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CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE 
PENTRU SPRIJIN FINANCIAR NERAMBURSABIL ACORDAT DIN FONDUL EUROPEAN 

DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI DE LA BUGETUL DE STAT 
 
 

Cod apel de proiecte: POS CCE-A1-DM 1.1.-O A2)  

Denumirea programului 
operaţional: 

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 
Axa Prioritară 1. Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient Domeniul 
major de intervenţie 1.1 – Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia 
pe piaţă în special al IMM-urilor 
Operaţiunea a) - Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului 
productiv prin investiţii tangibile şi intangibile 

Obiective: 
 Consolidarea şi dezvoltarea durabilă a sectorului productiv. 
 Crearea unui mediu favorabil dezvoltării durabile a întreprinderilor. 

Beneficiari eligibili1: 
 Întreprinderile mici; 
 Întreprinderile mijlocii; 
 Societăţile cooperative. 

Condiţii specifice de 
participare: 

Fiecare solicitant poate depune un singur proiect în cadrul aceluiaşi apel de 
proiecte. 

Tipuri de proiecte: 

 Crearea unei noi unitati de producţie (fabrică/secţie/instalaţie) 
 Extinderea unei unităţi existente pentru creşterea capacităţii de producţie; 
 Diversificarea producţiei unei unităţi existente, prin lansarea de noi 

produse sau servicii; 
 Modernizarea întreprinderii, inclusiv schimbări în procesul de producţie 

al unei unităţi existente (ex: modernizare instalaţii, echipamente şi 
instalaţii înalt tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea procesului de 
fabricaţie, introducerea de noi tehnologii de producţie). Echipamentele 
pentru protecţia mediului, reciclarea deşeurilor, tratarea apelor reziduale 
se finanţeaza numai in legătură cu investiţiile menţionate anterior. 

 Achiziţionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licenţe, 
know-how sau soluţii tehnice nebrevetate; 

 Consultanţă specifică şi instruire specializată strict legată de activităţile 
de investiţii specificate mai sus 

Durata implementării şi 
finalizării proiectelor: 

Maximum 2 ani de la data semnării contractului de finanţare 

                                                 
1 Beneficiarii trebuie să fie  IMM, conform prevederilor  Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Cheltuieli eligibile 

1. Cheltuieli pentru achiziţia de teren (eligibile în limita a 10% din totalul 
cheltuielilor eligibile ale proiectului). 
2. Cheltuieli pentru clădiri şi instalaţii aferente construcţiilor (în limita a 50% 
din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului) precum: 

2.1. Achiziţie clădiri, cu excepţia leasing-ului  
2.2. Construcţie şi modernizare clădiri, inclusiv instalaţii aferente 
construcţiilor. 

3. Cheltuieli pentru achiziţia de bunuri din categoria mijloacelor fixe sau a 
obiectelor de inventar (imobilizări corporale) precum: 

3.1. Achiziţia de instalaţii şi echipamente - cu excepţia leasing-ului  

3.2. Achiziţia – cu excepţia leasing-ul – de mijloace de transport 
tehnologice care sunt strict necesare pentru şi legate de ciclul de producţie 
(doar pentru codurile CAEN F – Construcţii şi B – Industria extractivă – 
produse neenergetice). 

4. Cheltuieli pentru achiziţia de imobilizări necorporale – cu excepţia leasing-
ului precum: 

4.1. Aplicaţii informatice 
4.2. Brevete, licenţe şi know-how, soluţii tehnice nebrevetate, incluzând 
software legat de procesul de producţie şi cerinţele manageriale ale 
întreprinderii. 

5. Cheltuieli privind achiziţia de servicii de consultanţă pentru: 
a) elaborarea de studii şi documentaţii preliminare necesare investiţiei 
precum sunt: studiile de amplasament asupra terenului (ridicare 
topografică, studiu geologic), studiul pentru organizarea de şantier etc.; 
b) elaborarea studiilor de soluţie, a documentaţiilor pentru obţinerea 
avizelor tehnice de racordare, a proiectelor pentru realizarea racordărilor la 
sursele/reţelele de utilităţi din zonă (apă-canal, energie electrică şi termică, 
gaze naturale etc.); 
c) elaborarea planului de afaceri şi a studiilor de prefezabilitate şi 
fezabilitate; 
d) elaborarea documentaţiei necesare obţinerii certificatului de urbanism şi 
a autorizaţiei de construire; 
e) elaborarea studiului de impact al proiectului asupra mediului şi de 
identificare a măsurilor/lucrărilor necesare în cadrul proiectului, pentru 
remedierea impactului negativ; 
f) elaborarea proiectului de execuţie a investiţiei şi a detaliilor şi devizelor 
de execuţie; 
g) consultanţă tehnică/tehnologică de specialitate şi dirigenţie de şantier, 
necesare realizării investiţiei şi prevăzute în devizul general; 
h) servicii de consiliere a beneficiarului în managementul şi implementarea 
proiectului de investiţii;  
i) consultanţă pentru achiziţionarea de bunuri intangibile, cum ar fi 
software, brevete, licenţe, know-how sau soluţii tehnice nebrevetate. 

6. Instruire specializată pentru personalul operativ (în cazul achiziţiilor de 
tehnologie/echipamente/software). 
Valoarea cumulată a categoriilor de cheltuieli prevăzute la punctele 5 şi 6 nu 
trebuie să depăşească 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. 

