3

POCU AP 6 Educatie si competenta

10.i - reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și 

promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și 

secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, 

nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare 

03. 2018 06. 2018 O.S. 6.4

POCU AP 6 Educatie si competenta

10.i - reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și 

promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și 

secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, 

nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare 

03. 2018 06. 2018 O.S. 6.6
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PROGRAMUL OPERATIONAL AXA/MASURA

Data lansarii 

ghidurilor in 

consultare publica 

(luna)

Data lansarii 

apelului de proiecte 

(luna)

Data inchiderii apelului de proiecte 

(luna)
LINK PROGRAM/OBSERVATII

POCU AP 6 Educatie si competenta

PI 10.ii - Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la 

învățământul terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii 

participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile 

defavorizate (proiect competitiv).

03. 2018 06. 2018 O.S. 6.8

POCU AP 6 Educatie si competenta

PI 10.ii - Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la 

învățământul terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii 

participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile 

defavorizate (proiect competitiv).

12. 2017 03. 2018 O.S. 6.9

POCU AP 6 Educatie si competenta

PI 10.ii - Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la 

învățământul terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii 

participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile 

defavorizate (proiect competitiv).

12. 2017 03. 2018 O.S. 6.7

POCU AP 6 Educatie si competenta

PI 10.iii - Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot 

parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru 

formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a 

aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea 

03. 2018 06. 2018 O.S. 6.11

POCU AP 6 Educatie si competenta

PI 10.iii - Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot 

parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru 

formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a 

aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea 

03. 2018 06. 2018 O.S. 6.12

POCU AP 6 Educatie si competenta

PI 10.iv - Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare 

pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și 

consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a 

calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea 

12. 2017 03. 2018 O.S. 6.13

POCU AP 6 Educatie si competenta

10.iv - Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare 

pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și 

consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a 

calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea 

03. 2018 06. 2018 O.S. 6.16

POCU AP 6 Educatie si competenta

10.iv - Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare 

pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și 

consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a 

calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea 

03. 2018 06. 2018 O.S. 6.16

POCU AP 6 Educatie si competenta

10.iv - Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare 

pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și 

consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a 

calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea 

03. 2018 06. 2018 O.S. 6.16

PO ROMANIA - R. MOLDOVA
Obiectivul tematic 2 - Sprijin pentru educatie, cercetare, 

dezvoltare tehnologica si inovare (proiect competitiv).
06. 2017 12. 2017 04. 2018

PI 1.1 Cooperare institutionala in domeniul 

educational in vederea cresterii accesului la educatie 

si a calitatii acesteia 

PO ROMANIA - R. MOLDOVA
Obiectivul tematic 2 - Sprijin pentru educatie, cercetare, 

dezvoltare tehnologica si inovare (proiect competitiv).
06. 2017 12. 2017 04. 2018

PI 1.2 Promovare si sprijin pentru cercetare si 

inovare.

PO ROMANIA - R. MOLDOVA
Obiectivul tematic 3 - Promovarea culturii locale si conservarea 

patrimoniului istoric (proiect competitiv).
06. 2017 12. 2017 04. 2018

PI 2.1 Promovarea si conservarea patrimoniului 

cultural si istoric.

PO ROMANIA - R. MOLDOVA

Obiectivul tematic 7 - Imbunatatirea accesibilitatii regiunilor, 

dezvoltarea retelelor si sistemelor de transport si comunicare 

(proiect competitiv).

06. 2017 12. 2017 04. 2018
PI 3.1 Dezvoltarea infrastructurii de transport 

transfrontalier si infrastructura TIC.

PO ROMANIA - R. MOLDOVA
Obiectivul tematic 8 - Provocari comune la in domeniul 

sigurantei si securitatii (proiect competitiv).
06. 2017 12. 2017 04. 2018

PI 4.1 Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de 

sanatate si a accesului la sanatate.
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PROGRAMUL OPERATIONAL AXA/MASURA

Data lansarii 

ghidurilor in 

consultare publica 

(luna)

Data lansarii 

apelului de proiecte 

(luna)

Data inchiderii apelului de proiecte 

(luna)
LINK PROGRAM/OBSERVATII

PO ROMANIA - R. MOLDOVA
Obiectivul tematic 8 - Provocari comune la in domeniul 

sigurantei si securitatii (proiect competitiv).
06. 2017 12. 2017 04. 2018

PI 4.2 Sprijin pentru activitati comune in vederea 

prvenirii dezastrelor naturale si antropice, precum si 

actiuni comune in timpul situatiilor de urgenta.

PO ROMANIA - R. MOLDOVA
Obiectivul tematic 8 - Provocari comune la in domeniul 

sigurantei si securitatii (proiect competitiv).
06. 2017 12. 2017 04. 2018

PI 4.3 Prevenirea si combaterea criminalitatii 

organizate si cooperarea politiei.

POR AP 1 Promovarea transferului tehnologic

PI 1.1. Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și 

sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare 

și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în 

dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, 

inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, 

stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea 

deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea 

activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, 

acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de 

producție avansate și de primă producție, în special în domeniul 

tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz 

general (proiect necompetitiv).

