
 2

 

 
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 

 
 
 
 
 

Programul Operaţional Sectorial 

“CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE”  

 

Document-cadru de Implementare a Programului Operaţional Sectorial “Creşterea 
Competitivităţii Economice” 

- Document  în stadiu de Proiect – 

August 2007 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 3

CUPRINS 
 
 
 
I. INTRODUCERE.................................................................................................................. 10 
II. DESCRIEREA DOMENIULUI MAJOR DE INTERVENŢIE ..................................... 11 

II.1. AXA PRIORITARĂ 1 - UN SISTEM DE PRODUCŢIE INOVATIV ŞI 
ECOEFICIENT................................................................................................................. 11 

II.1.1. Domeniul major de intervenţie 1.1 - Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia 
pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM ............................................................................. 11 
II.1.1.1. Descriere............................................................................................................................... 11 
II. 1.1.2. Operaţiuni orientative ......................................................................................................... 12 
II. 1.1.3. Activităţi eligibile ................................................................................................................ 12 
II.1.1.4. Categorii de cheltuieli eligibile............................................................................................ 13 
II.1.1.5 Utilizarea finanţării încrucişate a FEDR/FSE...................................................................... 14 
II.1.1.6. Alocarea financiară orientativa ........................................................................................... 14 
II.1.1.7. Dimensiunea finantarii acordate ......................................................................................... 14 
II.1.1.8 Categorii de beneficiari eligibili ........................................................................................... 16 
II.1.1.9. Grupuri ţintă / zone ţintă...................................................................................................... 17 
II.1.1.10. Perioada orientativa de depunere a proiectelor ................................................................ 17 
II.1.1.11. Tipul de cerere de propuneri de proiecte........................................................................... 17 
II.1.1.12. Criteriile de eligibilitate şi evaluare/selecţie ..................................................................... 17 
II.1.1.13. Indicatori de monitorizare şi evaluare............................................................................... 19 
II.1.1.14. Teme orizontale .................................................................................................................. 20 
II 1.1.15 Ajutorul de stat .................................................................................................................... 20 
II.1.1.16. Clasificarea intervenţiilor .................................................................................................. 21 
II.1.1.17.Organismul intermediar...................................................................................................... 21 
II. 1.1.18. Organismul responsabil de efectuarea plăţilor către beneficiari..................................... 22 
 
II.1.2. Domeniul major de intervenţie 1.2 – Accesul IMM la finanţare .................................... 23 
II.1.2.1. Descriere .............................................................................................................................. 23 
II. 1.2.2. Operaţiuni orientative ......................................................................................................... 23 
II.1.2.3. Activităţi eligibile ................................................................................................................. 23 
II.1.2.4. Categorii de cheltuieli eligibile............................................................................................ 23 
II.1.2.5. Utilizarea finanţării încrucişate FEDR/FSE........................................................................ 24 
II.1.2.6 Alocarea financiară orientativa ............................................................................................ 24 
II.1.2.7. Dimensiunea finantarii acordate ......................................................................................... 24 
II.1.2.8. Categorii de beneficiari eligibili .......................................................................................... 24 
II.1.2.9. Grupuri ţinta ........................................................................................................................ 24 
II.1.2.10. Perioada orientativa de depunere a proiectelor ................................................................ 24 
II.1.2.11. Tipuri de cereri de propuneri de proiecte.......................................................................... 25 
II.1.2.12 Criterii de eligibilitate şi selecţie ........................................................................................ 25 
II.1.2.13 Indicatori de monitorizare şi evaluare................................................................................ 25 
II.1.2.14. Teme orizontale .................................................................................................................. 25 
II 1.2.15 Ajutorul de stat .................................................................................................................... 26 
II.1.2.16. Clasificarea intervenţiilor .................................................................................................. 26 
II.1.1.17.Organismul intermediar...................................................................................................... 26 
II. 1.1.18. Organismul responsabil de efectuarea plăţilor către beneficiari..................................... 26 
 



 4

II.1.3. Domeniul major de intervenţie 1.3 - Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului ............ 27 
II.1.3.1. Descriere .............................................................................................................................. 27 
II.1.3.2. Operaţiuni orientative .......................................................................................................... 27 
II.1.3.3 Activităţi eligibile .................................................................................................................. 28 
II.1.3.4. Categorii de cheltuieli eligibile............................................................................................ 29 
II.1.3.5 Utilizarea finanţării încrucişate FEDR/FSE......................................................................... 30 
II.1.3.6 Alocarea financiară orientativă ............................................................................................ 30 
II.1.3.7 Dimensiunea finantarii acordate .......................................................................................... 31 
II.1.3.8. Categorii de beneficiari eligibili .......................................................................................... 32 
II.1.3.9 Grupuri ţintă ......................................................................................................................... 33 
II.1.3.10 Perioada orientativă pentru depunerea proiectului............................................................ 33 
II.1.3.11 Tipuri de cererei de propuneri de proiecte ......................................................................... 33 
II.1.3.12. Criterii de eligibilitate şi evaluare/selecţie........................................................................ 33 
II.1.3.13. Indicatori de monitorizare şi evaluare............................................................................... 36 
II.1.3.14. Teme orizontale .................................................................................................................. 36 
II.1.3.15. Ajutorul de stat ................................................................................................................... 36 
II.1.3.16. Clasificarea intervenţiilor .................................................................................................. 37 
II.1.3.17. Organism Intermediar........................................................................................................ 37 
II.1.3.18 Organismul responsabil de efectuarea plăţilor către beneficiari....................................... 37 

II.2. AXA PRIORITARA 2: - CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE PRIN 
CERCETARE - DEZVOLTARE ŞI INOVARE.............................................................. 38 

II.2.1. Domeniul major de intervenţie 2.1. - Cercetarea în parteneriat între universităţi/institute 
de cercetare  şi întreprinderi în vederea obţinerii de rezultate aplicabile în economie.............. 38 
II.2.1.1. Descriere .............................................................................................................................. 38 
II.2.1.2. Operaţiuni orientative .......................................................................................................... 38 
II.2.1.3. Activităţile eligibile .............................................................................................................. 39 
II.2.1.4. Categorii de cheltuieli eligibile............................................................................................ 39 
II.2.1.5. Utilizarea  finanţării încrucişate din FEDR / FSE .............................................................. 40 
II.2.1.6. Alocarea financiara orientativa ........................................................................................... 40 
II.2.1.7. Dimensiunea finantarii acordate ......................................................................................... 41 
II.2.1.8. Categorii de beneficiari eligibili .......................................................................................... 41 
II.2.1.9. Grupuri ţintă / Zone ţintă ..................................................................................................... 41 
II.2.1.10. Perioada orientativa de depunere a proiectelor ................................................................ 42 
II.2.1.11. Tipul de cerere de propuneri de proiecte........................................................................... 42 
II.2.1.12. Criterii de eligibilitate si evaluare/selecţie........................................................................ 42 
II.2.1.13. Indicatori de monitorizare si evaluare............................................................................... 44 
II.2.1.14. Teme orizontale .................................................................................................................. 45 
II.2.1.15. Ajutorul de stat ................................................................................................................... 46 
II.2.1.16. Clasificarea  intervenţiilor ................................................................................................. 46 
II.2.1.17. Organisme intermediare .................................................................................................... 47 
II.2.1.18. Organismul competent pentru efectuarea plaţilor către beneficiari ................................. 47 
 
II.2.2. Domeniul major de intervenţie 2.2 - Investiţii in infrastructura de CDI si dezvoltarea 
capacităţii administrative ........................................................................................................... 48 
II.2.2.1. Descriere .............................................................................................................................. 48 
II.2.2.2. Operaţiuni orientative .......................................................................................................... 48 
II.2.2.3. Activităţile eligibile:............................................................................................................. 50 
II.2.2.4 Categorii de cheltuieli eligibile............................................................................................. 51 
II.2.2.5. Utilizarea  finanţării încrucişate din FEDR / FSE .............................................................. 53 
II.2.2.6. Alocarea financiară orientativă ........................................................................................... 53 



 5

II.2.2.7. Dimensiunea finantarii acordate ......................................................................................... 54 
II.2.2.8. Categorii de beneficiari eligibili .......................................................................................... 55 
II.2.2.9. Grupuri tinta / Zone tinta ..................................................................................................... 55 
II.2.2.10. Perioada orientativă de depunere a proiectelor ................................................................ 55 
II.2.2.11. Tipul de de cerere de propuneri de proiecte ...................................................................... 55 
II.2.2.12. Criterii de eligibilitate si evaluare/selectie........................................................................ 55 
II.2.2.13. Indicatori de evaluare şi monitorizare............................................................................... 58 
II.2.2.14. Teme orizontale .................................................................................................................. 59 
II.2.2.15. Ajutorul de stat ................................................................................................................... 59 
II.2.2.16. Categorii de interventie...................................................................................................... 60 
II.2.2.17. Organisme intermediare .................................................................................................... 60 
II.2.2.18. Organismul competent pentru efectuarea platilor catre beneficiari ................................. 60 
 
II.2.3. Domeniul major de interventie 2.3. – Accesul intreprinderilor la activitati de cercetare-
dezvoltare si inovare .................................................................................................................. 61 
II.2.3.1. Descriere .............................................................................................................................. 61 
II.2.3.2. Operatiuni orientative .......................................................................................................... 61 
II.2.3.3. Activitatile eligibile .............................................................................................................. 62 
II.2.3.4. Categorii de cheltuieli eligibile............................................................................................ 63 
II.2.3.5. Utilizarea finantarii incrucisate din FEDR / FSE ............................................................... 65 
II.2.3.6. Alocarea financiara orientativa ........................................................................................... 65 
II.2.3.7. Dimensiunea finantarii acordate ......................................................................................... 66 
II.2.3.8. Categorii de beneficiari eligibili .......................................................................................... 67 
II.2.3.9. Grupuri tinta / Zone tinta ..................................................................................................... 67 
II.2.3.10. Perioada orientativa de depunere a proiectelor ................................................................ 67 
II.2.3.11. Tipul de cerere de propuneri de proiecte........................................................................... 68 
II.2.3.12. Criterii de eligilibilitate si evaluare/selectie...................................................................... 68 
II.2.2.13. Indicatori de monitorizare si evaluare............................................................................... 70 
II.2.3.14. Teme orizontale .................................................................................................................. 71 
II.2.3.15. Ajutorul de stat ................................................................................................................... 71 
II.2.3.16. Categorii de interventie...................................................................................................... 72 
II.2.3.17. Organisme intermediare .................................................................................................... 72 
II.2.3.18. Organismul competent pentru efectuarea platilor catre beneficiari ................................. 72 

II.3. AXA PRIORITARĂ 3 – TEHNOLOGIA INFORMATIILOR SI 
COMUNICATIILOR PENTRU SECTOARELE PRIVAT SI  PUBLIC ........................ 73 

II.3.1. Domeniul Major de Intervenţie 3.1– Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei ......... 73 
II.3.1.1.Descriere ............................................................................................................................... 73 
II.3.1.2.Operaţiuni orientative ........................................................................................................... 73 
II.3.1.3.Activităţi eligibile .................................................................................................................. 74 
II.3.1.4.Categorii de cheltuieli eligibile............................................................................................. 75 
II.3.1.5.Utilizarea finanţării încrucişate FEDR / FSE....................................................................... 76 
II.3.1.6.Alocarea financiară orientativă ............................................................................................ 76 
II.3.1.7.Dimensiunea finanţării acordate .......................................................................................... 77 
II.3.1.8.Categorii de beneficiari eligibili ........................................................................................... 78 
II.3.1.9.Grupuri ţintă / Zone ţintă ...................................................................................................... 78 
II.3.1.10.Perioada orientativă de depunere a proiectelor ................................................................. 78 
II.3.1.11.Tipul de cerere de propuneri de proiecte............................................................................ 78 
II.3.1.12.Criterii de eligibilitate şi evaluare/selecţie......................................................................... 78 
II.3.1.13.Indicatori de monitorizare şi evaluare................................................................................ 84 
II.3.1.14.Teme orizontale ................................................................................................................... 85 



 6

II.3.1.15.Ajutorul de stat .................................................................................................................... 86 
II.3.1.16.Clasificarea intervenţiilor ................................................................................................... 86 
II.3.1.17.Organisme intermediare ..................................................................................................... 87 
II.3.1.18.Organismul responsabil de efectuarea plăţilor către beneficiari....................................... 87 
 
