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Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 
                         Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional 

Sectorial  
                            „Creşterea Competitivităţii Economice” 

                                                                
 
 
 

CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE 
PENTRU SPRIJIN FINANCIAR NERAMBURSABIL COFINANTAT DIN FONDUL 

EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 
 
 
 

 
Cod apel de proiecte: POS CCE-A1-DM 1.3.- OPC.AM - 12.01 
Denumirea 
programului 
operaţional si a 
operaţiunii: 
 

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii 
Economice 
Axa Prioritară 1. Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient 
Domeniul Major de Intervenţie 1.3 – „Dezvoltarea durabilă a 
antreprenoriatului” 
Operaţiunea 1.3.1 – „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor 
de interes naţional şi internaţional - Poli de Competititivitate” 

Obiective: 
 

 Sprijinirea unor proiecte de anvergură care urmăresc 
crearea, dezvoltarea şi operaţionalizarea polilor de 
competitivitate. 

 Creşterea interacţiunilor dintre firme, instituţii din mediul 
academic şi ştiinţific şi alte entităţi implicate în sprijinirea 
mediului de afaceri şi orientarea sectorului privat către 
inovare şi transfer tehnologic.  

 Creşterea productivităţii şi reducerea decalajelor faţă de 
Uniunea Europeană. 

Solicitanţi eligibili: 
 

 Societate comercială înregistrată conform Legii nr. 
31/1990 cu modificările şi completările ulterioare, 
constituită din minimum doi membri ai polului de 
competitivitate. 

 Asociere fără personalitate juridică (parteneriate) formată 
din cel puţin 2 membri ai polului dintre care obligatoriu o 
întreprindere, reprezentată de un membru de drept privat  
al polului în calitate de Lider de proiect  

 Polul de competitivitate, atunci când acesta este constituit 
ca persoană juridică, înregistrată conform Legii nr. 
31/1990 cu modificările şi completările ulterioare. 

 Entitatea de reprezentare a polului, indiferent de forma 
juridică de organizare, în cazul proiectului ce are ca 
obiectiv urmărirea implementarii strategiei de dezvoltare a 
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polului. 

Condiţii specifice de 
participare: 
Tipuri de proiecte: 
 

Fiecare pol de competitivitate poate depune un singur pachet de 
proiecte în cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte. 
A. Proiecte de investiţii în infrastructura de afaceri definite ca 

investiţii comune pentru cercetare dezvoltare, 
producţie, desfacerea produselor, activităţi auxiliare, 
realizate de către un grup de membri ai polului de 
competitivitate şi care vor fi utilizate în comun de către 
toţi partenerii respectivei entităţi.  

B. Proiecte de tip „soft” reprezintă proiecte de interes comun 
pentru membrii polului care prevăd activităţi altele 
decât cele de investiţii şi CDI, precum:  

 Programe de diseminare şi informare; Schimb de 
bune practici; Programe de mentoring şi/sau 
coaching; Transfer de know-how; Seminarii şi 
workshop-uri de interes comun pentru polul de 
competitivitate – prin activităţi de: instruire, 
consultanţă, participarea IMM-urilor la târguri, 
studii tehnice de fezabilitate, proprietate industrială 
pentru IMM-uri, închirierea de personal cu înaltă 
calificare; 

 Programe privind managementul polului care 
cuprind activitatea administrativă a entităţii de 
reprezentare a polului de competitivitate, de 
monitorizare a implementării pachetului integrat de 
proiecte aprobat spre finanţare, a implementării 
strategiei de dezvoltare a polului, etc. 

C. Proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) includ 
activităţi de cercetare, dezvoltare, inovare, realizate în 
comun şi pentru interesul comun al membrilor Polului 
de competitivitate. 

 
Durata implementării 
şi 
finalizării proiectelor: 
 

Maximum 24 luni de la semnarea contractului de finanţare. 
 