01. 2018 09. 2018
Operatiunea A - Sprijinirea entitatilor de inovare si 

transfer tehnologic.

POR AP 1 Promovarea transferului tehnologic

PI 1.1. Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și 

sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare 

și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în 

dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, 

inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, 

stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea 

deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea 

activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, 

acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de 

producție avansate și de primă producție, în special în domeniul 

tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz 

general (proiect necompetitiv).

01. 2018 09. 2018
Operatiunea B - Sprijinirea parcurilor stiintifice si 

tehnologice

POR AP 1 Promovarea transferului tehnologic

PI 1.1. Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și 

sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare 

și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în 

dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, 

inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, 

stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea 

deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea 

activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, 

acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de 

producție avansate și de primă producție, în special în domeniul 

tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz 

general (proiect competitiv).

12. 2017 08. 2018

Operatiunea C - Investitii pentru IMM pentru 

implementarea unui rezultat al cercetarii/inovarii in 

parteneriat cu un ITT

POR AP 1 Promovarea transferului tehnologic

PI 1.1. Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și 

sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare 

și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în 

dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, 

inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, 

stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea 

deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea 

activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, 

acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de 

producție avansate și de primă producție, în special în domeniul 

tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz 

general.

05. 2018 09. 2018 O.S. 1.2
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PROGRAMUL OPERATIONAL AXA/MASURA

Data lansarii 

ghidurilor in 

consultare publica 

(luna)

Data lansarii 

apelului de proiecte 

(luna)

Data inchiderii apelului de proiecte 

(luna)
LINK PROGRAM/OBSERVATII

POR AP 2 Imbunatatirea competitivitatii IMM

PI 2.1. Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin 

facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea 

creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri 

(proiect competitiv).

11. 2017 03. 2018
Operatiunea 2.1. b Incubatoare/acceleratoare de 

afaceri - apel ITI DD

POR AP 2 Imbunatatirea competitivitatii IMM
PI 2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de 

producție și dezvoltarea serviciilor (proiect competitiv).
12. 2017 04. 2018 O.S. 2.2

POR AP 3 Sprijinirea tranzitiei catre o economie 

cu emisii scazute de carbon.

PI 3.1 Sprijinirea eficienței energetice și utilizarea energiei 

regenerabile in infrastructura publică, inclusiv clădiri publice și 

în sectorul locuințelor (proiect  necompetitiv).

11. 2017 05. 2018 Operatiunea A - Cladiri rezidentiale SUERD

POR AP 3 Sprijinirea tranzitiei catre o economie 

cu emisii scazute de carbon.

PI 3.1 Sprijinirea eficienței energetice și utilizarea energiei 

regenerabile in infrastructura publică, inclusiv clădiri publice și 

în sectorul locuințelor (proiect  necompetitiv).

11. 2017 05. 2018 Operatiunea C - Iluminat public apel ITI DD

POR AP 3 Sprijinirea tranzitiei catre o economie 

cu emisii scazute de carbon.

PI 3.1 Sprijinirea eficienței energetice și utilizarea energiei 

regenerabile in infrastructura publică, inclusiv clădiri publice și 

în sectorul locuințelor (proiect  necompetitiv).

12. 2017 04. 2018 Operatiunea B - Cladiri publice SUERD

POR AP 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare si 

sociale

PI 8.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care 

contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, 

reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi 

promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la 

serviciile sociale (proiect necompetitiv).

12. 2017 06. 2018 O.S. 8.1

POR AP 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare si 

sociale

PI 8.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care 

contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, 

reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi 

promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la 

serviciile sociale (proiect necompetitiv).

04. 2018 08. 2018 O.S. 8.1

POR AP 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare si 

sociale

PI 8.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care 

contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, 

reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi 

promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la 

serviciile sociale (proiect necompetitiv).

04. 2018 08. 2018 O.S. 8.2

POR AP 10 Imbunatatirea infrastructurii 

educationale

PI 10.1 Investițiile în educație şi formare, inclusiv în formare 

profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe 

tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație 

și formare (proiect necompetitiv).

11. 2017 03. 2018 O.S. 10.1

POR AP 10 Imbunatatirea infrastructurii 

educationale

PI 10.1 Investițiile în educație şi formare, inclusiv în formare 

profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe 

tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație 

și formare (proiect necompetitiv).

11. 2017 03. 2018 O.S. 10.1

POR AP 10 Imbunatatirea infrastructurii 

educationale

PI 10.1 Investițiile în educație şi formare, inclusiv în formare 

profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe 

tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație 

și formare (proiect necompetitiv).

11. 2017 03. 2018 O.S. 10.2
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PROGRAMUL OPERATIONAL AXA/MASURA

Data lansarii 

ghidurilor in 

consultare publica 

(luna)

Data lansarii 

apelului de proiecte 

(luna)

Data inchiderii apelului de proiecte 

(luna)
LINK PROGRAM/OBSERVATII

POR AP 13 Regenerare urbana - orase mici

PI 13.1 Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică 

și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și 

rurale (proiect necompetitiv).

02. 2018 06. 2018 O.S. 13.1 
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