II.3.2. Domeniul Major de Intervenţie 3.2 – Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor 
publice electronice moderne ...................................................................................................... 88 
II.3.2.1.Descriere ............................................................................................................................... 88 
II.3.2.2.Operaţiuni orientative ........................................................................................................... 90 
II.3.2.3.Activităţi eligibile .................................................................................................................. 90 
II.3.2.4.Categorii de cheltuieli eligibile............................................................................................. 91 
II.3.2.5.Utilizarea finanţării încrucişate FEDR / FSE....................................................................... 92 
II.3.2.6.Alocarea financiară orientativă ............................................................................................ 92 
II.3.2.7.Dimensiunea finanţării acordate .......................................................................................... 92 
II.3.2.8.Categorii de beneficiari eligibili ........................................................................................... 93 
II.3.2.9.Grupuri ţintă / Zone ţintă ...................................................................................................... 93 
II.3.2.10.Perioada orientativă de depunere a proiectelor ................................................................. 93 
II.3.2.11.Tipul de cerere de propuneri de proiecte............................................................................ 93 
II.3.2.12.Criterii de eligibilitate şi evaluare/selecţie......................................................................... 93 
II.3.2.13.Indicatori de monitorizare şi evaluare................................................................................ 99 
II.3.2.14.Teme orizontale ................................................................................................................. 100 
II.3.2.15.Ajutorul de stat .................................................................................................................. 101 
II.3.2.16.Clasificarea intervenţiilor ................................................................................................. 101 
II.3.2.17.Organisme intermediare ................................................................................................... 101 
II.3.2.18.Organismul responsabil de efectuarea plăţilor către beneficiari..................................... 101 
 
II.3.3. Domeniul Major de Intervenţie 3.3 – Dezvoltarea e-economiei ................................... 102 
II.3.3.1.Descriere ............................................................................................................................. 102 
II.3.3.2.Operaţiuni orientative ......................................................................................................... 102 
II.3.3.3.Activităţi eligibile ................................................................................................................ 103 
II.3.3.4.Categorii de cheltuieli eligibile........................................................................................... 103 
II.3.3.5.Utilizarea finanţării încrucişate FEDR / FSE..................................................................... 103 
II.3.3.6.Alocarea financiară orientativă .......................................................................................... 103 
II.3.3.7.Dimensiunea finanţării acordate ........................................................................................ 104 
II.3.3.8.Beneficiari eligibili.............................................................................................................. 104 
II.3.3.9.Grupuri ţintă / Zone ţintă .................................................................................................... 104 
II.3.3.10.Perioada orientativă de depunere a proiectelor ............................................................... 104 
II.3.3.11.Tipul de cerere de propuneri de proiecte.......................................................................... 105 
II.3.3.12.Criterii de eligibilitate şi selecţie a proiectelor ................................................................ 105 
II.3.3.13.Indicatori de monitorizare şi evaluare.............................................................................. 108 
II.3.3.14.Teme orizontale ................................................................................................................. 109 
II.3.3.15.Ajutorul de stat .................................................................................................................. 110 
II.3.3.16.Clasificarea intervenţiilor ................................................................................................. 110 
II.3.3.17.Organisme intermediare ................................................................................................... 111 
II.3.3.18.Organismul responsabil de efectuarea plăţilor către beneficiari..................................... 111 

 

 



 7

II.4. AXA PRIORITARĂ 4 – CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ŞI A 
SECURITĂŢII FURNIZĂRII ÎN CONTEXTUL COMBATERII SCHIMBĂRILOR 
CLIMATICE................................................................................................................... 112 

II.4.1. Domeniul major de intervenţie 4.1 - Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăţirea 
eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al 
mediului) .................................................................................................................................. 112 
II.4.1.1. Descriere ............................................................................................................................ 112 
II.4.1.2. Operaţiuni orientative ........................................................................................................ 113 
II.4.1.3. Activităţi eligibile ............................................................................................................... 114 
II.4.1.4. Categorii de cheltuieli eligibile: ........................................................................................ 115 
II.4.1.5. Utilizarea finanţarii incrucisate FEDER/FSE ................................................................... 117 
II.4.1.6. Alocarea financiară orientativă ......................................................................................... 117 
II.4.1.7. Dimensiunea finanţarii acordate ....................................................................................... 117 
II.4.1.8. Categorii de beneficiari eligibili ........................................................................................ 118 
II.4.1.9. Grupuri ţintă/zone ţintă...................................................................................................... 118 
II.4.1.10. Perioada orientativa de depunere a proiectelor .............................................................. 118 
II.4.1.11. Tipul de cerere de propuneri de proiecte......................................................................... 118 
II.4.1.12. Criterii de eligibilitate şi evaluare/selecţie...................................................................... 119 
II.4.1.13. Indicatori de monitorizare şi evaluare............................................................................. 121 
II.4.1.14. Teme orizontale ................................................................................................................ 123 
II.4.1.15. Ajutorul de stat ................................................................................................................. 123 
II.4.1.16. Clasificarea intervenţiilor ................................................................................................ 124 
II.4.1.17. Organisme Intermediare .................................................................................................. 124 
II.4.1.18. Organismul responsabil de efectuarea plăţilor către beneficiari.................................... 124 
 
II.4.2. Domeniul major de interventie 4.2 – Valorificarea resurselor regenerabile de energie 
pentru producerea energiei verzi.............................................................................................. 125 
II.4.2.1. Descriere ............................................................................................................................ 125 
II.4.2.2. Operaţiuni orientative ........................................................................................................ 125 
II.4.2.3 Activitati eligibile ................................................................................................................ 126 
II.4.2.4 Categorii de cheltuieli eligibile........................................................................................... 126 
II 4.2.5 Utilizarea finantarii incrucisate FEDR/FSE....................................................................... 127 
II 4.2.6  Alocarea financiara orientativa ......................................................................................... 127 
II.4.2.7. Dimensiunea finantarii acordate ....................................................................................... 127 
II.4.2.8 Categorii de beneficiari eligibili ......................................................................................... 128 
II.4.2.9 Grupuri tinta/ Zone tinta ..................................................................................................... 129 
II.4.2.10.Perioada orientativa de depunere a proiectelor ............................................................... 129 
II.4.2.11.Tipul de cerere de propuneri de proiecte.......................................................................... 129 
II.4.2.12. Criterii de eligibilitate si evaluare/ selectie..................................................................... 129 
II.4.2.13. Indicatori de monitorizare si evaluare............................................................................. 131 
II.4.2.14. Teme orizontale ................................................................................................................ 132 
II.4.2.15. Ajutorul de stat ................................................................................................................. 132 
II.4.2.16. Clasificarea interventiilor ................................................................................................ 133 
II.4.2.17. Organisme Intermediare .................................................................................................. 133 
II.4.2.18. Oragnismul responsabil de efectuarea platilor catre beneficiari.................................... 133 
 
II.4.3. DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 4.3 – DIVERSIFICAREA REŢELELOR 
DE INTERCONECTARE ÎN VEDEREA CRESTERII SECURITATII FURNIZARII 
ENERGIEI ............................................................................................................................... 134 
II.4.3.1. Descriere ............................................................................................................................ 134 



 8

II.4.3.2. Operaţiuni orientative ........................................................................................................ 134 
II.4.3.3. Activităţi eligibile ............................................................................................................... 134 
II.4.3.4. Categorii de cheltuieli eligibile.......................................................................................... 135 
II.4.3.5. Utilizarea finantarii incrucisate din FEDR/ FSE .............................................................. 135 
II.4.3.6 Alocarea financiară orientativă .......................................................................................... 135 
II.4.3.7. Dimensiunea finanţarii acordate ....................................................................................... 136 
II.4.3.8. Categorii de beneficiari eligibili ........................................................................................ 136 
II.4.3.9. Grupuri ţintă / Zone ţintă ................................................................................................... 136 
II.4.3.10. Perioada orientativa de depunere a proiectelor .............................................................. 136 
II.4.3.11. Tipul de cerere de propuneri de proiecte......................................................................... 136 
II.4.3.12. Criterii de eligibilitate...................................................................................................... 136 
II.4.3.13. Indicatori de monitorizare si evaluare............................................................................. 138 
II.4.3.14. Teme orizontale ................................................................................................................ 138 
II.4.3. 15. Ajutorul de stat ................................................................................................................ 138 
II.4.3.16. Clasificarea intervenţiilor ................................................................................................ 138 
II.4.3.17. Organisme intermediare .................................................................................................. 139 
II.4.3.18. Organismul responsabil de efectuarea plăţilor către beneficiari.................................... 139 

II.5. AXA PRIORITARA 5 – ASISTENTA TEHNICA......................................................... 140 
II.5.1 Domeniul major de interventie 5.1 – Sprijin pentru managementul, implementarea, 
monitorizarea si controlul POS CCE ....................................................................................... 140 
II.5.1.1. Descriere ............................................................................................................................ 140 
II.5.1.2.  Operatiuni orientative ....................................................................................................... 140 
II.5.1.3. Activitati eligibile ............................................................................................................... 140 
II.5.1.4. Categorii de cheltuieli eligibile: ........................................................................................ 141 
II.5.1.5. Utilizarea finantarii incrucisate FEDER/FSE ................................................................... 142 
II.5.1.6. Alocarea financiara orientativa ......................................................................................... 142 
II.5.1.7. Dimensiunea finantarii acordate ....................................................................................... 142 
II.5.1.8.Categorii de beneficiari eligibili ......................................................................................... 142 
II.5.1.9.Grupuri tinta/domenii tinta ................................................................................................. 142 
II.5.1.10.Perioada orientativa de depunere a proiectelor ............................................................... 142 
II.5.1.11.Tipul de cerere de propuneri de proiecte.......................................................................... 142 
II.5.1.12.Criterii de eligibilitate si selectie/evaluare....................................................................... 143 
II.5.1.13.Indicatori de monitorizare si evaluare.............................................................................. 143 
II.5.1.14. Teme orizontale ................................................................................................................ 144 
II.5.1.15.Ajutorul de stat .................................................................................................................. 144 
II.5.1.16.Clasificarea  interventiilor ................................................................................................ 144 
II.5.1.17.Organisme Intermediare ................................................................................................... 145 
II.5.1.18.Organismul responsabil cu efectuarea platilor catre beneficiari..................................... 145 
 
II.5.2.  Domeniul major de intervenţie 5.2 – Sprijin pentru comunicare, evaluare si TI... 146 
II.5.2.1.Descriere ............................................................................................................................. 146 
II.5.2.2.Operaţiuni orientative ......................................................................................................... 146 
II.5.2.3.Activitati eligibile ................................................................................................................ 146 
II.5.2.4. Categorii de cheltuieli eligibile.......................................................................................... 147 
II.5.2.5. Utilizarea finanţării încrucişate ERDF/ESF...................................................................... 148 
II.5.2.6. Alocare financiara orientativa ........................................................................................... 148 
II.5.2.7.Dimensiunea finantarii acordate ........................................................................................ 148 
II.5.2.8.Categorii de beneficiarii eligibili ........................................................................................ 148 
II.5.2.9.Grupurile ţinta/Zonele ţinta ................................................................................................ 148 
II.5.2.10.Perioada orientativa de depunerea a proiectelor ............................................................. 149 



 9

II.5.2.11.Tipul de cerere de propuneri de proiecte.......................................................................... 149 
II.5.2.12.Criterii de eligibilitate si evaluare/selecţie....................................................................... 149 
II.5.2.13.Indicatori de monitorizare si evaluare.............................................................................. 150 
II.5.2.14.Teme orizontale ................................................................................................................. 151 
II.5.2.15.Ajutor de stat ..................................................................................................................... 151 
II.5.2.16.Clasificarea  intervenţiilor ................................................................................................ 151 
II.5.2.17.Organismele intermediare................................................................................................. 152 
II.5.2.18.Organismul responsabil pentru efectuarea plaţilor către beneficiari .............................. 152 
 
III.  PLANUL FINANCIAR ........................................................................................ 153 
 
IV. SISTEMUL DE IMPLEMENTARE................................................................... 154 

IV.1. Structurile sistemului de implementare .......................................................................... 154 

IV.2. Principii privind depunerea, selectia si evaluarea proiectelor ........................................ 155 

IV.3. Indicatori ......................................................................................................................... 157 

IV.4. Procedura pentru modificarea Documentului-Cadru de Implementare a POS CCE ...... 157 

 



 10

I. INTRODUCERE 
 
Programul operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE) este unul 
dintre cele şapte programe operaţionale sectoriale (POS-uri) - instrumente pentru realizarea 
priorităţilor trasate prin Cadrul Naţional Strategic de Referinţa (CNSR) si prin Planul Naţional 
de Dezvoltare (PND) 2007 – 2013. Aceste documente strategice urmăresc consolidarea si 
aplicarea in România a politicii de coeziune sociala si economica, a politicii regionale a 
Uniunii Europene si a Strategiei Lisabona, orientata către o creştere economica durabila si 
crearea de noi locuri de munca. 
 
POS CCE răspunde pe de o parte primei prioritati a PND 2007 – 2013: „Creşterea 
competitivităţii economice si dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere” si pe de alta parte 
prioritatii a doua a CNSR, respectiv „Creşterea competitivităţii economice pe termen lung”, 
contribuind in acelaşi timp la implementarea tuturor celorlalte prioritati tematice ale CNSR. 
 
