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Intrebari Axa prioritara 1, DMI 1, Operatiunea a) intreprinderi mari 
 

 

1. O intreprindere mare poate solicita finantare nerembursabila in cadrul POS 

CCE,  Axa prioritara 1, DMI 1, Operatiunea a), daca domeniul principal de 

activitate pe care-l desfasoara  nu este eligibil dar are o alta activitate 

secundara care corespunde unui cod CAEN eligibil?  

 

Activitatea corespunzatoare codului CAEN pentru care se solicita finantare 

nerambursabila trebuie sa se regaseasca in lista codurilor CAEN eligibile din Ghidul 

solicitantului si sa fie inregistrata in Certificatul constatator de la Registrul Comertului, 

indiferent daca acesta este activitate principala sau secundara.  

 

 

2. Daca un contract incheiat intre beneficiar si furnizori, este subventionat in 

mod direct in proportie de 50% sau mai putin din fonduri comunitare si/sau 

de la bugetul de stat, trebuie sa respecte prevederile OUG 34/2006? 

 

NU. Intreprinderile mari, care beneficiaza de o finantare nerambursabila 

corespunzatoare unei intensitati de maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile, trebuie 

sa deruleze achizitiile conform normelor interne de achizitie prevazute in ghidul 

solicitantului. 

 

 

3. Pentru achizitia terenului/cladirii aferente investitiei se vor respecta normele 

interne de achizitie prevazute in ghidul solicitantului? 

 

Pentru achizitia terenului/cladirii aferente investitiei nu se vor respecta normele 

interne de achizitie prevazute in ghidul solicitantului, ca anexa la Contractul de Finantare.  

De asemenea, costul de achizitie al imobilelor deja construite, inclusiv terenul pe care se 

afla constructia, este eligibil, cu respectarea prevederilor si conditiilor specifice HG 759, 

in special: 

- trebuie sa faca parte integranta si inseparabila din proiect 

- imobilul nu a beneficiat de finantari comunitare nerambursabile in ultimii 10    

ani pentru constructie sau reabilitare 

- costul de achizitie al imobilului este certificat de un evaluator independent autorizat, 

care confirma ca valoarea acestuia nu excede valoarea de piata si ca imobilul respecta 

conditiile tehnice prevazute in legislatia nationala. 

 

 

4. Doua IMM-uri „legate” sau „partenere” definite astfel conform Legii 

346/2004, care prin calculul numarului total de angajati, al cifrei de afaceri 

sau al activelor nete, depasesc pragurile stabilite in respectiva lege pentru 

IMM-uri, pot aplica in cadrul Axei prioritare 1, DMI 1, Operatiunea a) – 

investitii pentru intreprinderi mari, daca indeplinesc celelalte criterii de 

eligibilitate?  
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Daca intreprinderea depaseste, prin calculul cumulat pragurile pentru incadrarea 

acesteia in categoria IMM-urilor (conform Legii 346/2004) si sunt indeplinite celelalte 

criterii de eligibilitate pentru intreprinderile mari, aceasta poate solicita finantare 

nerembursabila in cadrul Axei prioritare 1, DMI 1, Operatiunea a) – investitii pentru 

intreprinderi mari. 

 

 

5. Doua intreprinderi „legate” sau „partenere” (definite astfel conform Legii 

346/2004), care indeplinesc criteriile de eligibilitate pentru Axa prioritara 1, 

DMI 1, Operatiunea a) intreprinderi mari, pot depune fiecare cate o cerere 

de finantare in cadrul aceluiasi apel de propuneri de proiecte? 
 

Daca ambele intreprinderi indeplinesc criteriile de eligibilitate prevazute in ghidul 

solicitantului, fiecare intreprindere poate depune cate o cerere de finantare pentru 

investitii distincte. 

 

 

6. Pana la ce nivel se realizeaza calculul pentru intreprinderile „legate” sau 

„partenere”, definite astfel conform Legii 346/2004? 
 

Calculul pentru intreprinderile „legate” sau „partenere”, definite astfel conform 

Legii 346/2004, se realizeaza in conformitate cu prevederile legii 346/2004 cu 

modificarile si completarile ulterioare.  

 

 

7. Un beneficiar al POS CCE - Axa prioritara 1, DMI 1, Operatiunea a) 

intreprinderi mari,  poate sa achizitioneze echipamente / utilaje de la o 

intreprindere cu care aceasta este „legata” sau „partenera”? 

 

Pentru derularea achizitiei trebuie respectate normele interne de achizitie 

prevazute in ghidul solicitantului ca anexa la contractul de finantare, societatea respectiva 

putand depune o oferta, in conditiile in care nu se distorsioneaza concurenta. Daca in 

urma derularii corecte a procedurii, respectiva societate a fost desemnata castigatoare, 

atunci contractul de furnizare poate fi atribuit societatii cu care societatea beneficiara a 

unei finantari prin POS CCE este „legata” sau „partenera”. 

 

 

8. Un potential beneficiar poate aplica in cadrul POS CCE, Axa prioritara 1, 

DMI 1, Operatiunea a), daca activitatea pentru care solicita finantarea 

corespunde mai multor coduri CAEN eligibile? 

 

Vor fi finantate numai acele proiecte care solicita sprijin financiar pentru activitati 

cuprinse intr-un singur cod CAEN. Exceptie fac proiectele care implica achizitionarea de 

echipamente/utilaje pentru un intreg flux tehnologic, continand subansamble/elemente 
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care pot corespunde mai multor coduri CAEN eligibile. Activitatea pentru care se solicita 

finantare nerambursabila trebuie sa se desfasoare intr-o singura locatie. 

 

 

9. Daca societatea solicita finantare in cadrul POS CCE, Axa prioritara 1, DMI 

1, Operatiunea a), pentru o activitate corespunzatoare unui cod CAEN 

eligibil conform listei din ghidul solicitantului dar pentru care nu s-a facut 

schimbarea conform clasificarii  valabile de la 1.01.2008, va completa in 

cerere codul CAEN corespunzator acestei clasificari sau cel vechi, asa cum 

rezulta din documentele existente (Actul Constitutiv si Certificatul de 

Inregistrare)? 