Buget apel de proiecte: 430 milioane lei 
Valoarea sprijinului financiar 
nerambursabil acordat: 

Maximum 1.075.000 lei   
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Intensitatea  maximă a 
sprijinului financiar 
nerambursabil acordat: 

Valoarea maximă a sprijinului financiar nerambursabil acordat din totalul 
costurilor eligibile este de: 
a) pentru întreprinderile mici: 
- 60% pentru proiectele care se implementează în Regiunea Bucureşti-Ilfov 
- 70% pentru proiectele care se implementează în  restul regiunilor 
b) pentru întreprinderile mijlocii: 
- 50% pentru proiectele care se implementează în Regiunea Bucureşti-Ilfov; 
- 60% pentru proiectele care se implementează în restul regiunilor. 
Valoarea maximă a sprijinului financiar nerambursabil în cazul sprijinului 
pentru consultanţă şi instruire acordat IMM prin schema de minimis este de 
70% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru servicii de consultanţă 
specifică şi instruire specializată, dar nu mai mult de 10% din valoarea totală 
a cheltuielilor eligibile ale proiectului. 

Depunerea proiectelor: 

1. Înscrierea on-line a proiectului: depunerea proiectelor este precedată de 
înregistrarea on-line a solicitanţilor pe pagina de web www.mimmctpl.ro 
 
2. Perioada de depunere: depunerea proiectelor se face în mod continuu, 
începând din data de 08/06.2009, până la concurenţa sumei alocate 
pentru prezentul apel de proiecte. 
 
3. Locul de depunere: proiectele se pot depune la oricare dintre Oficiile 
Teritoriale pentru IMM şi Cooperaţie (OTIMMC) sau la sediul Organismului 
Intermediar pentru POS CCE din Str. Poteraşi nr.11, sector 4 Bucureşti   
 
4. Orarul de depunere: luni–joi între orele 9.00–16.00 şi vineri 9.00–14.00. 

Reguli specifice de selecţie în 
vederea finanţării: 

În urma evaluării tehnice şi financiare, proiectul primeşte  între 0 şi 100 
puncte. 
Proiectele care au obţinut sub 50 de puncte şi/sau 0 puncte la oricare 
dintre criterii nu vor fi finanţate. Sunt finanţate proiectele care depăşesc 
pragul minim de calitate, în ordinea datei de depunere a cererilor de 
finanţare, până la concurenţa sumei alocate pentru apelul de proiect. 

Alte precizări:  

Dacă valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unui beneficiar pe o 
perioadă de trei ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare pe 
care o solicită, depăşeşte pragul de 200.000 euro (100.000 de euro pentru 
firmele care activează în sectorul transporturilor) echivalent în lei, solicitantul 
nu poate beneficia de sprijin financiar nerambursabil, nici chiar pentru acea 
fracţie care nu depăşeşte acest plafon (pentru consultanţă şi instruire). 

Linkuri utile: 

www.mimmctpl.ro 
www.fonduri-ue.ro 
www.minind.ro 
1. Sprijin financiar în valoare de până la 1.075.000 lei acordat  pentru 
investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii 
2. Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" 
POS-CCE aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3472/2007 
3. Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a 
cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele 
operaţionale Monitorul Oficial al României partea I nr. 517/1.08.2007. 
4. Ordinul nr. 184/2008 al ministrului Economiei şi Finanţelor privind 
aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele de finanţare în 
cadrul operaţiunilor 1.1.a „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea 
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sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile” – Domeniul Major 
de Intervenţie1.1- Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă 
a întreprinderilor, în special a IMM şi 1.3.b „Sprijin pentru consultanţă 
acordat IMM” – Domeniul Major de Intervenţie 1.3-Dezvoltarea durabilă a 
antreprenoriatului, în cadrul axei prioritare „Un sistem de producţie inovativ 
şi ecoeficient” a Programului Operaţional Sectorial pentru Creşterea 
Competitivităţii Economice, publicat în Monitorul Oficial al României partea 
I nr. 517/01.08.2007. 
5. Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 477/2008 privind 
aprobarea schemei de ajutor de stat ”Sprijin pentru consolidarea şi 
modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de  întreprinderile 
mici şi mijlocii”, aferentă operaţiunii a) „Sprijin pentru consolidarea şi 
modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”, 
Domeniul major de intervenţie 1.1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru 
competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM”, Axa Prioritară 1 
“Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, din cadrul  Programului 
Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”, publicat în 
Monitorul Oficial al României partea I nr.190/12 martie 2008, cu modificările 
şi completările ulterioare 
6. Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 478/2008 pentru aprobarea 
schemei de ajutor de minimis “Sprijin pentru consultanţă specifică şi instruire 
specializată acordată întreprinderilor mici şi mijlocii pentru  elaborarea şi 
implementarea proiectelor de investiţii", aferentă operaţiunii a) „Sprijin 
pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii 
tangibile şi intangibile”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Investiţii 
productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în 
special a IMM”, Axa Prioritară 1 “Un sistem de producţie inovativ şi 
ecoeficient”, din cadrul  Programului Operaţional Sectorial “Creşterea 
Competitivităţii Economice”, publicat în Monitorul Oficial al României 
partea I nr.190/12 martie 2008. 
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