Documentul cadru de implementare a POS CCE (DCI) este elaborat pe baza programului 
operaţional şi conţine informaţii suplimentare acestuia – o descriere detaliată a operaţiunilor 
eligibile în cadrul fiecărei axe prioritare (AP) si al domeniilor majore de intervenţie (DMI). 
DCI defineşte principiile pentru implementarea fiecarei AP, contribuie la detalierea 
implementării Fondurilor Structurale ale UE şi stabileşte priorităţile si criteriile de selecţie ale 
proiectelor. Termenii şi condiţiile detaliate şi obligatorii pentru beneficiari vor fi publicate 
odată cu anunţarea programului. Totodată, DCI cuprinde forma de finanţare şi sumele alocate 
pentru fiecare domeniu de intervenţie, cheltuielile eligibile, beneficiarii, etc., care sunt cuprinse 
în cadrul specific al POS CCE, aprobat de Comisia Europeana pe 12 iunie 2007. 
 
Având în vedere pe de o parte, posibilităţile identificate de îmbunătăţire a poziţiei competitive 
a întreprinderilor din România pentru a putea face faţă provocărilor pieţei unice şi pentru a 
putea beneficia de pe urma posibilităţilor oferite de aceasta precum şi domeniile eligibile 
pentru finanţare din fondul FEDR, pe de alta parte, au fost identificate în POS CCE 
următoarele axe prioritare: 

 
Axa prioritară 1:  Dezvoltarea unui sistem inovativ şi eco-eficient de producţie  
Axa prioritară 2:  Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru 

competitivitate 
Axa prioritară 3:  Tehnologia Informaţiilor si Comunicaţiilor pentru sectorul 

public si privat  
Axa prioritară 4:  Creşterea eficientei energetice şi a siguranţei aprovizionării 

în contextul combaterii schimbării climatice 
Axa prioritară 5:  Asistenţă tehnică  

 
Axele prioritare ale strategiei de competitivitate a României sunt în conformitate cu liniile 
directoare din propunerea Comisiei Europene privind Cadrul pentru competitivitate şi inovare 
2007-2013 şi iau in considerare liniile directoare stabilite de către Comisie privind politica de 
coeziune pentru 2007-2013. 
Fiecare axa prioritară este divizată în domenii majore de intervenţie, care, la rândul lor, cuprind 
operaţiuni care permit realizarea obiectivelor AP de care aparţin. 
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II. DESCRIEREA DOMENIULUI MAJOR DE INTERVENŢIE 
 
 
II.1. AXA PRIORITARĂ 1 - UN SISTEM DE PRODUCŢIE INOVATIV ŞI 
ECOEFICIENT 

 
II.1.1. Domeniul major de intervenţie 1.1 - Investiţii productive şi pregătirea pentru 
competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM  
 
II.1.1.1. Descriere 
 
Dezvoltarea şi consolidarea întreprinderilor depinde în mod esenţial de achiziţia de noi 
echipamente, tehnologii şi know how care să permită adaptarea producţiei la cerinţele Pieţei 
Interne. Extinderea activităţilor înalt tehnologizate, realizarea de produse cu valoare adăugată 
ridicată în industria prelucrătoare răspund dezideratului de coeziune economică, necesitând 
însă investiţii considerabile.  
Dată fiind competiţia acerbă de pe Piaţa Internă şi nivelul crescând al exigenţelor 
consumatorului, întreprinderile din România vor trebui să îmbunătăţească calitatea produselor 
şi a serviciilor oferite, contribuind la asigurarea unui nivel ridicat al securităţii şi protecţiei 
consumatorului şi al mediului. În acelaşi timp, întreprinderile vor trebui să-şi sporească 
eforturile pentru accesul pe noi pieţe. 
 
Implementarea voluntară a standardelor europene şi certificarea produselor de către 
întreprinderi reprezintă un exemplu de bună practică care şi-a dovedit eficienţa pe pieţele 
dezvoltate, contribuind la creşterea schimburilor comerciale. De asemenea, introducerea 
sistemelor de management al calităţii şi mediului este o investiţie care contribuie la  facilitarea 
accesului produselor şi serviciilor româneşti pe Piaţa Internă şi pe terţe pieţe. 
În plus, existenţa în România a unei infrastructuri de certificare adecvate este o condiţie 
fundamentală pentru procesul de certificare şi de implementare a sistemelor de management de 
mediu şi de calitate  de către firme.  
 
Sectorul IMM angajează aproximativ 54% din totalul forţei de muncă, dar productivitatea 
sectorului este mult mai scăzută decât cea a întreprinderilor mari. Productivitatea scăzută a 
sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii se explică prin faptul că un procent semnificativ al 
acestora utilizează echipamente de producţie depăşite, altele, neîndeplinind cerinţele de calitate 
ale UE, datorită lipsei de investiţii în tehnologii moderne. În acest context, sectorul IMM are 
nevoie imperativa de un sprijin adecvat. 
 
Obiectivul specific al domeniului major de intervenţie 1 (DMI 1), consolidarea şi dezvoltarea 
sectorului productiv din România, va fi atins prin: 

• valorificarea sectorului productiv bazată pe extindere şi modernizare, prin 
achiziţionarea de tehnologii şi echipamente noi, licenţe şi know-how; 

• inovarea proceselor de producţie şi a produselor; 
• adoptarea standardelor internaţionale şi certificarea sistemelor de management (de 

calitate, de mediu etc);  
• accesul pe noi pieţe; 
• promovarea dezvoltării durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului şi 

îmbunătăţirea competitivităţii internaţionale. 
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Operaţiunile din cadrul DMI 1 sunt complementare cu operaţiuni din cadrul altor domenii din 
AP1, cum sunt: 
DMI 1.2: "Accesul IMM la finanţare" 
DMI 1.3. "Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului"  
şi sunt, de asemenea, legate cu cele din cadrul: 
- Axei Prioritare 2 "Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru competitivitate" cu 
referire la dezvoltarea capacităţii inovative a întreprinderilor 
- Axei prioritare 3 "ITC pentru sectoarele public şi privat" referitoare la îmbunătăţirea 
accesului IMM la servicii e-economie. 
 
II. 1.1.2. Operaţiuni orientative  
 
a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi 
intangibile 
b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale 
c) Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare. 
 
Operaţiunile orientative ale acestui DMI sunt complementare activităţilor implementate din 
cadrul Programului Operational Regional (Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului 
de afaceri regional) care susţin investiţiile microîntreprinderilor din sectorul productiv, 
construcţii şi al serviciilor. 
 
II. 1.1.3. Activităţi eligibile 
 
a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi 
intangibile (pentru întreprinderi mari, mici şi mijlocii) 

- Crearea unui nou amplasament de producţie (unitate de producţie/instalaţie) pentru 
extinderea capacităţii de producţie, inclusiv transferul unei instalaţii de producţie 
existente ca urmare a unui act administrativ (excepţie delocalizarea unei capacităţi de 
producţie din alt stat membru UE); 

- Extinderea unui amplasament existent pentru creşterea capacităţii de producţie; 
- Diversificarea producţiei unui amplasament existent, prin lansarea de noi produse;  
- Modernizarea întreprinderii, inclusiv schimbări în procesul de producţie a unui 

amplasament existent (ex: modernizare instalaţii, echipament şi instalaţii înalt 
tehnologizate, automatizarea a procesului de fabricaţie, introducerea de noi tehnologii 
de producţie). Echipamentele pentru protecţia mediului, reciclarea deşeurilor, tratarea 
apelor reziduale, reducerea emisiilor din atmosferă se finanţează numai în legătură cu 
investiţiile menţionate anterior; 

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

- Instruire specializată, strict legată de activităţile de investiţii specificate mai sus 
b). Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale 

- Implementarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii (ex. ISO 9001), 
management integrat, alte scheme de certificare; 

- Implementarea şi certificarea sistemelor de management al mediului (ISO 14001) sau 
certificarea voluntară de mediu (EMAS);   

- Etichetarea ecologică a produselor şi serviciilor; 
- Crearea şi modernizarea laboratoarelor de încercări şi etalonări; 
- Acreditarea laboratoarelor de încercări şi etalonări; 
- Pregătirea personalului strict legată de activităţile precizate mai sus. 



 13

c). Sprijin pentru accesul IMM pe noi pieţe şi internaţionalizare 
- Elaborare de studii de piaţă şi activităţi de promovare;  
- Participarea la târguri internaţionale, expoziţii şi misiuni economice; 
- Achiziţia de servicii de consultanţă specializată. 

 
II.1.1.4. Categorii de cheltuieli eligibile 
a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi 
intangibile 

- Cheltuieli pentru achiziţia de teren, în limita a 10% din valoarea totală a investiţiei 
eligibile; 

- Cheltuieli pentru lucrări de construcţie şi modernizare, în limita a 50% din totalul 
costurilor eligibile; 

- Cheltuieli pentru achiziţia de instalaţii şi echipamente; 
- Cheltuieli pentru achiziţia, închirierea şi leasing-ul pe durata proiectului de mijloace de 

transport, strict legate de ciclul de producţie din unitatea respectivă;  
- Cheltuieli pentru achiziţia de brevete, licenţe şi know-how, soluţii tehnice nebrevetate, 

incluzând software legat de procesul de producţie şi cerinţele manageriale ale 
întreprinderii; 
În cazul întreprinderilor mici şi mijlocii, trebuie luate în consideraţie costurile totale 
pentru investiţiile în bunuri intangibile; pentru întreprinderile mari, aceste costuri sunt 
eligibile numai în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile din cadrul proiectului 
de investiţie; 

- Cheltuieli pentru proiectarea, organizarea de şantier, studii de fezabilitate şi evaluare a 
impactului asupra mediului, într-un cuantum de maximum 10% din totalul investiţiilor 
eligibile 

- Cheltuieli pentru studii de amplasament şi geologice; 
- Cheltuieli pentru instruire specializată pentru personalul operativ (în cazul achiziţiei de 

tehnologie/echipament/software)  
Toate bunurile achiziţionate trebuie să fie noi. 
 
b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale   

- Cheltuieli pentru achiziţia de instrumente şi echipamente pentru verificare, control şi 
monitorizare a mediului, instrumente şi echipamente pentru laboratoare de încercări şi 
etalonări, legate de implementarea standardelor;  

- Costuri aferente înfiinţării şi modernizării laboratoarelor de încercare şi etalonare.   
- Cheltuieli pentru achiziţia de servicii de consultanţă calificată pentru implementarea 

standardelor (consultanţi/evaluatori externi);  
- Costuri aferente certificării produselor sau proceselor 
- Costuri aferente implementării şi/sau certificării sistemelor de management al calităţii, 

managementului integrat, sistemelor de management al mediului ISO 14001 sau 
EMAS. 

Toate bunurile achiziţionate trebuie să fie noi.  
  
c). Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare  

- Costuri pentru servicii de consultanţă legate de activităţi de promovare pe pieţe 
internaţionale şi marketing  

- Costuri pentru studii de marketing şi activităţi de promovare (materiale promoţionale, 
pagini web; cataloage şi publicaţii de specialitate în format electronic şi/sau tipărit) 

- Costuri pentru servicii de identificarea furnizorilor/clienţilor externi; 
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- Costuri de participare la târguri şi expoziţii internaţionale si misiuni economice cu 
stand propriu sau în asociere cu alţi agenţi economici. 

 
II.1.1.5 Utilizarea finanţării încrucişate a FEDR/FSE  
 
În cadrul DMI 1 finanţarea încrucişată FEDR/FSE se poatefolosi pentru: 
- Activităţi specializate de instruire pentru proiectele de investiţii 
- Activităţi de instruire pentru implementarea standardelor internaţionale.  
Ponderea costurilor activităţilor de instruire în total costurilor eligibile ale proiectului poate fi 
de maxim 10%  
 
II.1.1.6. Alocarea financiară orientativa 
  

- alocari, Euro – 
Contribuţia UE 

Contribuţia naţională publică 
An TOTAL 

(FEDR) Bugetul de 
stat 

Bugete 
locale 

Alte 
surse 
publice*

Total 

Contribuţie 
privată 

2007 31.218.426 18.000.000 2.551.090 0 0 2.551.090 10.667.336 
2008 87.059.874 44.622.438 8.297.383 0 0 8.297.383 

 
34.140.053 

2009 147.321.176 76.167.847 12.878.292 0 0 12.878.292 58.275.037 
2010 198.100.593 102.749.704 16.738.414

 
0 0 16.738.414 78.612.475 

2011 205.742.980 107.701.724 15.640.053 0 0 15.640.053 82.401.203 
2012 174.484.053 91.338.395 13.263.829 0 0 13.263.829 69.881.829 
2013 163.348.288 85.509.077 12.417.317 0 0 12.417.317 65.421.894 
TOTAL 1.007.275.390 526.089.185 81.786.378

 
0 0 81.786.378 

 
399.399.827 

 
II.1.1.7. Dimensiunea finantarii acordate 
 
a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi 
intangibile 
Valoarea proiectelor  Nu se aplica 