 

Avand in vedere faptul ca in noua clasificare a codurilor CAEN valabila de la 

1.01.2008 nu exista o echivalenta biunivoca fata de clasificarea codurilor CAEN valabila 

pana la 31.12.2008, pentru eliminarea oricaror neclaritati, se solicita schimbarea codurilor 

CAEN conform noii clasificari, in vederea solicitarii unei finantari nerabursabile (in 

situatiile in care nu exista o echivalenta biunivoca  intre clasificarea codurilor CAEN 

valabila de la 1.01.2008 si clasificarea codurilor CAEN valabila pana la 31.12.2008). 

 

 

10. Un beneficiar poate solicita intensitati diferite ale finantarii nerambursabile 

pentru diferite tipuri de cheltuieli eligibile? 

 

La fiecare categorie de cheltuieli eligibile este obligatoriu a se pastra acelasi 

procent privind intensitatea ajutorului de stat, in limita maxima permisa prin schema de 

ajutor de stat corespunzatoare acestei operatiuni.   

 

 

11. Daca o intreprindere depaseste pragurile pentru incadrarea in categoria 

IMM, conform Legii 346/2004 dar se incadreaza in categoria contribuabililor 

mijlocii conform adeverintei de la administratia finananciara, este eligibila 

pentru a obtine o finantare nerambursabila in cadrul POS CCE, Axa 

prioritara 1, Domeniul major de interventie1, Operatiunea a) investitii 

pentru intreprinderi mari? 

 

Da, cu conditia ca celelalte criterii de eligibilitate sa fie indeplinite. 
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Intrebari Axa prioritara 1 – Un sistem de productie inovativ si eco-eficient 

 

1. Ce conditii trebuie sa indeplineasca o intreprindere pentru a fi incadrata, 

conform Legii 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii 

intreprinderilor mici si mijlocii, cu completarile si modificarile ulterioare, in 

categoria IMM-urilor? 

 

Potrivit art 3, alin.(1) al Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si 

dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, 

"Intreprinderile mici si mijlocii sunt definite ca fiind acele intreprinderi care indeplinesc 

cumulativ urmatoarele conditii: 

a) au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250 

b) realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, 

sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro, conform 

ultimei situatii financiare aprobate. 

Prin active totale se intelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli in 

avans." 

 

 

2. Daca o intreprindere are 7 angajati si o cifra de afaceri de 2.500.000 Euro, in 

ce categorie de IMM se incadreaza? 

 

Intreprinderea se incadreaza in categoria intreprinderilor mici, in conformitate cu 

prevederile Recomandarii CE nr. 361/2003 privind definitia intreprinderilor micro, mici 

si mijlocii, care prevede ca: 

- in cadrul categoriei de IMM, o intreprindere mica este definita ca intreprinderea care are 

mai putin de 50 de angajati si a carei cifra de afaceri anuala sau detine active totale care 

nu depasesc 10 milioane Euro. 

- in cadrul categoriei de IMM, o microintreprindere este definita ca o intreprindere care 

are mai putin de 10 angajati si a carei cifra de afaceri anuala sau detine active totale care 

nu depasesc 2 milioane Euro. 

 

 

3. Pentru incadrarea unei firme intr-o categorie (autonoma, partenera, legata) 

se tine cont la calcularea datelor firmei si de partile sociale pe care 

asociatul(tii) acesteia (persoane fizice) le detin in alte firme? 

 

In conformitate cu prevederile, art.4^4, alin (4) din Legea nr. 346/ 2004 privind 

stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si 

completarile ulterioare, "Intreprinderile intre care exista oricare dintre urmatoarele 

raporturi: 

a) o intreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor 

celeilalte intreprinderi 

b) o intreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului 

de administratie, de conducere ori de supraveghere a celeilalte intreprinderi 
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c) o intreprindere are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra celeilalte 

intreprinderi, in temeiul unui contract incheiat cu aceasta intreprindere sau al unei clauze 

din statutul acesteia 

d) o intreprindere este actionara sau asociata a celeilalte intreprinderi si detine singura, in 

baza unui acord cu alti actionari ori asociati ai acelei intreprinderi, majoritatea drepturilor 

de vot ale actionarilor sau asociatilor intreprinderii respective. 

prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care actioneaza 

de comun acord, sunt, de asemenea, considerate intreprinderi legate, daca isi desfasoara 

activitatea sau o parte din activitate pe aceeasi piata relevanta ori pe piete adiacente". 

 

 

4. Este eligibila o intreprindere care la 31.12.2008 a inregistrat pierdere, dar 

care totodata a inregistrat profit operational? 

 

Intreprinderea este eligibila daca, in exercitiul financiar precedent, "a inregistrat 

profit sau profit din exploatare" (Ghidul solicitantului), chiar daca a ramas pe pierdere 

datorita unor pierderi anterioare, nerecuperate inca din exercitii financiare ale 

anului/anilor precedenti. 

 

 

5. Daca domeniul principal de activitate nu este eligibil pentru a aplica in 

cadrul  POS CCE, Axa Prioritara 1 - Un sistem de productie inovativ si eco-

eficient, dar avem, in secundar, o alta activitate eligibila putem aplica in 

cadrul schemelor de finantare pentru investitii tangibile si intangibile 

destinate IMM? 

 

Daca domeniul principal de activitate nu este eligibil in cadrul POS CCE, Axa 

Prioritara 1, se poate aplica pe un cod CAEN secundar, cu conditia sa fie eligibil si inscris 

in certificatul constatator. 

Totodata sunt eligibile in cadrul proiectului, activitatile auxiliare codului principal 

al proiectului, prin intermediul carora se asigura producerea si realizarea bunurilor si 

serviciilor consumabile folosite in fluxul de productie aferent activitatii economice pentru 

care se solicita finantare. Trebuie insa ca si aceasta activitate sa fie consemnata in 

Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul 

unde isi are sediul solicitantul. 

 

 

6. Daca o societate a depus in cadrul apelului de proiecte aferent anului 2008 un 

proiect in cadrul schemei de finantare Sprijin financiar cu valoare de pana la 

920.000 lei pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii a 

POS CCE,  Axa Prioritara 1, proiectul fiind selectat pentru finantare, 

societatea poate sa mai aplice in 2009, in cadrul schemei de finantare 

„Sprijin financiar cu valoarea de pana la 1.075.000 lei pentru intreprinderile 

mici si mijlocii” pentru investitii tangibile si intangibile, chiar daca nu a 

finalizat de implementat proiectul de investitii depus in 2008? 
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Societatea poate aplica si in 2009, in cadrul schemei de finantare „Sprijin 

financiar in valoare de pana la 1.075.000 lei pentru investitii pentru intreprinderile mici si 

mijlocii” sau in cadrul schemei de finantare „Sprijin financiar cu valoarea cuprinsa intre 

1.075.001 lei si 6.450.000 lei pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii”, 

chiar daca mai are inca un proiect de investitii in proces de implementare. 