Cheltuieli eligibile 
 

A. Pentru proiectele de investiţii 
 

 Cheltuieli pentru achiziţia de teren (eligibile în limita a 
10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului);  

 Cheltuieli pentru clădiri şi instalaţii aferente construcţiilor 
(în limita a 50% din totalul  cheltuielilor eligibile ale 
proiectului)  

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

 Cheltuieli pentru achiziţia de imobilizări necorporale 

 

B. Pentru proiectele de cercetare 

 

 Cheltuieli pentru activităţile de cercetare 
industrială/dezvoltare experimentală 

 Cheltuieli pentru obţinerea şi validarea drepturilor de 
proprietate industrială (sunt eligibile numai pentru 
beneficiarii tip IMM) 

 Cheltuieli pentru realizarea de studii tehnice de fezabilitate 

 Cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul 
inovării şi pentru serviciile de sprijinire a inovării (sunt 
eligibile numai pentru beneficiarii tip IMM) 

 Cheltuieli pentru închirierea/angajarea de personal cu 
înaltă calificare (sunt eligibile numai pentru beneficiarii tip 
IMM) 

 Cheltuieli pentru introducerea în producţie a rezultatelor 
cercetării 

 Alte cheltuieli (numai pentru beneficiarii tip întreprinderi 
nou-create inovatoare) 

 

C. Pentru proiectele de tip ,,soft” 

 Cheltuielile pentru achiziţia de servicii de consultanţă 
pentru următoarele activităţi, cu condiţia ca serviciul de 
consultanţă respectiv să nu se constituie într-o activitate 
continuă sau periodică şi să nu fie legat de cheltuielile 
curente de funcţionare a activităţii beneficiarului 

 Cheltuielile de management ale polului de competitivitate 

 Cheltuieli pentru participarea IMM la târguri 

 
Bugetul cererii de 
propuneri 
de proiecte: 
 

Bugetul total al acestei cereri de propuneri de proiecte este de 252 
milioane lei. 
 

Valoarea maximă a 
sprijinului financiar 
nerambursabil 
acordat: 
 

84 milioane lei 

Intensitatea maximă a Pentru proiectele de investiţii intensitatea maximă a sprijinului 



Str. Dr. Ernest Juvara nr. 3-7, 060104 Bucureşti 6 
Tel/Fax: 031 413 27 67, http://amposcce.minind.ro 

 

sprijinului financiar 
nerambursabil 
acordat: 
 

financiar nerambursabil, acordat din totalul costurilor eligibile este 
de 70% pentru întreprinderi mici (60% Bucuresti) 
Pentru proiectele de cercetare-dezvoltare intensitatea maximă a 
sprijinului financiar nerambursabil, acordat din totalul costurilor 
eligibile este de 100% pentru întreprinderile nou-create inovatoare 
şi consultanţei în sprijinul inovării. 
Pentru proiectele de tip ,,soft” intensitatea maximă a sprijinului 
financiar nerambursabil, acordat din totalul costurilor eligibile este 
de 100% în cadrul proiectelor ce intra sub incidenţa 
regulamentului de minimis.  
 

Depunerea cererilor de 
finanţare: 
 

Perioada de depunere: După data publicării pe site-ul AM POS 
CCE a cererii de propuneri de propuneri de proiecte aferente 
operaţiunii 1.3.1 (http://amposcce.minind.ro/),  vor exista două 
etape în cadrul procesului de depunere: 
 
ETAPA 1 
Data limită a depunerii pentru depunerea strategiilor polilor şi a 
fişelor de proiecte este de 17 august (90 zile după lansarea 
operaţiunii), ora 15:00. 
 
ETAPA 2 
60 de zile, după finalizarea etapei 1 de evaluare, pentru depunerea 
cererilor de finanţare din cadrul pachetelor de proiecte a polilor 
selecţionaţi. 
 