1. investiţii mici pentru 
întreprinderi mici şi 
mijlocii 

800.000 Lei 
(cca. 250.000 Euro) 

2. investiţii mari pentru 
întreprinderi mici şi 
mijlocii 

5.000.000 Lei 
(cca. 1.500.000 Euro) 

Valoarea maximă a finantarii 
acordate 

3. investiţii pentru firme 
mari 

16.000.000 Lei 
(cca. 5.000.000 Euro) 

Valoarea eligibilă a proiectelor  Nu se aplică 
Valoarea maximă a finantarii 
acordate din totalul costurilor 
eligibile 

Investiţii 
 
 

- întreprinderi mici: 
 60% pentru Regiunea Bucureşti Ilfov; 
 70% pentru restul regiunilor -  
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 întreprinderi mijlocii:  
50% pentru Regiunea Bucureşti Ilfov;  
60% pentru restul regiunilor 

 
 
 
 
 
 

- întreprinderi mari  
 40% pentru Regiunea Bucureşti Ilfov; 
 50% pentru restul regiunilor  

Consultanţă - 50% din valoarea serviciilor de 
consultantă în limita a 10% din 
valoarea costurilor eligibile; 
Se acordă numai pentru întreprinderi 
mici şi mijlocii  

 
 
 
 

Instruire specializată - 45% din valoarea serviciilor de 
instruire specializată pentru 
întreprinderi mici şi mijlocii, 35% din 
valoarea serviciilor de instruire 
specializată pentru întreprinderi mari, 
în limita a 10% din valoarea costurilor 
eligibile  
- întreprinderi mici: 
40% pentru Regiunea Bucureşti Ilfov 
30% pentru restul regiunilor 
- întreprinderi mijlocii: 
50% pentru Regiunea Bucureşti Ilfov; 
40% pentru restul regiunilor 

Investiţii 
 
 
 
 
 
 
 
 

- întreprinderi mari: 
60% pentru Regiunea Bucureşti Ilfov 
50% pentru restul regiunilor 

Consultanţă 
 

- 50% din valoarea serviciilor de 
consultanţă; 
Se acordă numai pentru întreprinderi 
mici şi mijlocii 

Contribuţia minimă eligibilă a 
beneficiarului / aplicantului 
 
 
 
 

Instruire specializată - întreprinderi mici şi mijlocii: 
55% din valoarea serviciilor de 
instruire specializată  
- întreprinderile mari: 
65% din valoarea serviciilor de 
instruire specializată  

Contribuţia comunitară la 
finantarea acordata 

86,55%  

Contribuţia publică nationala 
la finantarea acordata 

13,45% 

 

% (bugetul de stat) 
 

 

b). Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale 
Valoarea proiectelor  Nu se aplică 

Consultanţă şi certificare 
 

  35.000 Lei 
(cca. 10.000 Euro) 

Valoarea maximă a finantarea 
acordata  

Crearea, modernizarea şi 
acreditarea  laboratoarelor de 
încercări şi etalonări 

350.000 Lei 
(cca. 100.000 Euro) 

Valoarea eligibilă a proiectelor  Nu se aplică 
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Consultanţă şi certificare - 50% din valoarea serviciilor de 
consultanţă şi certificare, în limita a 
10% din valoarea costurilor eligibile 

Instruire specializată - 45% din valoarea serviciilor de 
instruire specializată, în limita a 
10% din valoarea costurilor eligibile 

Valoarea maximă a finantarii 
acordate din totalul costurilor 
eligibile 
 
 
 
 Crearea, modernizarea  şi 

acreditarea laboratoarelor de 
încercări şi etalonări  
 

- întreprinderi micro, mici şi mijlocii 
55% din valoarea activitatilor 
contarctate pentru Regiunea 
Bucureşti Ilfov 
65% pentru restul regiunilor 

Consultanţă şi certificare 
 

- 50% din valoarea serviciilor de 
consultanţă şi certificare 
 

Instruire specializată: 
 

- 55% din valoarea serviciilor de 
instruire specializată 

Contribuţia minimă eligibilă a 
beneficiarului / aplicantului 
 
 
 
 Crearea, modernizarea  şi 

acreditarea laboratoarelor de 
încercări şi etalonări  

- întreprinderi micro, mici şi mijlocii 
45% din valoarea activitatilor 
contarctate pentru Regiunea 
Bucureşti Ilfov 
35% pentru restul regiunilor 

Contribuţia comunitară la 
finantarea acordata  

86,55%  

Contribuţia publică naţională 
la finantarea acordata 

13,45%  

 
c). Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare  
Valoarea proiectelor  Nu se aplică 

Marketing şi proiecte de 
promovare;  

  100.000 Lei 
(cca. 30.000 Euro) 

Participarea la târguri 
internaţionale, expoziţii şi 
misiuni economice 

700.000 Lei 
(cca. 200.000 Euro) 
 

Valoarea maximă a 
finantarea acordata  

Servicii de consultanţă   35.000 Lei 
(cca. 10.000 Euro) 

Valoarea eligibilă a proiectelor  Nu se aplica 
Valoarea maximă a finantarii 
acordate din totalul costurilor 
eligibile 

       80% 

Contribuţia minimă eligibilă a 
beneficiarului / aplicantului 

       20% 

Contribuţia comunitară la 
finantarea acordata  

86,55%  

Contribuţia publică naţională 
la finantarea acordata 

13,45%  

 
II.1.1.8 Categorii de beneficiari eligibili 

- Intreprinderi mici sau întreprinderi mijlocii în conformitate cu Legea nr. 346/2004, 
modificată de Legea nr. 175/2006. 

- Intreprinderi mari numai pentru operaţiunea a) - Sprijin pentru consolidarea şi 
modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile  

- Grupuri de firme sau consorţii numai pentru operatiunea c) - Sprijin pentru accesul pe 
noi pieţe şi internaţionalizare 
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Microintreprinderile nu sunt eligibile pentru operatiunea a) - Sprijin pentru consolidarea şi 
modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile 
 

II.1.1.9. Grupuri ţintă / zone ţintă 
Nu se aplica 
 
II.1.1.10. Perioada orientativa de depunere a proiectelor  
2007 - 2013 
 
II.1.1.11. Tipul de cerere de propuneri de proiecte 
 

- a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii 
tangibile şi intangibile: cerere deschisă de proiecte cu termen limită (cu excepţia 
investiţiilor mici pentru întreprinderi mici şi mijlocii - cerere deschisă de proiecte cu 
depunere continuă); 

- b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale: cerere deschisă de 
proiecte cu depunere continuă 

- c) Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare: cerere deschisă de proiecte 
cu depunere continuă  

 
II.1.1.12. Criteriile de eligibilitate şi evaluare/selecţie  
 
Criterii de eligibilitate a beneficiarilor 

- întreprinderile mici, mijlocii si mari sunt inregistrate la Registrul Comerţului ca 
societati comerciale şi îşi desfăşoară activitatea in România 

- întreprinderile nu sunt în stare de insolvenţă, nu au afacerile administrate de un 
judecător sindic, nu au nici o restricţie asupra activităţii comerciale, nu sunt subiectul 
unor aranjamente între creditori sau nu se află într-o alta situaţie, similară cu cele 
menţionate mai sus, reglementate prin lege; 

- la data depunerii cererii de finanţare întreprinderile nu înregistreaza datorii restante la 
bugetul de stat, bugetele locale, asigurări sociale, asigurări pentru şomaj, asigurari 
pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum si asigurări de sănătate sau 
altele prevăzute de legile în vigoare; 

- administratorul societatii nu a fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani, de către nici 
o instanţă de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale; 

- să nu furnizeze informaţii false sau date incomplete în legătură cu cele specificate mai 
sus;  

- intreprinderile nu trebuie sa fie din categoria „societăţi în dificultate”, în înţelesul 
Instrucţiunilor privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor 
în dificultate, elaborate la nivel european (publicate Jurnalul Oficial al Comisiei 244 din 
01.10.2004) şi anume: 

a) în cazul societăţilor cu răspundere limitată, când se constată pierderea a mai mult de 
jumătate din capitalul social şi a mai mult de un sfert din capitalul de lucru în ultimele 12 
luni; 

b) în cazul unei societăţi în care asociaţii răspund nelimitat şi solidar asupra obligaţiilor 
sociale ale întreprinderii, atunci când s-a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu, 
aşa cum reiese din evidenţele contabile ale societăţii, şi când mai mult de un sfert din acest 
capital s-a pierdut în decursul ultimelor 12 luni; 
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c) pentru întreprinderile de orice formă juridică, când respectiva întreprindere întruneşte 
condiţiile pentru a fi supusă unei proceduri prevăzute de legislaţia privind procedura 
insolvenţei. 

- întreprinderile cu activitate economică mai mare de 2 ani, trebuie să fi înregistrat profit 
în ultimii doi ani contabili;  

- întreprinderile cu mai puţin de 2 ani activitate economică, trebuie sa prezinte o garanţie 
eliberată de o instituţie financiară pentru cel puţin 50% din valoarea investiţiilor 
eligibile, criteriu care se aplică numai pentru operaţiunea a);  

- intreprinderile trebuie sa desfăşoare activităţi conform urmatoarelor coduri CAEN: 
a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi 
intangibile: 
C.00 - Industrie prelucrătoare; F.00 – Construcţii. 
In conformitate cu regulamentul de exceptare în bloc, (CE) nr. 1628/2006 asupra aplicării Art. 
87 şi 88 din Tratatul pentru ajutorul de stat regional pentru investiţii, nu sunt eligibile, conform 
anexa 1 a Tratatului: procesarea primară a produselor agricole, construcţii navale, cărbune, oţel 
şi fibre sintetice. De asemenea este exclusa si industria alimentară, care se finanţează în cadrul 
Planului Naţional pentru Dezvoltare Rurală. 

b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale 
C.00 - Industrie Prelucrătoare; D.00 - Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer condiţionat; F. 00 – Construcţii; J.62, 63 - Informaţii şi comunicaţii; M 
711 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea, M 712 - Activităţi de 
testări şi analize tehnice, M.72 - Cercetare - Dezvoltare.  
In conformitate cu regulamentul de exceptare în bloc, (CE) nr. 1628/2006 asupra aplicării Art. 
87 şi 88 din Tratatul pentru ajutorul de stat regional pentru investiţii, nu sunt eligibile, conform 
anexa 1 a Tratatului: procesarea primară a produselor agricole, construcţii navale, cărbune, oţel 
şi fibre sintetice. 
 
c) Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare:  
Coduri CAEN: C.00 - Industrie Prelucrătoare; F.00 – Construcţii; J.62, 63 - Informaţii şi 
comunicaţii; M 711 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea, M 712 - 
Activităţi de testări şi analize tehnice, M.72 - Cercetare - Dezvoltare. 
 
Criterii de eligibilitate a proiectelor 

- scopul si obiectivele propunerii sa fie in conformitate cu obiectivele specifice ale axei 
prioritare precum si cu unul sau mai multe din obiectivele operatiunii aşa cum sunt 
descrise in cererea de propuneri proiecte; 

- proiectul sa fie derulat in România; 
- dimensiunea finantarii solicitate sa se încadreze in limitele menţionate in cererea de 

propuneri de proiecte; 
- sa contina activitati eligibile definite pentru operaţiune in cererea de propuneri de 

proiecte; 
- durata sa se încadreze in limitele menţionate in cererea de propuneri de proiecte; 
- rezultatele sa fie clar definite şi măsurabile/cuantificabile iar indicatorii conformi cu cei 

evidenţiaţi în cererea de propuneri de proiecte; 
- activităţile sa nu fi fost finanţate din alte surse publice, nici parţial, nici in totalitate; 

Proiectele care includ delocalizarea din alte state membre UE nu vor fi finanţate.
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Criterii de selecţie a proiectelor 

- relevanta fata de obiectivele programului/axei si operaţiunii; 
- capacitatea solicitantului de a atinge ţintele propuse (măsurabilitatea 

indicatorilor de realizare, conformitatea proiectului din punct de vedere al 
cheltuielilor cu obiectivele şi activităţile, structura de management /capacitatea 
/experienţa /expertiza); 

- sustenabilitatea proiectului si mentinerea rezultatelor acestuia pe o perioada de 
minimum 3 ani de la implementare; 

- gradul de inovare al proiectului (ex. ponderea costurilor pentru licenţe, 
brevete, mărci şi know how în valoarea totală a investiţiilor eligibile); 

- structura investiţiilor (ex. ponderea investiţiilor în utilaje şi echipamente de 
producţie in valoarea totală a investiţiilor eligibile); 

- creşterea numărului locurilor de muncă (ponderea costurilor locurilor de 
muncă nou create în total investiţii eligibile); 

- relevanta fata de temele orizontale ale operatiunii (protectia mediului si 
egalitatea de sanse); 

- localizarea investiţiilor: proiectele implementate în regiunile mai puţin 
dezvoltate, conform celor trei nivele de clasificare, vor primi punctaj 
suplimentar; 

- justificarea necesitatii intervenţiei publice; 
 
II.1.1.13. Indicatori de monitorizare şi evaluare 
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(număr) 6 0 0 0 
Ponderea de IMM 
sprijinite in nr. total 
de IMM eligibile 
(%) 

          12 

Creşterea cifrei de 
afaceri în IMM 
asistate (la 2 ani 
după încheierea 
proiectului) (%)  

- 200
6 

         
 
10 

Indicatorul: "IMM asistate pentru operaţiunea investiţii directe" va fi dezagregat după 
număr de IMM şi regiuni. 
Indicatorul "IMM asistate pentru certificare" acoperă si capitolul "Indicatori de 
mediu" in ceea ce priveste certificarile de mediu; de asemenea . va fi dezagregat după 
tipul de certificare. 
 