Trebuie, insa, sa faca dovada capacitatii de a sustine din punct de vedere 

administrativ si financiar implementarea unui alt proiect de investitii, in paralel cu cel 

initial. In cadrul celui de-al doilea proiect, cheltuielile eligibile trebuie sa fie diferite de 

cele prevazute si efectuate in cadrul primului proiect. 

 

 

7. Achitarea Taxei pe Valoarea Adaugata (TVA) este o cheltuiala eligibila 

pentru proiectele depuse in cadrul POS CCE, Axa Prioritara 1? 

 

Conform prevederilor HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a 

cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu 

modificarile si completarile ulterioare, plata TVA este considerata cheltuiala neeligibila 

pentru finantare. 

 

 

8. Sunt eligibile cheltuielile legate de achizitia mijloacelor de transport 

tehnologice care sunt strict legate de ciclul de productie? 

 

Conform Ordinului 184/21.01.2008 sunt eligibile cheltuielile legate de achizitia 

mijloacelor de transport tehnologice care sunt strict legate de ciclul de productie doar 

pentru codurile CAEN F – constructii si B - industria extractiva-produse neenergetice. 

 

 

9. Ce cheltuieli efectuate inaintea semnarii contractului de finantare pot fi 

decontate? 

 

Pot fi decontate dupa semnarea contractului de finantare cu Organismul 

Intermediar cheltuielile eligibile legate de consultanta, daca au fost efectuate de la 

publicarea in Monitorul Oficial a Ordinului nr. 478 din 20 februarie 2008 privind 

aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin pentru consultanta specifica si instruire 

specializata acordata intreprinderilor mici si mijlocii pentru elaborarea si implementarea 

proiectelor de investitii", aferenta operatiunii a) "Sprijin pentru consolidarea si 

modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile". 

 

 

10. Daca limita maxima a ajutorului financiar nerambursabil este de 6.450.000 

lei, la cat trebuie sa fie estimata valoarea investitiei totale? 

 

Nu exista prevederi cu privire la valoarea maxima a unui proiect, valoarea 

maxima a finantarii nerambursabile acordate este de 6.450.000 lei pentru investitiile 
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tangibile si intangibile destinate IMM in cazul in care ajutorul financiar acordat este 

cuprins intre 1.075.001 lei - 6.450.000 lei. 

Intensitatea maxima a finantarii acordate, in cadrul acestei scheme, din totalul 

costurilor eligibile este de: 

1. pentru intreprinderile mici: 

60% pentru investitiile realizate in Regiunea Bucuresti Ilfov 

70% pentru investitiile realizate in restul regiunilor 

2. pentru intreprinderile mijlocii: 

50% pentru investitiile realizate in Regiunea Bucuresti Ilfov 

60% pentru investitiile realizate in restul regiunilor.  

 

 

11. Care este suma maxima pe care o poate primi o intreprindere mica sub 

forma de alocatie nerambursabila si cum se stabileste contributia proprie a 

firmei? 

 

Valoarea maxima a finantarii nerambursabile ce poate fi solicitata este de 

6.450.000 lei, iar intensitatea maxima a finantarii acordate din totalul costurilor eligibile 

este de: 

- 60% pentru investitiile realizate in Regiunea Bucuresti Ilfov 

- 70% pentru investitiile realizate in restul regiunilor. 

Contributia proprie reprezinta procentul din suma cheltuielilor eligibile ale 

proiectului, care va fi suportata de catre beneficiar. Orice cheltuiala neeligibila precum si 

orice cheltuiala conexa ce va aparea in timpul implementarii proiectului va fi suportata de 

catre solicitant/beneficiar, dar nu va fi luata in calcul la determinarea contributiei proprii 

a solicitantului/ beneficiarului. In cadrul POS CCE, contributia in natura nu este eligibila. 

 

 

12. Este obligatorie realizarea celor trei scenarii din planul financiar al 

proiectului? 

 

Da, pentru a se demonstra profitabilitatea proiectului. 

 

 

13. Ce date trebuie completate in Formularul cererii de finantare, sectiunea 1.2. 

Tipul solicitantului, in coloana "La data depunerii cererii de finantare"? 

 

Datele firmei vor fi estimate sau se vor mentiona cele din Balanta de verificare 

din luna anterioara depunerii. 

 

 

14. Achizitionarea de utilaje fabricate in afara UE este permisa? 

 

Da, cu conditia ca acestea sa fie noi. 
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15. Dupa semnarea contractului dintre beneficiar si Organismul Intermediar 

pentru IMM, cand se acorda prefinantarea si la ce interval de timp dupa 

depunerea documentelor si cererii de solicitare a prefinantarii la sediul 

Organismului Intermediar pentru IMM? 

 

Prefinantarea se acorda beneficiarului care opteaza pentru aceasta facilitate dupa 

ce incheie un prim contract cu prestatorul de servicii/executantul de lucrari/furnizorul de 

echipamente, in termen de aproximativ 45 de zile calendaristice, de la momentul 

depunerii la Organismul Intermediar a documentelor de solicitare a prefinantarii. 

 

 

16. Daca o firma are datorii la bugetul de stat poate sa mai aplice in cadul POS 

CCE, Axa Prioritara 1? 

 

Pentru a putea aplica in cadrul POS CCE, Axa Prioritara 1, daca indeplineste toate 

celelalte criterii de eligibilitate, o firma trebuie sa nu aiba obligatii de plata nete ce 

depasesc 1/12 din totalul obligatiilor datorate in ultimele 12 luni, in cazul certificatului de 

atestare fiscala emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si obligatii de plata 

nete care sa depaseasca 1/6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru, in cazul 

certificatului de atestare fiscala emis de autoritatile publice locale, pentru toate punctele 

de lucru inscrise in certificatul constatator. 

