
 
 
 
 
 
 
 

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) 2007–2013”  
– co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională – 

Axa Prioritară 3 – „Tehnologia Informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”  
Domeniul major de intervenţie 3.2 – „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice” 

Operaţiunea 3.2.2 – „Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice” 
 

Instrumente Structurale
2007 - 2013 

UNIUNEA  EUROPEANĂ  

 

APEL PENTRU PROPUNERI DE PROIECTE 

Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice” 

Operaţiunea 3.2.2 apel 6 „Implementarea de sisteme TIC în scopul 

 creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice” 

 

PENTRU ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ ACORDATĂ DIN FONDURILE PROGRAMULUI 

OPERAŢIONAL SECTORIAL „CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE” COFINANŢAT DIN FONDUL 

EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 

 

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 

AUTORITATEA DE MANAGEMENT  POS CCE 

 

MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ 

ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU PROMOVAREA SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE 

 

 

Cod apel:  POSCCE-AP3-O3.2.2 apel 6 

Tip apel: Depunere cu termen limită, cu ierarhizare 

Încadrarea în 
programul 
operaţional: 

Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii 
Economice” 

Axa Prioritară 3 - ˝Tehnologia Informaţiei şi comunicaţiilor pentru 
sectoarele privat şi public˝ 

Domeniul Major de Intervenţie 3.2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei 
serviciilor publice electronice” 

Operaţiunea 3.2.2 „Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii 
interoperabilităţii sistemelor informatice” 

Obiective: 

Obiectivul specific al Domeniului Major de Intervenţie 2 este acela de a 
pune la dispoziţie serviciile administrative prin mijloace electronice, atât 
pentru utilizatori (cetăţeni şi mediul de afaceri), cât şi pentru 
administraţia publică. 

Solicitant eligibil:  Instituţii publice cu atribuţii în culegerea şi valorificarea informaţiilor 



 Instituţii publice cu atribuţii în asigurarea de servicii de 
interconectare între sistemele informatice şi bazele de date ale 
instituţiilor publice centrale 

 Instituţii publice cu atribuţii în administrarea, operarea şi dezvoltarea 
infrastructurilor TIC pentru servicii/intervenţii de urgenţă  

 Parteneriate între instituţiile mai sus menţionate 
Durata maximă de 
desfăşurare a 
proiectelor: 

Durata maximă de implementare a proiectului (inclusiv realizarea 
cheltuielilor şi depunerea cererilor de rambursare): până la 30 decembrie 
2015. 

Buget apel: 171.000.000 lei 
Dimensiunea 
maximă a 
finanţării 
acordate: 

100% din cheltuielile eligibile pentru solicitanţii finanţaţi integral de la 
bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si de sanatate 

98% pentru celelalte categorii de solicitanţi eligibili 

Valoarea maximă 
a finanţării 
acordate: 

Valoarea maximă a finanţării acordate: 75.000.000 lei (inclusiv TVA 
pentru cheltuieli eligibile). 

Termen limită 
pentru 
înregistrarea 
aplicaţiilor: 

Înregistrarea propunerilor de proiecte se realizează on-line în mod 
continuu, începând cu 10 noiembrie 2014 ora 09,30 şi se va încheia în 10 
decembrie 2014 ora 16,30. 

Înregistrarea on-line se realizează la adresa de Internet: 
www.fonduri.mcsi.ro  

Documente utile: 

Documentaţia completă poate fi găsită la adresa de Internet 
www.fonduri.mcsi.ro de unde pot fi descărcate: 

1. Ghidul Solicitantului 

2. HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 
efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele 
operaţionale 

3. Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 2241/22.07.2008 
pentru aprobarea Listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele 
finanţate în cadrul operaţiunii 3.1.4 “Susţinerea conectării şcolilor 
la broadband”, domeniul major de intervenţie 3.1 „Susţinerea 
utilizării Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor” şi în cadrul 
operaţiunilor din domeniul major de intervenţie 3.2 „Dezvoltarea 
şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Axa 
Prioritară 3 „Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru 
sectoarele privat şi public” din cadrul Programului Operaţional 
Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE) 
2007-2013. 

Orice clarificări pot fi solicitate la numărul de fax: 021-311.39.19, la 
numărul de tel. 021-311.41.12 sau la sediul Ministerului pentru 
Societatea Informaţională – Organismul Intermediar pentru Promovarea 
Societăţii Informaţionale, B-dul Libertăţii nr. 14, sector 5, Bucureşti. 

 