II.1.1.14. Teme orizontale 
• Dezvoltarea durabilă 

Creşterea economică durabilă va asigura o creştere a calităţii vieţii atât din punct de 
vedere al mediului cât şi al sănătăţii publice. Sprijinul direct va fi acordat acelor 
activităţi şi proiecte care promovează modernizarea tehnologiilor existente cu scopul 
de a diminua impactul acestora asupra mediului şi introducerea tehnologiilor 
nepoluante. 
 
Dezvoltarea tehnologiilor moderne va permite reducerea emisiilor, deşeurilor, apei 
reziduale, legate de poluarea fizică. Implementarea tehnologiilor moderne va scădea 
consumul resurselor naturale şi materiale. Folosirea optimă a resurselor naturale şi 
materiale va încuraja producătorii să extragă şi să producă mai puţin, reducându-se  
astfel, efectele asupra mediului înconjurător. În plus, introducerea tehnologiilor 
moderne şi nepoluante poate încuraja dezvoltarea şi folosirea produselor cu impact 
redus asupra mediului.  
 
• Egalitatea de şanse 

Legislaţia românească aliniată celei europene, garantează drepturi egale pentru 
cetăţeni, în scopul participării fără discriminare la viaţa economică şi socială. 
Acest DMI respectă principiul egalităţii de şanse prin asigurarea accesibilitatii 
nediscriminatorii a beneficiarilor. 
 
II 1.1.15 Ajutorul de stat 
 

Operaţiune  Regimul ajutorului de stat Baza legală  
Ajutor pentru investiţii 
regionale – exceptare în 
bloc 

Regulamentul Comisiei (CE) Nr 1628/2006 
privind aplicarea  art. 87 si 88 din Tratatul 
naţional pentru ajutorul de stat regional  

Sprijin pentru 
consolidarea şi 
modernizarea 
sectorului productiv 
prin investiţii tangibile 
şi intangibile  

Ajutorul de stat pentru 
IMM-uri (pentru 
consultanţă) - exceptare în 
bloc 

Regulamentul Comisiei (CE) Nr. 70/2001 din 
12 Ianuarie 2001 cu aplicarea art. 87 şi 88 din 
Tratatul CE privind ajutorul de stat acordat 
IMM-urilor modificat de Regulamentul 
Comisiei nr. 364/2004 
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Operaţiune  Regimul ajutorului de stat Baza legală  
Ajutor pentru instruire - 
exceptare in bloc 
 

Regulamentul Comisiei (CE) Nr. 68/2001 din 
12 ianuarie 2001 privind aplicarea  art. 87 şi 88 
din Tratatul CE privind ajutor pentru instruire 

Ajutor de stat pentru IMM-
uri (pentru investiţii) - 
exceptare în bloc 
 

Regulamentul Comisiei (CE) nr. 70/2001 din 
12 ianuarie 2001 cu aplicarea art. 87 şi 88 ale 
Tratatului CE referitor la ajutorul de stat 
acordat IMM-urilor modificat prin 
Regulamentul Comisiei nr. 364/2004 

Ajutor de stat pentru IMM-
uri (pentru consultanţă) - 
exceptare în bloc 
 
 

Regulamentul Comisiei (CE) nr. 70/2001 din 
12 Ianuarie 2001 cu aplicarea art. 87 şi 88 ale 
Tratatului CE referitor la ajutorul de stat 
acordat IMM-urilor modificat prin 
Regulamentul Comisiei nr. 364/2004 

Sprijin pentru 
implementarea 
standardelor 
internaţionale 
 

Ajutor pentru instruire - 
exceptare în bloc 
 

Regulamentul Comisiei (CE) nr. 68/2001 din 
12 Ianuarie 2001 cu aplicarea art. 87 şi 88 ale 
Tratatului CE privind ajutor pentru instruire 

Sprijin pentru accesul 
pe noi pieţe şi 
internaţionalizare 

Ajutor "de minimis"  

 

Regulamentul Comisiei (CE) nr 1998/2006 din 
15 Decembrie 2006 pentru aplicarea art. 87 şi 
88 ale Tratatului privind ajutorul "de minimis" 

 
 
II.1.1.16. Clasificarea intervenţiilor  

 
• Tema prioritară 
Cod Tema prioritară 
 Cercetare şi dezvoltare tehnologică (C&DT), inovare şi 

antreprenoriat 
05 Servicii suport avansate pentru firme şi grupuri de firme 
06 Asistenţă pentru IMM-uri pentru promovarea produselor şi 

proceselor de producţie fără impact negativ asupra mediului 
(introducerea unui sistem eficient de management de mediu, 
adoptarea şi folosirea tehnologiilor de prevenire a poluării, 
introducerea tehnologiilor curate în producţie) 

08 Alte investiţii în firme 
 
• Forma de finanţare 
Cod Forma de finanţare 
01 Ajutor nerambursabil  

 
• Dimensiunea teritorială  
Cod Tipul de teritoriu  
00 Nu este aplicabil 

 
II.1.1.17.Organismul intermediar  
Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale 
(cu excepţia operaţiunii pentru întreprinderi mari a) - Sprijin pentru consolidarea şi 
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modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile, care va fi 
gestionată de AM) 
 
II. 1.1.18. Organismul responsabil de efectuarea plăţilor către beneficiari 
Unitatea de plată din cadrul Ministerului Economiei şi Finantelor 
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II.1.2. Domeniul major de intervenţie 1.2 – Accesul IMM la finanţare  
 

II.1.2.1. Descriere 
 
Accesul la credite este în general dificil pentru IMM, condiţiile de garantare a 
creditului impuse de către bănci sunt greu accesibile pentru ele datorită sub 
capitalizării lor şi absenţei garanţiilor colaterale. Întreprinderile mici se confruntă cu 
obstacole majore în creşterea şi dezvoltarea lor, datorită lipsei bunurilor tangibile care 
ar putea fi utilizate ca garanţii colaterale, precum şi a riscurilor considerabile care le 
împiedică să obţină un credit bancar obişnuit sau să suporte costurile unui astfel de 
credit. Există necesitatea de a depăşi aceste obstacole, ţinând cont că ideile inovative, 
produsele şi serviciile, modelele de afaceri sunt adesea generate de către firmele noi.  
 
Asigurarea de instrumente financiare inovative este absolut necesară pentru 
exploatarea potenţialului de creştere a IMM, dar programarea şi implementarea unor 
asemenea instrumente solicită un know-how specific pentru evaluarea zonelor de eşec 
ale pieţei, precum şi un management financiar corespunzător. Ca urmare, România a 
conlucrat cu Fondul European de Investiţii în scopul identificării zonelor de eşec ale 
pieţei în sectorul de finanţare inovativă a IMM.  

 

În conformitate cu documentele strategice ale CE privind facilitarea accesului 
intreprinderilor mici si mijlocii la instrumente inovative de finantare, România a decis 
să acorde rolul de management pentru instrumentele financiare avute în vedere sub 
iniţiativa JEREMIE, unui Holding Fund pentru România administrat de Fondul 
European de Investiţii. Finanţarea din FEDR va fi alocată FEI în conformitate cu art. 
44(b) din Regulamentul Consiliului Nr.1083/2006 şi în conformitate cu condiţiile 
specifice stabilite de către art. 43 şi 44 din Regulamentul Comisiei Nr.1828/2006, şi 
cu Acordul de Finanţare. 
 
II. 1.2.2. Operaţiuni orientative 
 

a) Sprijin pentru dezvoltarea fondurilor de garantare 
b) Sprijin pentru înfiinţarea de firme de capital de risc 

 
II.1.2.3. Activităţi eligibile 
 
Activităţile eligibile sunt definite prin Acordul de finantare incheiat intre Guvernul 
Romaniei reprezentat prin Ministerul Economiei si Finantelor si Fondul European de 
Investitii.  
a) Sprijin pentru dezvoltarea fondurilor de garantare  
- Activitati legate de contra - garantarea creditelor 
- Activitati legate de infiinţarea si dezvoltarea fondurilor locale/regionale de garantare   
b) Sprijin pentru înfiinţarea de firme de capital de risc 
- Activitati legate infiinţarea de firme de capital de risc 
Si alte activitati derulate in baza acordului mentionat atat de fondul Jeremie (Jeremie 
Holding Fund) cat si de intermediarii financiari. 
 
II.1.2.4. Categorii de cheltuieli eligibile 
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Pentru FEI si intermediarii financiari costurile standard de management si costurile 
operationale sunt stabilite conform Art. 10 ale Acordului de Finantare. 
 
Pentru beneficiarii finali (intreprinderi mici si mijlocii), categoriile de cheltuieli 
eligibile se stabilesc prin contractele dintre fondul Jeremie si intermediarii financiari.  
 
II.1.2.5. Utilizarea finanţării încrucişate FEDR/FSE  
Nu se aplică 
 
II.1.2.6 Alocarea financiară orientativa 
          - alocari, 
Euro  

Contribuţia publică naţională An 
TOTAL 

Contribuţia UE
(ERDF/CF/ 
ESF/) 

Bugetul 
de stat 

Bugete 
locale 

Alte surse 
publice* 

Total 
Contribuţie 
privată 

2007 100.000.000 100.000.000 0 0 0 0 0 
2008 0 0 0 0 0 0 0 
2009 0 0 0 0 0 0 0 
2010 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 100.000.000 100.000.000 0 0 0 0 0 

 
II.1.2.7. Dimensiunea finantarii acordate  
 
100.000.000 Euro vor fi acordaţi către Fondul de Investitii Jeremie (administrat de 
Fondul European de Investitii). 
JEREMIE şi/sau alte instrumente financiare vor defini valoarea finantarii acordate atat 
intermediarilor financiari cat şi intreprinderilor.  
 
II.1.2.8. Categorii de beneficiari eligibili 
3 nivele de categorii de beneficiari: 

- Fondul de Investitii Jeremie (administrat de Fondul European de Investitii) 
- intermediari financiari  
- IMM aşa cum sunt definite prin Legea nr. 346/2004, cu modificările ulterioare 

 
II.1.2.9. Grupuri ţinta 
Întreprinderile mici şi mijlocii definite conform Legii 346/2004 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
II.1.2.10. Perioada orientativa de depunere a proiectelor  
2007 
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II.1.2.11. Tipuri de cereri de propuneri de proiecte  

- pentru Fondul de Investitii Jeremie - prin atribuire conform art. 44(b) din 
Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006 şi art. 43, par. 4 al regulamentului 
Comisiei Europene 1828/2006. 

- Pentru intermediari financiari şi întreprinderi mici şi mijlocii (definite conf. 
legii 346/2006 cu modificările şi completărie ulterioare): cerere deschisă de 
proiecte cu depunere continuă. 

 
II.1.2.12 Criterii de eligibilitate şi selecţie 
Criteriile de eligibilitate şi selecţie vor fi definite in Acordul de Finantare. 
 
II.1.2.13 Indicatori de monitorizare şi evaluare 
 
Indicatori de program 

Ţinte orientative cumulative    
IIndicator Valoare 

de bază 
An de 
bază 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
IIndicatori de

realizare 
           

Numărul de
instrumente 
financiare 
sprijinite 
financiar  

- 2006         10 

Indicatori de
rezultat  

           

IMM-uri care au
beneficiat de
garanţii (număr) 

- 2006         200
0 

Indicatorii sus-menţionaţi vor fi dezagregaţi pe categorie de IMM, pe fiecare regiune 
si pe tipuri de operatiuni.   
 
Indicatori suplimentari 

Ţinte orientative cumulative    
IIndicator Valoare

de bază 
An 
de 
bază 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

IIndicatori de
rezultat 

           

Număr de IMM
asistate financiar
prin intermediul
instrumentelor 
financiare firme
de capital de risc 

 2006         100 

 
 
II.1.2.14. Teme orizontale 
• Dezvoltarea durabilă 

Sprijinirea accesului IMM-urilor la finantare conduce implicit la creşterea economică 
durabilă, care va asigura o creştere a calităţii  
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• Egalitatea de şanse 

Legislaţia românească aliniată celei europene, garantează drepturi egale pentru 
cetăţeni, în scopul participării fără discriminare la viaţa economică şi socială. 
Acest DMI respectă principiul egalităţii de şanse prin asigurarea accesibilitatii 
nediscriminatorii a beneficiarilor. 
 
II 1.2.15 Ajutorul de stat 
Pentru FEI – ne se aplica 
Pentru intermediarii financiari si IMM – rile sprijinite se aplica ajutorul de stat pentru 
capitalul de risc reglementat „Community guidelines on state aid to promote risk 
capital investments in small and medium-sized enterprises” din data de 19/07/06. 
 
