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2011 
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 a) – A1 

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 
- Schema de finanţare – A1 - sprijin financiar cu valoarea cuprinsă între 1.065.000-

6.375.000 lei pentru întreprinderile mici şi mijlocii 

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. 
 

Cheltuielile de la 1. şi 2.1. sunt eligibile şidacă sunt efectuate în perioada cuprinsă 
între data* intrării în vigoare a schemei de ajutor de şi semnarea contractului de 
finanţare, 
 
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 şi în strictă 
legătură cu echipamentele achiziţionate prin proiect 
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: 425 milioane lei. 
Valoarea sprijinului financiar 
nerambursabil acordat: 

Minim –      1.065.000 lei 
Maximum - 6.375.000 lei   

Intensitatea  maximă a sprijinului 
financiar nerambursabil acordat: 

Intensitatea 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 
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b) pentru întreprinderile mijlocii: 
- 50% pentru proiectele care se implementează în Regiunea Bucureşti-Ilfov; 
- 60% pentru proiectele care se implementează în restul regiunilor. 
Intensitatea 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. 

Înscrierea on- line a proiectelor 

1. Apelul 3 de proiecte se lansează pe data de 23.05.2011 şi va rămâne deschis până 
pe data de 23.08.2011 ora 9,00 
2. Înscrierea on-line a proiectelor se va deschide pe data de  02.06.2011 ora 9,00 în 
cadrul secţiunii speciale deschisă pe site-ul web al OI IMM  

http: // oiimm.mimmcma.ro/ 
3. Aplicaţia de înregistrare on-line va ramâne deschisă şi se vor putea înscrie proiecte 
individuale până la data de 23.08.2011 ora 9,00 

Depunerea proiectelor: 

1. Termenul de depunere: depunerea proiectelor se face după înregistrarea on-line în 
termenul de valabilitate a Apelului 3 de proiecte, respectiv până la data de 23.08.2011 
ora 9.00. Proiectele nedepuse în acest interval vor fi considerate respinse. 
2. Locul de depunere: proiectele se pot depune la sediul Organismului Intermediar 
pentru POS CCE din Str. Calea Victoriei nr.152, sector 1 Bucureşti (luni–joi între 
orele 9.00–16.00 şi vineri 9.00–14.00 ) sau la sediul oricărui Oficiu Teritorial pentru 
IMM şi Cooperaţie (OTIMMC), în intervalul precizat la pct.1.   
3. În cazul utilizării serviciilor de poştă/curierat, va fi luată în consideraţie data 
predării proiectului către cărăuş, înscrisă în documentul de expediţie şi care trebuie să 
se încadreze în intervalul precizat la pct.1 

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 60 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 punctajelor obţinute, până la concurenţa sumei alocate 
pentru apelul de proiect. 

Alte precizări:  

a. 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). 
b. Pentru calculul indicatorilor financiari, este obligatorie folosirea programului 
dedicat ce poate fi accesat gratuit de pe website-ul AM POS CCE. Folosirea altui 
program sau a unei alte formule de calcul duce automat la respingerea Cererii de 
finanţare. 

Linkuri utile: 
www.minind.ro  
http://amposcce.minind.ro/ 
http://oiimm.mimmcma.ro/ 

Cadru legislativ european  

 Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006 care reglementează prevederile 
generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul 
Social European şi Fondul de Coeziune; 

 Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr.1080/2006 
privind Fondul European pentru Dezvoltare Regională; 

 Regulamentul Consiliului nr. 1605/2002 privind Regulamentul Financiar 
aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene; 

 Regulamentul Comisiei Europene nr. 2342/2002 de stabilire a normelor 
detaliate privind punerea în aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 
1605/2002; 

 Regulamentul Comisiei nr. 1828/2006 de stabilire a normelor de punere în 
aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1083/2006 şi a Regulamentului 
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Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1080/2006 privind Fondul 
European pentru Dezvoltare Regională; 

 Regulamentul Comisiei nr.1628/2006 pentru aplicarea art. 87 şi 88 din 
Tratat în cazul ajutorului naţional regional pentru investiţii;  

 Regulamentul Comisiei nr. 1998/2006 privind aplicarea dispoziţiilor 
articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE ajutorului de minimis 

 Regulament (CE) nr.1177/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009 - privind 
noile praguri de achiziţii 

 

Cadrul legislativ national 

 Cadrul Strategic Naţional de Referinţă (CSNR) 2007-2013 reprezintă 
documentul strategic naţional prin care se stabilesc priorităţile de intervenţie 
ale Instrumentelor Structurale şi face legătura între priorităţile naţionale de 
dezvoltare stabilite în PND 2007-2013 şi priorităţile la nivel european 
cuprinse în Orientările Strategice privind Coeziunea pentru 2007-2013; 

 Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 
adoptat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3472 din 12 iulie 2007; 

 H.G. nr. 759 din 11.07.2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 
efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 
structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă , cu 
modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin  Legea   
nr. 362 din 20 noiembrie 2009 ; 

 Ordinul nr. 2548/25.08.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 
privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 
acestora pentru obiectivul convergenţă cu modificările şi completările 
ulterioare (vezi Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 12/ 04.01.2010 
privind modificarea şi completarea Ordinul nr. 2548/25.08.2009); 

 Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea 
fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente 
utilizate necorespunzător, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1306/24.10.2007 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 184/21.01.2008 cu 
modificările şi completările ulterioare,  pentru aprobarea Listelor de 
cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor 1.1.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 şi 1.3.b „Sprijin pentru consultanţă 
acordat IMM” – Domeniul Major de Intervenţie 1.3 – Dezvoltarea durabilă a 
antreprenoriatului, în cadrul Axei Prioritare 1 „Un sistem de producţie 
inovativ şi ecoeficient” din cadrul Programului operaţional sectorial 
„Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE) 2007-2013" ( vezi 
Ordinul comun   nr. 1704/ 2920 din 24 septembrie 2009 al ministrului 
economiei şi ministrul finaţelor publice pentru modificarea Ordinului 
ministrului economiei şi finanţelor nr. 184/2008) 

 Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 477 /2008 cu modificările şi 
completările ulterioare, 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 
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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” precum şi Ordinul Ministrului Economiei şi 
Finanţelor nr. 917/2008 şi Ordinul Ministrului Economiei nr. 1194/2009, 
pentru modificarea Ordinului Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 477 
/2008; 

 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”; 

 Legea   Nr. 50 din 29 iulie 1991 Republicată  privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii (text în vigoare începând cu data de 14 octombrie 
2009 ) 

 HG 606/2010 privind stabilirea unor măsuri de accelerare a implementării 
instrumentelor structurale, publicat în Monitorul Oficial nr. 501/2010 din 20 
iulie 

 