 

 

17. Nu pot deschide "Ghidul Solicitantului" aflat pe site-ul Ministerului. 

 

Fisierul Adobe Acrobat care contine Ghidul Solicitantului poate fi deschis cu 

orice versiune mai mare decat ver. 6 a lui Acrobat Reader. Daca la deschidere obtineti 

mesaj de eroare, incercati sa descarcati fisierul (cu click dreapta pe link-ul respectiv) si 

apoi sa-l deschideti de pe calculatorul dumneavoastra. 

Daca nici in felul acesta nu poate fi deschis, inseamna ca fisierul nu a fost 

descarcat complet, recomandarea fiind sa verificati buna functionare a conexiunii 

dumneavoastra Internet. 

 

 

18. Accesand pentru prima data aplicatia de inregistrare on-line a proiectelor 

participante la POS CCE, Axa prioritara 1, dupa introducerea numelui de 

utilizator dorit, alegerea unei parole si precizarea adresei de email, nu 

primesc e-mail-ul de confirmare a crearii contului. 

 

Serverul Ministerului trimite imediat acest email, care confirma crearea contului 

dumneavoastra de utilizator. In functie de serverul de e-mail la care aveti contul, e-mailul 

poate ajunge in casuta dumneavoastra postala dupa un timp care variaza de la cateva 

secunde, pana la cateva ore. Daca nu primiti confirmarea in maximum 10 minute, 

verificati si in folderul "Spam" al casutei de e-mail, iar daca nu gasiti nici acolo mesajul 

respectiv va recomandam sa va reinregistrati in aplicatie, cu o alta adresa de e-mail 

(creata, de exemplu, pe serverul de la yahoo). 
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19. Dupa completarea formularului on-line de inregistrare nu am primit nici un 

mesaj de confirmare pe adresa de email, iar proiectul nu se regaseste in lista 

publica. 

 

Daca dupa apasarea butonului "Introducere date" nu ati obtinut si un mesaj de 

confirmare pe ecran, inseamna ca datele completate nu au plecat din calculatorul 

dumneavoastra. Explicatia cea mai probabila este ca introducerea datelor in formular a 

durat mai mult de 30 de minute, interval dupa care sunteti delogat automat. In acest caz 

formularul trebuie completat si trimis din nou. Pentru ca operatia sa dureze cat mai putin, 

va sugeram sa introduceti datele din formular intr-un fisier Word (de exemplu) si sa le 

preluati apoi cu Copy si Paste in formularul on-line. 
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Intrebari Axa prioritara 2, Operatiunea 0.2.2.1 Dezvoltarea infrastructurii publice 

de CD existente si crearea de noi infrastructuri 
 

1. Pentru un proiect care presupune constructia unei cladiri noi sau 

modernizarea/extinderea unei cladiri existente, caz in care legea solicita 

eliberarea Certificatului de urbanism, este necesar sa depunem, fisele tehnice 

pentru obtinerea altor avize/aprobari de principiu? 

 

Transmiterea fiselor tehnice pentru obtinerea avizelor/acordurilor (ca documente 

insotitoare) nu este obligatorie si nu constituie un criteriu de verificare formala. 

 

 

2. Consiliul de Administratie a INCD poate aproba o investitie intr-un anumit 

plafon. Cum procedam cand bugetul investitiei rezultat din proiectul propus 

pentru competitia de infrastructura publica CD depaseste acest plafon? 

 

CA trebuie sa aprobe proiectul propus pentru competitia de infrastructura publica 

CD, ca reprezentand o prioritate a strategiei de dezvoltare institutionala.  
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Intrebari Axa prioritara 2, Operatiunea 0.2.3.1 Sprijin pentru start-up-urile si spin-

off-urile inovative 
 

1. O universitate publica/institut public CD poate fi asociat/actionar intr-un 

spin-off?  

 

Universitatea publica sau institutul public de cercetare nu poate fi asociat/ 

actionar in spin-off. 

 

 

2. Poate fi asociat/actionar intr-un spin-off si o societate comerciala? 

 

Este posibil daca in acordul pe care il face grupul care va constitui spin-off-ul cu 

universitatea publica sau cu institutul public de cercetare este prevazuta structura 

actionariatului din care face parte si societatea comerciala. 

 

 

3. Pot fi asociati/actionari intr-un spin-off si persoane fizice care nu fac parte 

din grupul de cercetatori? 

 

Da, pot face parte si alte persoane fizice. 

 

 

4. Care poate fi forma juridica a unui spin-off? ( SRL,SA,…) 

 

Orice forma de organizare juridica conform legii 31/1990 republicate. 

 

 

5. Un brevet este proprietatea unei persone fizice si este cumparat de un start-

up in care aceeasi persoana este asociat; este eligibil start-up-ul in aceasta 

situatie? 

 

Brevetul poate fi achizitionat de catre start-up de la o universitate sau de la un 

institut public de CD. 
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Intrebari Axa prioritara 2, Operatiunea 0.2.3.3 Promovarea inovarii in  cadrul 

intreprinderilor 
 

1. Cum demonstrez "prin situatiile financiare ca valoarea cheltuielilor pentru 

cercetare-dezvoltare a reprezentat cel putin 15% din costurile totale de 

operare"? Ce situatii financiare trebuie sa anexez pentru asta? 

 

In cazul intreprinderilor nou create inovatoare (tip de proiect O 2.3.3), se va 

demonstra indeplinirea conditiei ca "Valoarea cheltuielilor pentru cercetare-dezvoltare a 

reprezentat cel putin 15% din costurile totale de operare in cel putin unul din ultimii 3" 

printr-o nota justificativa a modului de calcul (semnata si stampilata de reprezentantul 

legal al solicitantului - 2 exemplare), insotita de balantele cumulate la 31.12 (semnate de 

reprezentantul legal, in 2 exemplare) si de fisele conturilor in care sunt inregistrate aceste 

cheltuieli (de ex. 203, 205, 614), in 2 exemplare.  
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Intrebari Axa prioritara 3 - Tehnologia Informatiilor si Comunicatiilor pentru 

sectorul privat si public 

 

1. Cine poate beneficia de finantare din Fondurile Structurale destinate 

Romaniei in perioada 2007-2013? 

 

Beneficiarii sunt institutiile care aplica pentru finantare si implementeaza proiecte 

individuale sau scheme de grant cofinantate prin Fondurile Structurale si de Coeziune in 

cadrul unui Program Operational. Beneficiarii contracteaza lucrari si servicii pentru 

implementarea proiectelor lor. In anumite cazuri, beneficiarii vor administra schemele de 

grant prin care organizatiile mai mici sau IMM-urile vor aplica pentru finantare 

europeana. 