 
II.1.2.16. Clasificarea intervenţiilor  

 
• Tema prioritară 
Cod Tema prioritară 
 Cercetare şi dezvoltare tehnologică (C&DT), inovare şi 

antreprenoriat 
09 Alte masuri pentru stimularea cercetarii si inovarii si 

antreprenoriatului in IMM 
 
• Forma de finanţare 
Cod Forma de finanţare 
02 Ajutor (credit, subventionarea dobanzii, garantii)  
03 Capital de risc 
04 Alte forme de finantare 

 
• Dimensiunea teritorială  
Cod Tipul de teritoriu  
00 Nu este aplicabil 

 
II.1.1.17.Organismul intermediar  
Nu se aplica 
 
II. 1.1.18. Organismul responsabil de efectuarea plăţilor către beneficiari 
Unitatea de plată din cadrul Ministerului Economiei şi Finantelor 
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II.1.3. Domeniul major de intervenţie 1.3 - Dezvoltarea durabilă a 
antreprenoriatului 
 
II.1.3.1. Descriere 
 
Acest DMI vizează dezvoltarea şi inovarea bazei antreprenoriale, prin asigurarea 
infrastructurii logistice, accesul IMM la servicii de consultanţă înalt calificate, precum 
şi asigurarea de servicii integrate pentru afaceri în scopul promovării reţelelor 
corporative de întreprinderi.  
 
Operaţiunile implementate în cadrul acestui DMI, vor susţine dezvoltarea structurilor 
de sprijin al afacerilor (SSA) de interes naţional şi internaţional şi facilitarea accesului 
IMM la servicii de consultanţă cu valoare adăugată ridicată.  
 
Dezvoltarea unor astfel de structuri de afaceri care să asigure mediul adecvat pentru 
întreprinderi inovative, capabile să concureze pe pieţele naţionale şi internaţionale 
reprezintă premisele unei mai bune integrări a economiei naţionale în economia 
europeană.  
Acestea vor contribui la orientarea către piaţa internaţională şi constituirea 
parteneriatelor între unităţi din sectorul cercetare-dezvoltare şi IMM-uri, creşterea 
ratei de internaţionalizare a companiilor româneşti şi la valorificarea activităţii de CD 
prin transferul rezultatelor în IMM. 
 
Dezvoltarea (SSA) are în vedere atragerea întreprinderilor cu potential de dezvoltare, 
care pot deveni catalizator pentru crearea unor poli de crestere selectati pe criterii 
naţionale. De asemenea, se urmăreşte orientarea sectorului privat către inovare, 
creşterea eficienţei IMM-urilor, dezvoltarea antreprenoriatului, crearea de locuri de 
muncă şi reducerea fenomenului de migrare a forţei de muncă înalt calificate din 
rândul specialiştilor români în ştiinţă şi tehnologie.  
 
Finanţarea SSA vizează atât activităţi de tip hard (construirea de infrastructuri, 
consolidări, modernizări, precum şi achiziţia de echipamente) cât şi în activităţi de tip 
soft (servicii destinate pregătirii antreprenoriale, precum: management, diseminare şi 
informare, schimb de experienţă în domeniul celor mai bune practici, activităţi de 
îndrumare şi coordonare, transfer de know-how, seminarii şi ateliere de lucru).  
Încurajarea procesului de interacţiune între firme respectiv reţelele de întreprinderi şi 
clusterele va fi finanţata de asemenea, in scopul favorizarii schimbului de informaţii, 
creşterii numărului de furnizori şi clienţi, cooperarii activă cu alte organizaţii şi 
instituţii din mediul academic, stiintific si financiar.  
Scopul sprijinirii IMM-urilor pentru integrarea în lanţuri de furnizori şi clustere este 
acela de a întări reţelele de afaceri şi de cooperare între întreprinderi prin potenţarea 
lanţurilor de valoare prin finanţarea proiectelor comune în producţie, export, 
consultanţă, marketing, precum şi alte servicii specializate şi logistică. 
   
II.1.3.2. Operaţiuni orientative 
a) Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor (SSA) de interes naţional şi 
internaţional  
b) Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor  
c) Sprijin pentru integrarea întreprinderilor in lanţurile de furnizori sau clustere 
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II.1.3.3 Activităţi eligibile 
Activităţile eligibile în cadrul acestui domeniu major de intervenţie sunt următoarele: 

a) Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor (SSA) de interes naţional şi 
internaţional 
- Elaborarea de studii de fezabilitate, planuri de afaceri, analize financiare, 

proiecte pentru dezvoltarea parteneriatelor în vederea înfiinţării/dezvoltării 
unei SSA 

- Achizitionarea de teren; 
- Construirea/ modernizare/ extinderea de clădiri, exclusiv pentru activităţi de 

producţie, servicii; 
- Crearea/ modernizarea/ extinderea utilităţilor de bază; 
- Managementul SSA (maxim 3 ani după începerea operaţiunilor) 
- Alte activităţi necesare creării/dezvoltării SSA  

Pentru intreprinderile gazduite: 
- Achizitionarea de echipamente, instalatii tehnologice, utilaje; 
- Achiziţionarea de software, brevete, licenţe, know-how sau solutii tehnice 

nebrevetate; 
- Achizitionare de servicii de consultanta si instruire specializată, strict legată de 

activităţile de investiţii specificate mai sus;  
- Achizitionare de servicii de consultanta de afaceri si de promovare a 

afacerilor; 
- Achizitionare de servicii 
 

b) Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor  
Se va acorda sprijin pentru IMM în vederea achiziţionării de servicii de consultanţă în 
domeniile:  

- dezvoltarea de strategii bazate pe soluţii inovative pentru crearea de noi 
produse/servicii;  

- studii de fezabilitate şi pre-fezabilitate privind implementarea tehnologiilor 
eco-eficiente, tehnologii şi produse competitive;  

- management, marketing şi activităţi de promovare; 
- consultanţă financiară;  
- inovare şi drepturi de proprietate intelectuală;  
- tehnologia informaţiei şi e-business;  
- managementul resurselor umane;  
- transferul afacerii. 
 

c) Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere  
- Elaborarea de studii pentru identificarea companiilor membre, evaluarea 

viabilităţii si beneficiilor, în vederea creării şi dezvoltării clusterului/lanţului 
de furnizori;  

- Achiziţionarea de echipamente de logistică necesare pentru funcţionarea 
clusterului (bunuri tangibile si intangibile pentru functionarea clusterului 
exclusiv teren si mijloace de transport); 

- Servicii de consultanţă angajate înainte sau dupa constituirea clusterului; 
- Activităţi pentru promovarea clusterului sau a firmelor membre sau clienţilor; 
- Studii pentru cercetări de piaţă sectoriale sau regionale; 
- Alte activităţi pentru firmele membre sau clienţi (întâlniri de lucru, seminarii 

pentru membri sau potenţiali membri, clienţi). 
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II.1.3.4. Categorii de cheltuieli eligibile  
a) Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor (SSA) de interes naţional şi 
internaţional  

- Costuri pentru: studii de fezabilitate, analize financiare, planuri de afaceri, 
proiecte pentru dezvoltarea parteneriatelor în vederea înfiinţării/dezvoltării 
unei SSA, strategia de dezvoltare a unui SSA (analiza locaţiei, dezvoltarea 
modelului de SSA, potenţialul domeniului şi sectorului, caracteristicile 
firmelor gazduite, sustenabilitatea SSA). 

- Cheltuieli pentru achiziţionarea terenului (maximum 10% din valoarea 
eligibila a proiectului); 

- Costuri pentru amenajarea terenului, avize, acorduri, autorizatii; 
- Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare SSA; 
- Costuri pentru construcţii şi instalaţii, organizare de şantier, cheltuieli conexe 

organizării de şantier; 
- Cheltuieli cu diurne, cazare şi transport ale echipei de proiect; salarii ale 

echipei de proiect; cheltuieli de publicitate, cheltuieli administrative, în limita 
a maxim 5% din valoarea eligibilă a proiectului; 

- Cheltuieli pentru administrarea SSA (maxim 3 ani după începerea 
operaţiunilor); 

- Costuri pentru active intangibile precum retele de comunicatii, platforme şi 
aplicaţii software specializate; 

- Costuri pentru activităţi de comunicare si promoţionale; 
- Costuri pentru activităţi de training specializat. 
 

pentru întreprinderile gazduite: 
- Cheltuieli pentru achiziţia de instalaţii şi echipamente; 
- Cheltuieli pentru achiziţia, închirierea şi leasing-ul pe durata proiectului de 

mijloace de transport, strict legate de ciclul de producţie din unitatea 
respectivă;  

- Cheltuieli pentru achiziţia de brevete, licenţe şi know-how, soluţii tehnice 
nebrevetate, incluzând software legat de procesul de producţie şi cerinţele 
manageriale ale întreprinderii; 

- Cheltuieli pentru instruire specializată pentru personalul operativ (în cazul 
achiziţiei de tehnologie/echipament/software);  

- consultanţă specializată;  
- activităţi de mentoring şi coaching, seminarii, workshop-uri. 

 
b) Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor  
Costul serviciilor de consultanţă legate de activităţile eligibile: 

- dezvoltarea de strategii bazate pe soluţii inovative şi crearea de noi 
produse/servicii;  

- studii de fezabilitate şi pre-fezabilitate privind implementarea tehnologiilor 
eco-eficiente, tehnologii şi produse competitive;  

- management, marketing şi activităţi de promovare;  
- consultanţă financiară;  
- inovare şi drepturi de proprietate intelectuală;  
- tehnologia informaţiei şi e-business;  
- managementul resurselor umane;  
- transferul afacerii. 
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c) Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere  
- costuri pentru studii realizate în vederea identificării companiilor adecvate 

pentru clustere, evaluarea viabilităţii şi beneficiilor clusterelor;  
- costuri pentru întâlniri de lucru şi workshop-uri; 
- costuri pentru achiziţia de echipamente şi logistică pentru spatii necesare în 

funcţionarea clusterului; 
- costuri pentru active tangibile şi intangibile pentru funcţionarea adecvată a 

clusterului, cu excepţia terenului si a mijloacelor de transport. (Proiectul 
trebuie să demonstreze indispensabilitatea activelor); 

- salariile managerilor clusterelor şi a personalului executiv pe o perioada de 
maximum 3 ani de la implementarea proiectului; 

- costuri pentru servicii de consultanţă specializata achiziţionate înainte sau 
după înfiinţarea clusterului;  

- costurile pentru promovarea clusterului şi alte activităţi pentru membri şi 
clienţi  

- costuri pentru întâlniri de lucru, seminarii şi workshop-uri pentru membrii 
actuali şi potenţiali   

- costuri pentru cercetări de piaţă privind concurenţa, inovarea în sector/regiune;  
- costuri pentru instruire specializată legată de achiziţia de active tangibile şi 

intangibile necesare în funcţionarea clusterului.   
 
II.1.3.5 Utilizarea finanţării încrucişate FEDR/FSE  
 
Facilitatea de finanţare încrucişată poate fi utilizată in cadrul operaţiunii orientative c) 
- Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere, 
pentru sprijinirea activităţilor de instruire specializată doar în legătură cu intrarea în 
lanţurile de furnizori şi/sau clustere.  
Costurile pentru activităţile de instruire specializata raportate la totalul costurilor 
eligibile ale proiectului poate fi de maxim 10%.  
 
