
 

PROGRAM   
 Programul Operațional Competitivitate 2014-2020  

 

AXĂ PRIORITARĂ 
Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul 
competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor  

 

ACŢIUNE 
1.1.1 - Mari infrastructuri de CD  
Tip de proiect - Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/ universități 

OBIECTIVE SPECIFICE 
•  Ale AP1. Creșterea capacității științifice în domeniile de  specializare 

inteligentă și sănătate 
• Ale P.I.1.a. Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare și a 

capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de CDI și promovarea 
centrelor de competență în special a celor de interes european  
 

• Ale tipului de proiect:  sprijinirea instituțiilor publice de cercetare în vederea 
creșterii capacității lor de cercetare-dezvoltare și de transfer de cunoștințe 
prin crearea sau modernizarea unor centre/ laboratoare/ instalații  de 
cercetare, care pot deservi cerințele de inovare ale unor structuri cu potențial 
de cluster, existente sau emergente, din sectoare economice competitive sau 
cu potențial de creștere la nivel național sau al comunităților unde se dezvoltă 
aceste investiții de cercetare. 

 

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE 
Construcția de noi laboratoare, centre de cercetare, însoțită obligatoriu de 
dotarea acestora cu echipamente și instrumente de cercetare; 
Modernizarea, extinderea, consolidarea și schimbarea de destinație a 
laboratoarelor, centrelor de cercetare existente, însoțită obligatoriu de dotarea 
acestora cu echipamente și instrumente de cercetare; 
Achiziția de  echipamente și instrumente de cercetare 

INSTITUŢII ELIGIBILE/ 

PARTENERI 

 
“Universităţi de cercetare avansată şi educaţie” sau “Universităţi de educaţie 
şi cercetare ştiinţifică”, conform prevederilor HG nr.789/2011 de aprobare a 
Metodologiei de evaluare în scopul clasificării universităţilor şi ierarhizării 
programelor de studii  
 

 

INDICATORI DE REZULTAT  
Număr propuneri de proiecte depuse pentru Orizont 2020   
Valoare proiecte contractate cu Orizont 2020 (euro)  
Co-publicaţii ştiinţifice public-private (număr) 
 

ALOCARE UE 2014-2020 
155.181.000 EUR 
Din care in 2016 60.000.000 EUR 

VALOAREA MAXIMĂ A 

FINANŢĂRII 

NERAMBURSABILE 

min 4.500.000 lei – max. 90.000.000 lei.  
Valoarea finanțării publice nerambursabile pe proiect nu va depăși echivalentul 
în lei a 50 de milioane euro  
100% din totalul costurilor eligibile 

PROCENT CONTRIBUŢIE  

BENEFICIAR 
0% din totalul costurilor eligibile  

LANSARE ESTIMATĂ Trimestrul al II-lea 2016  

SITE PROGRAM http://www.fonduri-ue.ro/poc-2014 

 


