
 

     

                                               

 
Programul Operational Competitivitate 

 
Pornind de la analiza nevoilor de dezvoltare realizată la nivel tematic şi sectorial şi de la priorităţile de 
finanţare enunţate în acordul de parteneriat (AP), POC este elaborat având în vedere documentele 
strategice relevante la nivel European (Strategia Europa 2020 si iniţiativele sale majore  
Prioritati: 

• Agenda Digitala pentru Europa, O Uniune a Inovării, O politică industrială pentru era 
globalizării. 

• Competitivitatea a fost identificată ca fiind una din cele cinci provocări privind dezvoltarea 
României, subliniind necesitatea îmbunătăţirii capacităţii de inovare şi cercetare pentru 
dezvoltarea de produse, servicii, afaceri, procese şi modele sociale, precum şi îmbunătăţirea 
mediului de afaceri, prin punerea în aplicare a lanţurilor valorice.  

• POC propune soluţii nevoilor şi provocărilor legate de nivelul redus al competitivităţii 
economice la nivel naţional, în special în ceea ce priveşte (a) sprijinul insuficient pentru CDI şi 
(b) infrastructura subdezvoltată de TIC şi implicit servicii slab dezvoltate.  

• Problematica TIC şi CDI este tratata unitar datorita rolului multiplicator pe care investiţiile în 
aceste domenii îl pot avea în economie,  

• TIC a fost identificat ca sector prioritar pentru România, având potenţial competitiv pentru 
dezvoltarea inteligentă.  

• Este încurajată implementarea unor strategii de dezvoltare urbană/instrumente de dezvoltare 
teritorială care să integreze aspecte economice şi sociale. Proiectele integrate vor fi finanţate 
cu prioritate în programele operaţionale relevante, inclusiv în POC. 

 
COMPETITIVITATE SI CDI - Cercetare Dezvoltare Inovare 
Unul dintre obiectivele Strategiei Europa 2020 îl constituie atingerea unui nivel de 3% din PIB-ul UE 
pentru cheltuielile destinate cercetării şi dezvoltării. România şi-a asumat o ţintă de 2% din PIB pentru 
finanţarea CDI (1% din PIB cheltuieli publice şi 1% din PIB cheltuieli din surse private).  
Direcţiile principale de investiţii ale Programului în CDI vizează stimularea inovării la nivelul 
operatorilor economici prin creşterea cheltuielilor pentru CDI în sectorul privat, sprijinirea 
infrastructurilor de CD şi dezvoltarea centrelor de excelenţă, în conexiune cu centre de CDI în cadrul 
unor clustere existente sau în curs de formare, stimularea transferului tehnologic şi crearea de reţele 
şi clustere pentru dezvoltarea de noi produse şi servicii. 
Au fost identificate 3 tipuri de priorităţi tematice, respectiv: 
• Priorităţi de specializare inteligentă -definirea şi consolidarea unor omenii de competenţă ridicată 

în care există avantaje competitive reale sau potenţiale şi care prin concentrarea de resurse şi 
mobilizarea unei mase critice de cercetători, pot asigura competitivitatea pe lanţurile de valoare 
adăugată regionale şi/sau globale 

• Priorităţi cu relevanţă publică - dezvoltarea capacităţii sectorului public de a scana spaţiul 
tehnologiilor noi şi emergente, de a solicita soluţii inovatoare de la operatorii CDI publici şi privaţi 

• Cercetarea fundamentală (finanţată în principal din PNCDI III şi programele Academiei Române). 
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Vor fi sprijinite priorităţile de specializare inteligentă, mai ales în ceea ce priveşte orientarea cercetării 
către nevoile pieţei, corelate cu intervenţiile finanţate la nivel naţional (prin PNCDI III).  
Următoarele domenii de specializare inteligentă au fost identificate şi vor fi susţinute prin POC: 
• BIOECONOMIE: Dezvoltarea durabilă a sectorului agro-alimentar, creşterea competitivităţii 

acestuia şi a calităţii vieţii. Obţinerea unor substanţe medicament de puritate înaltă şi cu costuri 
cât mai reduse, pentru a creşte accesibilitatea populaţiei la medicamente (inovative şi generice). 
Dezvoltarea de noi metode, mijloace şi produse biotehnologice eficiente de diagnostic şi terapie 
pentru medicina umană şi veterinară 

• TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR, SPAŢIU ŞI  
• SECURITATE: Dezvoltarea de software, a tehnologiilor pentru internetul viitorului şi calculul de 

înaltă performanţă în rezolvarea marilor probleme societale. Rezultatele de cercetare din 
domeniul securităţii vor avea o utilizare duală, cu aplicabilitate în domeniu economic. 

• ENERGIE, MEDIU ŞI SCHIMBĂRI CLIMATICE: Valorificarea superioară a combustibililor fosili, 
diversificarea surselor naţionale de energie, transport multifuncţional (“smart grids”) şi mărirea 
eficienţei la consumator; tehnici de depoluare şi de reciclare, în administrarea resurselor de apă 
şi a zonelor umede. Conceptul „oraşul inteligent” privind soluţii de infrastructuri integrate pentru 
nevoile populaţiei în aglomerări urbane. 

• ECO-NANO-TEHNOLOGII ŞI MATERIALE AVANSATE. Domeniul aparţine TGE, care utilizează 
intensiv CDI. Nanotehnologiile au un mare potenţial inovativ, susţin IMM-urile şi asigură 
competitivitatea tehnologică.  

POC va sprijini CDI în domeniul sănătăţii, un sector de interes naţional, care reprezintă o prioritate cu 
relevanţă publică pentru România.  
Următoarele principii vor prevala: proximitatea faţă de piaţă, deschiderea către un nou domeniu de 
nişă cu potenţial inovativ şi efecte de propagare a cunoştinţelor ("spill-over"), gradul de colaborare şi 
parteneriatele pe care le implică operaţiunea respectivă, nevoia de fonduri publice, importanţa 
operaţiunii pentru economie, gradul de conectare cu economia şi potenţialul de a fi dezvoltat un 
avantaj competitiv în domeniul corespunzător operaţiunii. 
• Investiţii private în CDI 
• Parteneriate public-privat şi transfer de cunoştinţe 
• Infrastructuri şi reţele de CD 
• Implicarea în cercetarea la nivel European 

 
COMPETITIVITATE SI TIC 
Se stabilesc obiective de acoperire cu infrastructură în bandă largă şi de creştere a vitezei 
internetului prin extinderea reţelelor/accesului de generaţie viitoare (NGA/NGN). Strategia propune 
implementarea coerentă a serviciilor de e-guvernare, utilizarea generală a internetului şi alfabetizarea 
digitală, creşterea încrederii cetăţenilor/întreprinderilor în utilizarea comerţului electronic, precum şi 
integrarea soluţiilor TIC în domenii cum ar fi educaţia, sănătatea şi cultura. ÎPOC vizează 4 domenii 
principale pentru dezvoltarea TIC:  
• E-guvernare, interoperabilitate, securitatea reţelelor/sistemelor, cloud computing, reţele sociale 
• TIC pentru educaţie, incluziune, sănătate şi cultură 
• E-comerţ şi dezvoltarea inovării prin clustere TIC 
• Infrastructura în banda larga rapidă şi ultra-rapidă 
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