II.1.3.6 Alocarea financiară orientativă 
 

- alocari, Euro – 
Contribuţia UE  Contribuţia publică naţională An 

TOTAL (ERDF/CF/ ESF/) Bugetul de 
stat 

Bugetele 
locale 

Alte 
surse 
publice* 

Total 

Contribuţie 
privată 

2007 10.129.888 4.160.520 904.424 0 0 904.424 5.064.944 
2008 38.602.203 26.206.829 5.521.322 493.305 0 6.014.627 6.380.747 
2009 65.891.665 44.733.498 9.424.569 842.042 0 10.266.611 10.891.556 
2010 88.887.230 60.345.065 12.713.653 1.135.907 0 13.849.560 14.692.605 
2011 93.171.147 63.253.393 13.326.387 1.190.652 0 14.517.039 15.400.715 
2012 79.015.477 53.643.184 11.301.684 1.009.754 0 12.311.438 13.060.855 
2013 73.972.620 50.219.616 10.580.398 945.310 0 11.525.708 12.227.296 
TOTAL 449.670.230 302.562.105 63.772.437 5.616.970 0 69.389.407 77.718.718 
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II.1.3.7 Dimensiunea finantarii acordate  
 
Valoarea proiectelor    Nu este cazul. 
Valoarea maximă a finantarii 
acordate  
 

a). Dezvoltarea SSE de interes 
naţional şi internaţional  
- pentru întreprinderile din cadrul SSA  
 
b). Sprijin pentru consultanţă acordat 
IMM-urilor 
 
c). Sprijin pentru integrarea 
întreprinderilor în lanţurile de furnizori 
şi clustere  

80.000.000 Lei 
 
600.000 Lei 
 
35.000 Lei 
 
 
10.000.000 Lei 
 

Valoarea eligibilă a proiectelor   Nu este cazul. 
Dimensiunea maximă a 
finantarii acordate din totalul 
costurilor eligibile  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

a). Dezvoltarea SSE de interes 
naţional şi internaţional  
- Administraţia publică locală  
 
- Întreprinderi (din cadrul SSA) 
 
 
 
- Promotori privaţi şi parteneriat între 
entităţi publice şi private pentru SSA 
pentru toate activităţile (facilităţi pentru 
infrastructură şi soft)  
 
b).Sprijin pentru consultanţă acordat 
IMM-urilor 
 
c) Sprijin pentru integrarea 
întreprinderilor în lanţurile de furnizori 
şi clustere 

Investiţii 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Consultanţă 

 
 
Instruire specifică 

 

 
 
98% din costurile eligibile 
 
80% (de minimis) 
 
 
 
50% din costurile eligibile 
 
 
 
 
50% din costurile eligibile 
aferente consultantei 
 
Întreprinderi mijlocii: 50% 
din costurile eligibile 
pentru investitii dacă sunt 
situate în regiunea 
Bucureşti Ilfov şi 60% alte 
regiuni 
Întreprinderi mici: 60% din 
costurile eligibile pentru 
investitii dacă sunt situate 
în regiunea Bucureşti Ilfov 
şi 70% în alte regiuni 

 
 
 
50% din costurile eligibile 
pentru consultanta 

 
 
35% din costurile eligibile 
pentru training dacă sunt 
situate în regiunea 
Bucureşti Ilfov şi 
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45% pentru celelalte 
regiuni. 

Contribuţia eligibilă minimă a 
beneficiarului/ aplicantului  

 

a). Dezvoltarea SSE de interes 
naţional şi internaţional 
 
 
 
 
b). Sprijin pentru consultanţă acordat 
IMM-urilor 
 
c). Sprijin pentru integrarea 
întreprinderilor în lanţurile de furnizori 
şi clustere  
Investiţii  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Consultanţă  
 
 
Instruire specifică 

2% din costurile eligibile 
în cazul autorităţilor 
publice 
20% din costurile eligibile 
în cazul întreprinderilor 
 
50% din costurile eligibile 
aferente consultantei 

 
Întreprinderi mijlocii: 50% 
din costurile eligibile 
pentru investitii dacă sunt 
situate în regiunea 
Bucureşti Ilfov; 40%, alte 
regiuni; 
Întreprinderi mici: 40%, 
din costurile eligibile 
pentru investitii dacă sunt 
situate în regiunea 
Bucureşti Ilfov 30%, alte 
regiuni; 
 
 
 
 
50% din costurile eligibile 
pentru consultanta 
 

65% din costurile eligibile 
pentru training dacă sunt 
situate în regiunea 
Bucureşti Ilfov; 55% din 
costurile eligibile pentru 
training pentru celelalte 
regiuni; 

Contribuţia comunitară la 
sprijinul acordat  

81,34% 
 

 

Contribuţia publică naţională 
la sprijinul acordat 

18,66%  

 
II.1.3.8. Categorii de beneficiari eligibili  
a) Dezvoltarea SSE de interes naţional şi internaţional 

- Întreprinderi private  
- Parteneriat între întreprinderi şi autorităţile publice locale sau universităţi şi 

institute de C&D  
- ONG-uri 
- Autorităţi publice locale  
- Întreprinderi gazduite în cadrul SSA  
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b). Sprijinirea IMM-urilor pentru accesul la servicii de consultanţă 
IMM-uri 
 
c). Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori şi clustere  

- Autorităţi publice locale 
- Întreprinderi 
- ONG 
 

 
II.1.3.9 Grupuri ţintă 
Nu se aplică. 
 
II.1.3.10 Perioada orientativă pentru depunerea proiectului  
a) Dezvoltarea SSE de interes naţional şi internaţional: 2008-2013  
b) Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor: 2007 - 2013 
c) Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere: 2009 
- 2013 
 
II.1.3.11 Tipuri de cererei de propuneri de proiecte  
a) Dezvoltarea SSE de interes naţional şi internaţional 
1. Expresie de interes şi dezvoltarea proiectului pentru SSA şi finanţarea planurilor de 
afaceri selectate. 
2.Selectarea celor mai bune planuri de afaceri, dezvoltate din activităţile anterioare 
(expresia de interes) pentru implementarea proiectului, cerere deschisa de proiecte cu 
depunere continuă  
3.Cerere deschisă de proiecte cu termen limită, pentru firma administratoare a SSA 
(dacă e diferită de beneficiarii solicitanti)  
4. Cerere deschisă de proiecte cu depunere continuă pentru întreprinderi locatare 
 
b) Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor  
Cerere deschisă de proiecte cu depunere continuă 
 
c) Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere  
Expresie de interes şi dezvoltare de proiect  
şi cerere de ofertă deschisă cu depunere continua pentru membri 
 
II.1.3.12. Criterii de eligibilitate şi evaluare/selecţie  
 
Criterii de eligibilitate pentru beneficiari 

- întreprinderile sunt inregistrate la Registrul Comerţului ca societati comerciale 
şi îşi desfăşoară activitatea in România 

- întreprinderile nu sunt în stare de insolvenţă, nu au afacerile administrate de un 
judecător sindic, nu au nici o restricţie asupra activităţii comerciale, nu sunt 
subiectul unor aranjamente între creditori sau nu se află într-o alta situaţie, 
similară cu cele menţionate mai sus, reglementate prin lege; 

- la data depunerii cererii de finanţare întreprinderile nu înregistreaza datorii 
restante la bugetul de stat, bugetele locale, asigurări sociale, asigurări pentru 
şomaj, asigurari pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum si 
asigurări de sănătate sau altele prevăzute de legile în vigoare; 
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- administratorul societatii nu a fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani, de 
către nici o instanţă de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale; 

- să nu furnizeze informaţii false sau date incomplete în legătură cu cele 
specificate mai sus;  

- intreprinderile nu trebuie sa fie din categoria „societăţi în dificultate”, în 
înţelesul Instrucţiunilor privind ajutorul de stat pentru salvarea si 
restructurarea întreprinderilor în dificultate, elaborate la nivel european 
(publicate Jurnalul Oficial al Comisiei 244 din 01.10.2004) şi anume: 
a) în cazul societăţilor cu răspundere limitată, când se constată pierderea a mai 
mult de jumătate din capitalul social şi a mai mult de un sfert din capitalul de 
lucru în ultimele 12 luni; 

b) în cazul unei societăţi în care asociaţii răspund nelimitat şi solidar asupra 
obligaţiilor sociale ale întreprinderii, atunci când s-a pierdut mai mult de 
jumătate din capitalul propriu, aşa cum reiese din evidenţele contabile ale 
societăţii, şi când mai mult de un sfert din acest capital s-a pierdut în decursul 
ultimelor 12 luni; 

c) pentru întreprinderile de orice formă juridică, când respectiva întreprindere 
întruneşte condiţiile pentru a fi supusă unei proceduri prevăzute de legislaţia 
privind procedura insolvenţei. 

- întreprinderile cu activitate economică mai mare de 2 ani, trebuie să fi 
înregistrat profit în ultimii doi ani contabili;  

- întreprinderile cu mai puţin de 2 ani activitate economică, trebuie sa prezinte o 
garanţie eliberată de o instituţie financiară pentru cel puţin 50% din valoarea 
investiţiilor eligibile, criteriu care se aplică numai pentru operaţiunea a);  

- solicitantul trebuie sa prezinte dovada resurselor financiare de implentarea 
proiectului de SSA la nivel naţional / internaţional. 

 
Pentru întreprinderile care vor fi găzduite de SSA:  
- să aibă activitate într-un domeniu productiv cu valoare adăugata ridicată  
- plan de afaceri viabil, domeniul de activitate productiv utilizând tehnologii şi 

procese inovatoare sau bazate pe rezultatele cercetării - dezvoltării (brevete, 
drepturi de autor etc) 

- să dovedească potenţial de distribuţie a produselor la nivel naţional şi/sau 
internaţional  
 
 

Criterii de eligibilitate a proiectelor 
- Dezvoltarea SSE de interes naţional şi internaţional 
- scopul si obiectivele propunerii sa fie in conformitate cu obiectivele specifice 

ale axei prioritare precum si cu unul sau mai multe din obiectivele operatiunii 
aşa cum sunt descrise in cererea de propuneri proiecte; 

- proiectul sa fie derulat in România; 
- dimensiunea finantarii solicitate sa se încadreze in limitele menţionate in 

cererea de propuneri de proiecte; 
- sa contina activitati eligibile definite pentru operaţiune in cererea de propuneri 

de proiecte; 
- durata sa se încadreze in limitele menţionate in cererea de propuneri de 

proiecte; 
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- rezultatele sa fie clar definite şi măsurabile/cuantificabile iar indicatorii 
conformi cu cei evidenţiaţi în cererea de propuneri de proiecte; 

- activităţile sa nu fi fost finanţate din alte surse publice, nici parţial, nici in 
totalitate; 

- plan de afaceri este viabil pe termen mediu si lung si include proceduri 
detaliate de implementare, evaluarea ideilor inovative de afaceri, procedurile 
de monitorizare, prezentarea dovezii privind capacitatea de relationare cu 
mediul de afaceri, CD la nivel national şi internaţional; 

- criteriile de admisibilitate pentru intreprinderile gazduite prevazute in proiect 
trebuie să evidentieze caracteristicile de inovare şi internaţionalizare si 
capacitatea acestora de creastere în cadrul SSA  

 
b) Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor 

- - scopul si obiectivele propunerii sa fie in conformitate cu obiectivele specifice 
ale axei prioritare precum si cu unul sau mai multe din obiectivele operatiunii 
aşa cum sunt descrise in cererea de propuneri proiecte; 

- proiectul sa fie derulat in România; 
- dimensiunea finantarii solicitate sa se încadreze in limitele menţionate in 

cererea de propuneri de proiecte; 
- sa contina activitati eligibile definite pentru operaţiune in cererea de propuneri 

de proiecte; 
- durata sa se încadreze in limitele menţionate in cererea de propuneri de 

proiecte; 
- activităţile sa nu fi fost finanţate din alte surse publice, nici parţial, nici in 

totalitate; 
- relevanţa consultanţei pentru domeniul de activitate al firmei;  
- relevanţa consultanţei pentru dezvoltarea firmei.  

 
c) Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere  

- scopul si obiectivele propunerii sa fie in conformitate cu obiectivele specifice 
ale axei prioritare precum si cu unul sau mai multe din obiectivele operatiunii 
aşa cum sunt descrise in cererea de propuneri proiecte; 

- proiectul sa fie derulat in România; 
- dimensiunea finantarii solicitate sa se încadreze in limitele menţionate in 

cererea de propuneri de proiecte; 
- sa contina activitati eligibile definite pentru operaţiune in cererea de propuneri 

de proiecte; 
- durata sa se încadreze in limitele menţionate in cererea de propuneri de 

proiecte; 
- rezultatele sa fie clar definite şi măsurabile/cuantificabile iar indicatorii 

conformi cu cei evidenţiaţi în cererea de propuneri de proiecte; 
- activităţile sa nu fi fost finanţate din alte surse publice, nici parţial, nici in 

totalitate; 
- prezentarea studiului de fezabilitate privind identificarea firmelor adecvate 

pentru a fi incluse în cluster; 
- viabilitatea şi beneficiile cluster-ului ce va fi creat şi dezvoltarea acestuia;  
- impactul economic, social şi de mediu la nivel regional;  
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II.1.3.13. Indicatori de monitorizare şi evaluare 
 
Indicatori de program 

Ţinte orientative cumulative    Indicator 
 

Valoar
ea de
bază 

Anul 
de 
bază 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Indicatori de 
realizare  

  

Întreprinderile care
au beneficiat de
servicii de
consultanţă (număr)

 2006 50 500 1400 2600 3800 5000 7000 8000 2000

Numărul structurilor
de sprijinire a
afacerilor sprijinite
(nou create sau
existente) 

 2006 0 0 2 4 8 10 16 19 10-
15 

   
Indicatori de 
rezultat 

  

Numărul 
întreprinderilor 
incluse în reţea
(number) 

 2006 0 0 20 40 80 100 160 190 200 

 
II.1.3.14. Teme orizontale 
• Dezvoltarea durabilă 

Sprijinul direct pentru dezvoltarea SSA va fi acordat acelor activităţi şi proiecte care 
promovează modernizarea tehnologiilor existente cu scopul de a diminua impactul 
acestora asupra mediului şi introducerea tehnologiilor nepoluante. 
 