Beneficiarii pot fi organizatii guvernamentale sau neguvernamentale (ONG-uri) 

sau parteneri din sectorul privat in functie de specificul domeniilor majore de interventie / 

operatiunilor finantate prin programul respectiv. 

 

 

2. Ce este regula n+2/n+3? 
 

Regula n+2/n+3 este o regula valabila la nivel de Program Operational. Pentru 

fondurile alocate in fiecare dintre anii perioadei 2007-2010 va functiona regula n+3, 

pentru toate Programele Operationale, iar pentru perioada 2011-2013 se va aplica regula 

n+2. Beneficiarii vor trebui sa respecte strict termenele stabilite in proiectele proprii 

astfel incat Autoritatile de Management sa poata incheia la timp (in anul n+3/n+2) 

cheltuirea si decontarea banilor alocati la nivel de Program in anul n. 

 

 

3. Ce rol are Autoritatea de Management? 
 

Autoritatea de Management este organismul public care asigura gestionarea 

asistentei financiare din instrumentele structurale. 

 

 

4. Ce sunt cheltuielile eligibile?  
 

Cheltuielile eligibile sunt cheltuielile realizate de catre un beneficiar, aferente 

proiectelor finantate in cadrul programelor operationale, care pot fi finantate atat din 

instrumente structurale, cat si din bugetul de stat si/sau contributia proprie a 

beneficiarului. 

 

 

5. Ce sunt Fondurile Structurale?  
 

Fondurile Structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana 

actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale intre regiuni, in scopul 

realizarii coeziunii economice si sociale. 



 15 

6. Ce sunt Organismele Intermediare? 
 

Organismele Intermediare reprezinta institutiile care, prin delegare de atributii de 

la Autoritatile de Management implementeaza Axele Prioritare din Programele 

Operationale Sectoriale. 

 

 

7. Exista posibilitatea depunerii mai multor solicitari pentru fondurile 

structurale de catre un singur potential beneficiar?  
 

Da. Pot fi depuse mai multe solicitari pentru fondurile structurale, insa pentru 

proiecte diferite. In cadrul proiectelor finantate in cadrul unei scheme de ajutor de stat de 

minimis, suma maxima ce poate fi acordata este de 200 000 Euro pe o perioada de 3 ani. 

 

 

8. Exista un model de cerere de finantare care poate fi consultat? 
 

Se va folosi o singura forma de cerere de finantare pentru toate Programele 

Operationale, cerere care  este publicata pe site. 

 

 

9. Compania mai este eligibila daca are deja conexiune de internet? 
 

In cazul in care conexiunea la internet pe care solicitantul o are la data depunerii 

proiectului sau pe care a avut-o in ultimele 12 luni este peste standardul minim finantabil, 

conform contractului incheiat intre firma si furnizor, in specificatiile furnizate in tabelul 

din Anexa 6 – „Cerinte tehnice minime” la Ghidul solicitantului pentru operatiunea 3.1.1, 

institutia nu este eligibila pentru finantare nerambursabila din Fonduri structurale in 

cadrul acestei operatiuni. 

 

Aceste specificatii sunt: 

Cerinte pentru internet broadband 

Capacitatea minima negarantata (minim finantabil) 2048 kbps 

Capacitate maxima garantata (maxim finantabil) 3072 kbps 

 

Daca institutia solicitanta a avut conexiune internet in ultimele 12 luni sub 

standardul minim mentionat anterior, poate fi eligibila pentru finantare nerambursabila 

din Fonduri structurale in cadrul acestei operatiuni, cu respectarea tuturor regulilor de 

eligibilitate impuse prin Ghidul solicitantului si documentatia anexa pentru aceasta 

operatiune. 

In cazul in care solicitantul a avut conexiune internet in ultimele 12 luni sub 

standardele mentionate in Anexa 6 – „Cerinte tehnice minime”, acesta va completa 

Anexa 4a/4b si va anexa copia contractului prin care i-a fost furnizat acest serviciu. 
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10. Se pot achizitiona computere second-hand in cadrul proiectului? 
 

Cheltuielile legate de achizitia de echipamente second-hand nu sunt eligibile 

pentru finantare nerambursabila din fonduri structurale in cadrul operatiunii 3.1.1. 

 

 

11. Pentru operatiunea 3.1.1 ce reprezinta "suma maxima decontata in lei" 

mentionata in dreptul echipamentelor din anexa 6 - Cerinte tehnice minime? 
 

Suma maxima decontata reprezinta suma maxima finantabila din Fonduri 

structurale pentru respectivul echipament in cadrul acestei operatiuni. Mai concret, ea 

reprezinta 80% din valoarea eligibila a echipamentului (in cazul IMM-urilor) si 95% din 

valoarea eligibila a echipamentului (pentru ONG-uri), restul cheltuielilor fiind suportate 

de beneficiar. 

 

 

12. Ce oportunitati de finantare sunt pentru Persoanele Fizice Autorizate? Dar 

pentru Asociatiile Familiale? 
 

Atat Persoanele Fizice Autorizate cat si Asociatiile Familiale nu se incadreaza ca 

solicitanti eligibili pentru nici una din operatiunile Axei prioritare 3 „Tehnologia 

Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”. 

 

 

13. Ce reprezinta intreprinderi partenere si intreprinderi legate? 
 

Conform Legii 346/2004, in functie de relatia lor cu alte intreprinderi, raportata la 

capitalul sau la drepturile de vot detinute ori la dreptul de a exercita o influenta 

dominanta, pot exista 3 tipuri de intreprinderi: intreprinderi autonome, intreprinderi 

partenere si intreprinderi legate. Fiecare tip este definit pe larg in prezenta lege. 

 

 

14. In cadrul operatiunii 3.1.1, daca solicitantul are un website, se poate acoperi 

prin finantare cheltuiala de dezvoltare prin programare a respectivului site? 
 

In cazul in care solicitantul are deja un website la data depunerii proiectului, nu 

este posibila finantarea din Fonduri structurale a acestei activitati. 

 

 

15. Cum se calculeaza in cazul unui IMM numarul de calculatoare a caror 

cheltuiala este eligibila in cadrul operatiunii 3.1.1? 
 