Locul de depunere: cererile de finanţare se vor depune la sediul 
Autoritatii de Management pentru Programul Operaţional 
Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, str. Dr. Ernest 
Juvara, nr.3-7, Sector 6, Bucureşti, CP 060104 
 
Programul: luni – vineri între orele 10.00 – 15.00 
 
 
 
 

Reguli de evaluare si 
selecţie 
în vederea finanţării: 
 

Evaluarea pachetelor de proiecte se va derula in 2 etape: 
 
ETAPA I 

1. Verificarea conformităţii administrative a pachetului 
integrat şi a eligibilităţii polului de competitivitate;  

2. Evaluarea tehnică a strategiei de dezvoltare a polului de 
competitivitate şi a fişelor de proiect; 

3. Stabilirea listei polilor care vor depune documentaţia 
completă aferentă proiectelor din cadrul pachetului integrat 

 
Pe baza grilei de evaluare tehnică a strategiei se vor acorda de la 0 
la 100 puncte. Numai pachetele integrate ale căror strategii au 
obţinut punctajul minim de 60 de puncte vor trece la etapa a doua 
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a procesului de evaluare, respectiv evaluarea cererilor de finanţare. 
 
ETAPA a II-a 

1. Verificarea conformităţii administrative a cererilor de 
finanţare şi a eligibilităţii Solicitanţilor şi a proiectelor 
depuse în cadrul pachetului integrat;  

2. Evaluarea tehnică şi financiară a proiectelor;  
3. Stabilirea punctajului final al pachetului 

integrat/proiectelor şi ierarhizarea pachetelor 
integrate/proiectelor; 

4. Selecţia pachetelor integrate şi a proiectelor incluse ce vor 
fi finanţate din cadrul pachetului integrat. 

 
Link-uri si documente 
utile: 
 

http://amposcce.minind.ro/ 
 

 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 
Comunitare privind Coeziunea pentru 2007-2013. 

 Programul Operaţional Sectorial “Creşterea competitivităţii 
Economice”, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 
3472/12.07.2007, este un document strategic în care se 
definesc contextul, obiectivele, strategia, alocarea de 
fonduri pe axe prioritare, instituţiile implicate şi aspectele 
legate de implementarea acestui program operaţional – 
publicat la adresa:  http://amposcce.minind.ro  (secţiunea 
dedicată fondurilor structurale); 

 Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de 
eligibilitate a cheltuielilor  efectuate în cadrul operaţiunilor 
finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

 HG 1135/09.11.2011 – pentru modificarea şi completarea 
HG 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 
efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele 
operaţionale; 

 Ordinul Ministrului Economiei, Comerţului şi Mediului de 
Afaceri nr. 327/17.02.2012 pentru aprobarea Listei de 
cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în  cadrul 
Operaţiunii 1.3.1 „Dezvoltarea structurilor de sprijin al 
afacerilor de interes naţional şi internaţional”, Domeniul 
Major de Intervenţie 1.3 „Dezvoltarea durabilă a 
antreprenoriatului”Axa prioritară 1 - Un sistem de 
producţie inovativ şi eco-eficient, din cadrul Programului 
Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii 
Economice” (POS CCE) 2007–2013". 
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 Ordinul Ministrului Economiei, Comerţului şi Mediului de 
Afaceri nr. 363/2012 privind aprobarea schemei de ajutor 
de stat "Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de 
interes naţional şi internaţional - Poli de competitivitate" 
aferente operaţiunii 1.3.1. "Dezvoltarea structurilor de 
sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional" 
Domeniul major de intervenţie 1.3. "Dezvoltarea durabilă a 
antreprenoriatului", axa prioritară 1 "Un sistem de 
producţie inovativ şi ecoeficient", din cadrul Programului 
Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii 
Economice" publicat în Monitorul Oficial nr. 
152/07.03.2012 

 Ordinul Ministrului Economiei  nr 3188/2011 privind 
aprobarea schemei de minimis publicat în Monitorul 
Oficial nr. 54/23.01.2012 

 
 

 