Prin proiect se poate finanta un numar maxim de 10 calculatoare. 

In cazul IMM-urilor, numarul calculatoarelor solicitate trebuie sa fie mai mic sau egal si 

decat 50% din numarul mediu de angajati din ultimul an si decat 50% din numarul de 

angajati din momentul depunerii proiectului. 
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Numarul maxim de calculatoare de care poate beneficia un IMM se calculeaza folosind 

urmatoarea aproximatie: 

a. in cazul in care partea fractionara din numarul de calculatoare rezultat este mai mare 

sau egala de 0.5, rotunjirea se face la intregul superior; 

b. in cazul in care partea fractionara din numarul de calculatoare rezultat este mai mica de 

0.5, rotunjirea se face la intregul inferior; 

 

Ex: a. in cazul in care IMM-ul are un numar mediu de 11 angajati, numarul maxim de 

calculatoare ce pot fi finantate se calculeaza astfel: 

Nr. maxim calculatoare =11:2=5,5 ceea ce conduce prin rotunjire la un numar de maxim 

6 calculatoare 

b. in cazul in care IMM-ul are un numar mediu de 4,2 angajati, numarul maxim de 

calculatoare ce pot fi finantate se calculeaza astfel: 

Nr. maxim calculatoare =4,2:2=2,1 ceea ce conduce prin rotunjire la un numar de maxim 

2 calculatoare 

 

 

16. O firma care are in domeniul de activitate unul din codurile CAEN excluse 

de la finantare, mentionate in Anexa 15 la Ghidul solicitantului, poate fi 

eligibila pe operatiunile Domeniului Major de Interentie 3 – „Dezvoltarea 

eEconomiei”? 
 

Firma respectiva poate fi eligibila, cu conditia sa nu desfasoare pe perioada 

implementarii proiectului activitati corespunzatoare codurilor CAEN prevazute in Anexa 

15.   

 

 

17. Ce se intampla in momentul in care proiectele inscrise pana la data limita nu 

acopera bugetul alocat? In ce conditii se poate prelungi data limita pentru 

depunerea cererilor de proiecte? 
 

In cazul in care pana la data inchiderii unui apel de proiecte nu se acopera bugetul 

alocat apelului se are in vedere demararea masurilor necesare pentru evaluarea 

posibilitatii lansarii unui nou apel de proiecte pe acea operatiune. Nu se pot prelungi 

datele limita pentru depunerea proiectelor in cadrul unor apeluri de proiecte deja lansate. 

 

 

18. Cum se poate realiza achizitionarea de catre solicitant a drepturilor de 

proprietate intelectuala asupra versiunii livrate a aplicatiei software 

customizate pentru care se solicita finantare?  
 

Precizam ca nu este vorba despre drepturile morale ce fac parte din continutul 

dreptului de autor (asa cum sunt ele prevazute in Legea 8/1996 privind dreptul de autor si 

drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare), ci de drepturile patrimoniale 

ale acestuia, care pot face obiectul unor tranzactii. 
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19. Realizarea unui DataCenter poate fi activitate eligibila pentru finantare in 

cadrul unui proiect pe operatiunile Domeniului Major de Interentie 3 – 

„Dezvoltarea eEconomiei”? 
 

Echipamentele TIC achizitionate in cadrul proiectului servesc la operarea 

aplicatiei informatice si la stocarea datelor la nivel de back-office, proportional cu 

necesitatile de stocare. 

Mentionam ca toate echipamentele trebuie insotite de justificari in cadrul 

documentatiei de proiect. Solutia informatica si echipamentele aferente vor face obiectul 

unui proiect tehnic in cadrul Anexei 6 – „Planul de afaceri”, document atasat Cererii de 

finantare. In cadrul procesului de evaluare, in urma verificarii tehnico-economice, 

anumite cheltuieli din cadrul proiectului pot fi trecute in categoria cheltuielilor neeligibile 

daca se constata ca nu sunt relevante pentru proiect. 
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Intrebari Axa prioritara 4 Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii in 

contextul combaterii schimbarilor climatice 
 

1. Se pot finanta integral proiecte de extindere de retea de energie electrica si 

gaze naturale pentru alimentarea localitatilor? 

 

Nu. Beneficiarul are obligatia de a asigura cofinantarea proiectelor precum si 

cheltuielile neeligibile. 

 

 

2.  Se pot finanta proiecte care au ca scop cultivarea rapitei si procesarea ei 

pentru obtinerea biocombustibililor? 

 

Nu sub Axa prioritara 4. In scopul incadrarii proiectelor de acest tip este necesar a 

se consulta alte programe. (ex. Programul National de Dezvoltare Rurala gestionat de 

Agentia de Plati si Interventii in Agricultura). 

 

 

3. Se pot finanta fabrici de producere a celulelor fotovoltaice pentru panourile 

solare in scopul comercializarii lor? 

 

Nu sub Axa prioritara 4. In scopul incadrarii proiectelor de acest tip este necesar a 

se consulta alte programe. (Axa prioritara I "Un sistem de productie inovativ si 

ecoeficient" din cadrul Programului Operational Cresterea Competitivitatii Economice) 

 

 

4.  Cand se va lansa cererea de propuneri de proiecte? 

 

Pentru fiecare din cele 5 operatiuni se va lansa cate un apel de proiecte. Data de 

lansare va fi comunicata prin publicarea in timp util pe pagina de web a Organismului 

Intermediar pentru Energie. 

 

 

5.  Cand va aparea Ghidul solicitantului? 

 

Ghidurile solicitantilor se vor publica pentru fiecare din operatiunile Axei 

prioritare 4. Ghidurile vor fi publicate pe pagina de web a Organismului Intermediar 

pentru Energie, mai intai pentru formularea de observatii si ulterior versiunea finala. 

 

 

6.  Cu cat timp inainte de lansarea apelului de proiecte se va publica Ghidul 

solicitantului? 

 

Ghidul solicitantului, pentru fiecare operatiune va fi publicat pe site-ul 

Organismului Intermediar pentru Energie cu aproximativ o luna inaintea lansarii apelului 

de proiecte. 
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7.  S-au repartizat cote din suma de aproximativ 200 mil euro alocati DMI  

"Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei 

verzi" defalcat pentru energia eoliana, biogaz, microhidro, biomasa? 

 

Nu, aceasta suma este considerata in ansamblu pentru toate tipurile de resurse 

regenerabile de energie. 

 

 

8.  Ce sunt proiectele majore? 

 

Proiectele majore sunt proiecte a caror costuri totale depasesc 25 de milioane de 

euro in cazul proiectelor de mediu si 50 de milioane de euro pentru alte domenii (Art.39 

Reg. 1083). Comisia va evalua proiectul (conf. Art.41), va adopta o decizie asupra 

concordantei proiectului cu prevederile Art.40 din Regulament. 

 

 

9.  Care este marimea grantului pentru operatiunea indicativa 2 "Valorificarea 

resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi"? 

 

Valoarea grantului acordat pentru operatiunile indicative ale Axei prioritare 4 va 

fi in conformitate cu Documentul Cadru de Implementare si Ghidul solicitantului (a se 

urmari continutul acestor documente). 

 

 

10. Achizitionarea echipamentelor si utilajelor second-hand este activitate 

eligibila? 

 

Nu. Achizitionarea echipamentelor si utilajelor second-hand nu este o activitate 

eligibila. (HG 759/2007 Art.12 litera G - privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 

efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale). 

 

 

11. Achizitionarea echipamentelor si utilajelor din tari din afara UE este 

activitate eligibila? 

 

Da. Achizitionarea echipamentelor si utilajelor produse de fabricantii din afara 

Uniunii Europene este activitate eligibila. 

 

 

12. Cine va realiza selectia proiectelor? 

 

Selectia proiectelor va fi realizata de catre un Comitet de selectie constituit la 

nivelul Organismului Intermediar pentru Energie, cu exceptia proiectelor majore care vor 

fi trimise la Comisia Europeana. 
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13. Pentru acordarea cofinantarii din FS se va aplica principiul primul venit-

primul servit? 

 

Nu. Proiectele propuse spre finantare in cadrul Axei prioritare 4 vor fi selectate in 

conformitate cu o procedura de selectie interna OIE. Criteriile de eligibilitate, evaluare si 

selectie sunt prezentate si in Ghidul solicitantului. 

 

 

14. Exista posibilitatea realizarii unor proiecte care sa primeasca cofinantare din 

FS fara a se apela la firme de consultanta? 

 

Da. Potentialii beneficiari pot depune proiecte si fara a apela la firme de 

consultanta daca dispun de capacitatea necesara intocmirii dosarul de finantare in 

conformitate cu cerintele solicitate de OIE. 

 

 

15. Exista firme de consultanta agreate sau recomandate de OIE? 

 

Nu. OIE nu face recomandari in acest sens potentialilor beneficiari. Alegerea 

fimei de consultata. 

 

 

16. Administratiile publice locale pot face proiecte in Parteneriat Public Privat? 

 

Singura forma reglementata in domeniul Parteneriatului Public Privat este 

concesiunea (sugeram consultarea sectiunii aferente din Ghidul solicitantului). 

 

 

17. Ce conditii de eligibilitate trebuie sa indeplineasca potentialii beneficiari? 

 

Conditiile de eligibilitate ce trebuie indeplinite de potentialii beneficiari sunt 

prevazute in DCI si Ghidul solicitantului. 

 

 

18. Reabilitarea termica a cladirilor este eligibila in cadrul Axei prioritare 4? 

 

Nu. Acest tip de proiecte nu sunt finantabile in cadrul Axei prioritare 4. 

 

 

19. Este permisa asocierea intre autoritatile publice locale pentru accesarea 

fondurilor structurale in cadrul Axei prioritare 4? 

 

Da, este permisa asocierea intre autoritatile publice locale. 

 

 



 22 

20. Organismul Intermediar pentru Energie are oficii teritoriale? Exista intentia 

de a se realiza astfel de oficii? 

 

OIE nu dispune de oficii teritoriale. Conform reglemetarilor legale in vigoare, 

OIE isi desfasoara activitatea in cadrul Directiei Generale Politica Energetica din MEF. 

 

 

21. Poate un solicitant sa primeasca finantare pentru acelasi proiect, aplicand pe 

mai multe domenii majore de interventie? 

 

Nu. Un solicitant nu poate depune acelasi proiect spre finantare in cadrul mai 

multor domenii majore de interventie. Proiectul propus trebuie sa se incadreze intr-una 

din operatiunile indicative ale Axei prioritare 4. 

 

 

22. Poate un solicitant sa primeasca finantare pentru proiecte diferite, aplicand 

pentru mai multe programe operationale? 

 

Da. Un solicitant poate aplica in cadrul diferitelor programe operationale cu 

conditia ca proiectele depuse sa se incadreze in operatiunile indicative specifice. 

 

 

23. Poate o persoana juridica care activeaza in domeniul productiei (cod caen 

28xx), sa solicite finantare in cadrul Axei 4, DMI 4.1, pentru achizitionarea 

de echipamente si tehnologii care sa conduca la economii de energie, in 

scopul imbunatatirii eficientei energetice si diminuarii poluarii? 

 

In cadrul DMI 4.1. operatiunea "Sprijinirea investitiilor in instalatii si 

echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in 

scopul imbunatatirii eficientei energetice" sunt eligibile proiectele ce vizeaza 

imbunatatirea eficientei energetice a intreprinderilor din industrie. "Ghidul solicitantului" 

va oferi detalii cu privire la codurile CAEN eligibile in cadrul acestei operatiuni. 

 

 

24. Obtinerea de energie electrica si termica prin cogenerare cu un echipament 

care foloseste uleiul vegetal presat la rece - ulei de soia, rapita, floarea 

soarelui - pe post de combustibil este considerata energie regenerabila? 

 

Acest tip de proiecte este potential eligibil in cadrul DMI 4.2. "Valorificarea 

resurselor regenerabile de energie, in scopul producerii energiei verzi". Totusi, pentru 

informatii detaliate cu privire la eligibilitatea proiectelor in cadrul acestei operatiuni va 

rugam sa consultati "Ghidul solicitantului" pentru aceasta operatiune, in momentul 

publicarii pe site. Proiectele se pot depune numai dupa lansarea oficiala a cererilor de 

propuneri de proiecte de catre OIE si implica parcurgerea tuturor etapelor de selectie 

specificate in Ghid. 
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25. Pentru proiectele de energie eoliana, la depunerea proiectului va fi nevoie de 

masuratori de vant? Acestea dureaza minim 6 luni plus inca o luna pentru 

interpretarea si utilizarea rezultatelor. Daca ghidul se afiseaza cu o luna 

inainte de apelul de proiecte, timpul este insuficient pentru realizarea 

masuratorilor. Daca e nevoie, se poate depune proiect pe baza datelor 

furnizate de statiile meteorologice din zona si a hartii nationale a vanturilor? 

 

Documentele necesare in momentul depunerii cererii de finantare la Organismul 

Intermediar pentru Energie, sunt disponibile in proiectul Ghidului solicitantului pentru 

aceasta operatiune, publicat pe pagina de web a OIE. Un solicitant trebuie sa depuna toate 

documentele specifice, in formatul din Ghid. 

 

 

26. Dupa lansarea oficiala a apelului de proiecte de catre OIE, care va fi durata 

aproximativa a perioadei in care se vor putea depune proiectele? Se va tine 

seama de termenele legale prevazute pentru obtinerea tuturor avizelor si 

autorizatiilor necesare? 

 

Durata aproximativa a perioadei in care se vor putea depune proiectele este de 3 

luni. 

 

 

27. Sunt interesata de realizarea unei investitii hidroenergetice, investitie 

realizata in parteneriat cu o primarie. Ce forma de parteneriat (intre mine 

persoana juridica si autoritate publica) este agreata pentru obtinerea unei 

finantari? In ce mod trebuie facut acest parteneriat in scopul obtinerii unei 

finantari? 

 

Solicitantii eligibili sunt definiti in Ghidul Solicitantului pentru aceasta 

operatiune. In cazul depunerii unei cereri de finantare, solicitantii pot depune proiectele 

fie ca societate comerciala fie ca autoritati publice locale/asociatii de dezvoltare 

intercomunitara si nu in parteneriat intre acestea. Incheierea unor contracte de concesiune 

teren/cursuri de apa este permisa si ramane la latitudinea companiei. 

 

 

28. In cazul unui investitor strain care doreste sa produca biodisel din uleiuri 

industriale reciclabile este depunctat fata de un producator din uleiri de 

rapita? Investitorul are experienta pe piata biocombustibililor insa in 

Romania este start up. Se accepta scrisoare de garantie pentru 50% din 

cheltuielile eligibile?  

 

In cadrul AP 4 nu se finanteaza productia de biodisel ca atare. Sunt eligibile 

pentru cofinantare proiectele ce vizeaza productia de energie electrica sau termica prin 

utilizarea biocombustibililor. Pentru informatii suplimentare privind definitia 

biocarburantilor si carburantilor regenerabili consultati H.G. 1844/2005. Conditiile de 

eligibilitate sunt definite in proiectul Ghidul solicitantului pentru aceasta operatiune. 
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29. Se poate obtine finantare pentru constructia unui sediu nou (terenul este deja 

in proprietate) daca obiectul de activitate presupune importul, distributia, 

comercializarea, montarea, instalarea (inclusiv asistenta tehnica/punere in 

functiune/service) pentru echipamente termice (ex.arzatoare Low Nox), de 

climatizare (pompe de caldura care utilizeaza energia apei, pamantului, sau 

agregate de racire a apei cu freon ecologic, etc) si ventilatie? Compania se 

incadreaza intre beneficiarii Axei IV? 

 

Acest gen de proiecte nu este eligibil in cadrul Axei Prioritare 4 POS CCE. 

 

 

30. Cine realizeaza bilantul energetic pentru proiectele de eficienta energetica la 

intreprinderi din industrie? 

 

Bilantul energetic este realizat de catre persoane fizice/juridice in conditiile Legii 

199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

31. O regie autonoma care doreste sa implementeze un proiect de eficienta 

energetica poate primi finantare in cadrul operatiunii a), DMI 1, AP 4 a POS 

CCE? 

 

In cadrul operatiunii a), DMI 1, AP 4 a POS CCE pot fi eligibile pentru a primi 

finantare din fonduri publice doar intreprinderile mari, mici si mijlocii din sectorul 

industrial. 

 

 

32. O societate care a solicitat si a primit in trecut fonduri nationale pentru un 

proiect mai poate solicita finantare din FS in cadrul AP 4 a POS CCE pentru 

acelasi proiect? 

 

O astfel de companie care a primit in trecut fonduri nationale nu mai poate primi 

finantare pentru acelasi proiect din FS in cadrul AP 4 a POS CCE. 

 

 

33. O societate nou infiintata poate depune proiecte in cadrul AP 4, DMI 2? 

 

In cadrul DMI 2, AP 4 sunt potential eligibile si societatile nou infiintate. 

 

 

34. Un proiect care vizeaza inlocuirea centralei termice pe gaze naturale cu o 

centrala care functioneaza cu biomasa, depus de o societate comerciala 

avand ca obiect de activitate productia de pal, se incadreaza la operatiunea 

a), DMI 1 sau la DMI 2, AP 4 a POS CCE? 
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Un astfel de proiect se poate incadra fie la Operatiunea a), DMI 1, fie la DMI 2, in 

functie de obiectivele vizate de acesta. 

 

 

35. Un proiect care vizeaza instalarea de centrale eoliene poate fi depus in cadrul 

cererii de propuneri de proiecte aferente DMI 2 fara a fi depus si studiul 

privind evaluarea potentialului eolian din zona? 

 

Studiul de fezabilitate al unui astfel de proiect este necesar sa fie realizat pe baza 

potentialului eolian estimat. 

 

 

36. Proiectul de executie/detalii de executie este solicitat de catre OIE la 

momentul depunerii cererii de finantare sau inainte de data semnarii 

contractului de finantare intre beneficiar si OIE? 

 

De regula, proiectul de executie se va solicita inainte de semnarea contractului de 

finantare sau chiar la o anumita perioada dupa incheierea contractului. 

 

 

37. La depunerea cererii de finantare pentru cofinantarea unui proiect in cadrul 

operatiunii privind sursele regenerabile de energie este necesar sa fie 

prezentata autorizatia de infiintare sau aceasta se poate aduce de catre 

solicitant inainte de data semnarii contractului de finantare? 

 

In acest caz este necesar ca autorizatia de infiintare sa fie depusa la OIE inainte de 

data semnarii contractului de finantare.  