Dezvoltarea tehnologiilor moderne va permite reducerea emisiilor, deşeurilor, apei 
reziduale, legate de poluarea fizică. Implementarea tehnologiilor moderne va scădea 
consumul resurselor naturale şi materiale. Folosirea optimă a resurselor naturale şi 
materiale va încuraja producătorii să extragă şi să producă mai puţin, reducându-se  
astfel, efectele asupra mediului înconjurător. În plus, introducerea tehnologiilor 
moderne şi nepoluante poate încuraja dezvoltarea şi folosirea produselor cu impact 
redus asupra mediuluia finantare conduce implicit la creşterea economică durabilă, 
care va asigura o creştere a calităţii  
 
• Egalitatea de şanse 

Legislaţia românească aliniată celei europene, garantează drepturi egale pentru 
cetăţeni, în scopul participării fără discriminare la viaţa economică şi socială. 
Acest DMI respectă principiul egalităţii de şanse prin asigurarea accesibilitatii 
nediscriminatorii a beneficiarilor. 
 
 
II.1.3.15. Ajutorul de stat 
 
Operaţiune Regimul ajutorului de stat Baza legală 
a).Dezvoltarea SSE de Ajutor pentru investiţii acordat 

întreprinderilor nou înfiinţate şi a 
Deciziile anterioare ale Comisiei cu 
privire la  probleme similare  
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Operaţiune Regimul ajutorului de stat Baza legală 
interes naţional şi 
internaţional 
 

celor cu istoric economic 
 
 

(Regulamentul 375/02/C(2002) 4031 
fin) 

b).Sprijin pentru 
consultanţă acordat IMM 
 

Ajutor de stat pentru IMM 
(pentru servicii de consultanţă) - 
exceptare în bloc 
 

Regulamentul Comisiei (EC) Nr. 
70/2001 din12 Ianuarie 2001 privind 
aplicarea Articolelor 87 şi 88 din 
Tratatul CE privind ajutorul de stat 
pentru întreprinderi mici şi mijlocii, 
modificată de  Regulamentul Comisiei 
Nr. 364/2004 
 

c). Sprijin pentru 
integrarea întreprinderilor 
în lanţurile de furnizori 
sau clustere 

Ajutor regional pentru investiţii - 
exceptare în bloc 
 
 
 
Ajutor de stat pentru IMM 
(servicii de consultanţă) - 
exceptare în bloc 
 
 
 
 
 
Ajutor pentru training - exceptare 
în bloc 

Regulamentul Comisiei (EC) Nr. 
1628/2006 pentru aplicarea Articolelor 
87 şi 88 ale Tratatului privind ajutorul 
naţional regional pentru investiţii  
 
Regulamentul Comisiei (EC) nr. 
70/2001 din 12 Ianuarie 2001 pentru 
aplicarea Articolelor 87 şi 88 ale 
Tratatului CE privind ajutorul de stat 
acordat întreprinderilor mici şi mijlocii, 
amendat prin Regulamentul Comisiei 
nr.  364/2004 
 
Regulamentul Comisiei nr. 68/2001 din 
12 Ianuarie 2001 privind aplicarea 
Articolelor 87 şi 88 ale Tratatului CE 
privind ajutorul pentru training  

 
II.1.3.16. Clasificarea intervenţiilor 
 

• Tema prioritară 
Cod Tema prioritară 
 Cercetare şi dezvoltare tehnologică, inovare şi antreprenoriat  
08 alte investiţii în firme  
09 Alte măsuri de stimulare a cercetării, inovării şi antreprenoriatului 

 
• Forma de finanţare 
Code Forma de finanţare 
01 ajutor nerambursabil 

 
• Dimensiunea teritorială  
Cod Tipul de diviziune teritorială  
00 nu se aplică 

 
II.1.3.17. Organism Intermediar 
Ministerul pentru IMM, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale 
 
II.1.3.18 Organismul responsabil de efectuarea plăţilor către beneficiari  
Unitatea de plată din cadrul Ministerului Economiei şi Finantelor 
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II.2. AXA PRIORITARA 2: - CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII 
ECONOMICE PRIN CERCETARE - DEZVOLTARE ŞI INOVARE 
 
 
II.2.1. Domeniul major de intervenţie 2.1. - Cercetarea în parteneriat între 
universităţi/institute de cercetare  şi întreprinderi în vederea obţinerii de 
rezultate aplicabile în economie 
 
II.2.1.1. Descriere 
 

In scopul creşterii competitivităţii economice a României, acest domeniu de 
intervenţie urmăreşte: 

- Încurajarea parteneriatului intre universităţi/institute de cercetare-dezvoltare 
si întreprinderi pentru intensificarea activităţilor de C-D in întreprinderi si promovarea 
transferului tehnologic, in special in domenii ştiinţifice prioritare la nivel european 
sau de interes pentru România; 

- Generarea de rezultate de interes economic si stimularea transferului 
rezultatelor cercetarii şi cunoştinţelor ştiinţifice în mediul economic; 

- Ridicarea nivelului dezvoltării tehnologice in întreprinderi, ca prim factor 
pentru creşterea competitivităţii lor; 

- Dezvoltarea capacităţii personalului C-D prin parteneriate cu specialisti de 
nivel international. 

Intreprinderile care participă la acest domeniu de intervenţie vor putea aplica ulterior 
la domeniul major de intervenţie 2.3, pentru proiecte individuale de inovare pentru a 
transforma rezultatele cercetărilor în produse/tehnologii/servicii pe piaţă, sau pe axa 
prioritară 1, pentru sprijinirea investiţiilor productive si pentru accesul la noi pieţe. 
  

II.2.1.2. Operaţiuni orientative 
 
Operaţiunea 1: Proiecte de cercetare in  parteneriat intre universităţi/ instituţii de 
cercetare si întreprinderi 
Obiectivul acestei operaţiuni este de a sprijini activităţile de C-D realizate în 
colaborare între întreprinderi şi universităţi/instituţii de C-D, care vor genera rezultate 
de interes economic si care vor stimula procesul de transferare a rezultatelor din 
cercetare in mediul economic.  Proiectul trebuie să genereze un transfer tehnologic: 
obţinerea unui brevet şi vânzarea acestuia, crearea unui spin-off intern sau obţinerea 
unui rezultat care să fie implementat în producţie printr-un proiect de inovare eligibil 
pentru sprijin prin domeniul de intervenţie 3. 
 
Proiectele se vor adresa următoarelor cinci arii tematice prioritare: sănătate; 
agricultură, securitate şi siguranţă alimentară; energie; mediu;  materiale, produse şi 
procese inovative. 
 
Operaţiunea 2: Proiecte CD de înalt nivel ştiinţific la care vor participa specialişti 
din străinătate 
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Aceasta operaţiune urmăreşte crearea de nuclee de competenta ştiinţifică si/sau 
tehnologica de înalt nivel, la standarde europene, in cadrul unui institut C-D, al unei 
universităţi sau al unei întreprinderi gazda, prin atragerea de specialişti din străinătate, 
de orice naţionalitate, cu competenţă recunoscută. 

Proiectele vor fi conduse de către specialistul din străinătate, care va fi angajat ca 
cercetator stiintific cu norma întreaga, pe o perioada determinata (cel puţin durata 
proiectului) in instituţia C-D/universitatea sau întreprinderea gazdă.  

 
II.2.1.3. Activităţile eligibile 
 

- activitati pentru realizarea documentatiilor pregătitoare nefinantate public 
anterior – plan de afaceri, studiu de piata, etc (pentru organizatii de cercetare1) 

- activităţi de cercetare industriala/aplicativa; 
- activităţi de dezvoltare precompetitivă /experimentala; 
- diseminarea rezultatelor (pentru organizaţii de cercetare); 
- protejarea drepturilor de proprietate industrială (pentru organizaţii de cercetare 

si IMM-uri2); 
- transfer tehnologic (pentru organizaţii de cercetare): 

o vînzarea de licenţe şi brevete, 
o dezvoltare de spin-off de natură internă; 

- management de proiect (pentru organizaţii de cercetare).  
 
II.2.1.4. Categorii de cheltuieli eligibile 
 
În cadrul activităţii de realizare de documente pregătitoare se docontează valoarea 
planului de afaceri, studiului de piaţă, analizei economice, etc care a fundamentat 
proiectul la competiţie numai în cazul în care realizarea acestora nu a fost finanţată 
anterior din fonduri publice. 
Costurile eligibile pentru activităţile C-D sunt urmatoarele: 

- costuri de personal (pe durata  proiectului de cercetare) 
- costuri pentru achiziţii de instrumente si echipamente  necesare pentru 

realizarea proiectului. Daca aceste instrumente si echipamente  au o durata 
de functionare mai mare decât durata proiectului de cercetare sunt eligibile 
doar costurile de amortizare calculate pe durata derulării proiectului pe 
baza practicilor contabile reglementate; 

- costuri pentru achiziţii de servicii de cercetare; 
- costuri pentru achiziţii de servicii de consultanţă sau servicii echivalente 

folosite exclusiv pentru activitatea de cercetare; 
-  costuri pentru achiziţii de cunoştinţe tehnice si de brevete sau de drepturi 

de utilizare a acestora;  
- cheltuieli indirecte (de regie) implicate de proiectul de cercetare; 
- alte cheltuieli de operare, inclusiv costuri de deplasare şi costuri de 

materiale, materii prime, substanţe şi animale de experiment, consumabile 
şi produse similare necesare pentru activitatea de cercetare. 

Costurile eligibile pentru activitatea de diseminare a rezultatelor sunt: 
- costuri de publicare pentru articole şi publicaţii ştiinţifice; 

                                                 
1 Organizaţia de cercetare este definită în Cadrul Comunitar de ajutor de stat de CDI (2006/C323/01). 
2 IMMurile sunt întreprinderile definite conform Legii nr. 346/2004, cu modificările si completarile 
ulterioare. 
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- costuri de deplasare la conferinţe şi alte manifestări ştiinţifice (transport, 
cazare, diurnă); 

- taxă de participare la conferinţe şi alte manifestări ştiinţifice; 
- costuri pentru organizare de manifestări ştiinţifice. 

Costurile eligibile pentru protejarea drepturilor de proprietate industriala sunt 
următoarele: 

- toate costurile anterioare obtinerii drepturilor in prima jurisdicţie, incluzând 
costurile cu privire la pregătirea, depunerea dosarului si urmarirea  cererii , ca 
si costurile reieşite din reînnoirea cererii înainte de acordarea acestor drepturi; 

- costurile de traducere si alte costuri legate de obţinerea şi sau validarea 
drepturilor in cadrul altor  jurisdicţii; 

- costurile care decurg din apărarea validităţii dreptului in timpul urmaririi 
oficiale a cererii si eventuale proceduri de contestatie, chiar daca astfel de 
costuri apar după ce dreptul a fost acordat. 

Pentru activitatea de transfer tehnologic sunt eligibile următoarele costuri: 
- costuri de personal (pe durata  proiectului de cercetare); 
- costuri pentru achiziţie de servicii de consultanţă sau servicii echivalente 

folosite exclusiv în activitatea de transfer tehnologic (protejare şi vânzare de 
drepturi de proprietate industrială, vânzarea de licenţe, realizarea de studii 
pregătitorare şi alte servicii necesare pentru înfiinţarea de spin-off-uri de 
natură internă); 

- costuri pentru dotări pentru spin-off-ul intern. 
Pentru managementul de proiect sunt eligibile următoarele costuri: 

- costuri pentru elaborarea de materiale publicitare şi publicitate prin mass-
media a proiectului; 

- costuri de personal pe durata proiectului exclusiv pentru personalul implicat în 
managementul de proiect; 

- costuri pentru achiziţie de servicii pentru organizarea de licitaţii publice; 
- costuri pentru achiziţie de servicii de audit financiar extern şi certificări. 

 
II.2.1.5. Utilizarea  finanţării încrucişate din FEDR / FSE 
Nu se aplica. 
 
II.2.1.6. Alocarea financiara orientativa 

- alocari, Euro – 
Contribuţia UE Contribuţia publică naţională An 

TOTAL (ERDF/CF/ 
ESF/) 

Bugetul 
de stat 

Bugetele 
locale 

Alte 
surse 
publice* 

Total 

Contribuţie 
privată 

2007 0 0 0 0 0 0 0
2008 14.940.128 8.183.188 3.021.908 0 0 3.021.908 3.735.032
2009 35.999.753 15.412.968 10.695.432 0 0 10.695.432 9.891.353
2010 35.280.371 21.284.470 5.175.808 0 0 5.175.808 8.820.093
2011 36.901.487 22.192.607 5.483.508 0 0 5.483.508 9.225.372
2012 32.490.118 19.191.781 5.175.808 0 0 5.175.808 8.122.529
2013 28.934.747 17.448.352 4.252.708 0 0 4.252.708 7.233.687
TOTAL 184.546.604 103.713.366 33.805.172 0 0 33.805.172 47.028.066
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II.2.1.7. Dimensiunea finantarii acordate   
 

Valoarea proiectelor Nu se aplica. 

Valoarea maxima a finantarii acordate        2.000.000 Lei (operaţiunea 1) 

4.000.000 Lei (operaţiunea 2) 

Valoarea eligibila a proiectelor Nu se aplica. 

Dimensiunea maxima a finantarii acordate din totalul 
costurilor eligibile  

Vezi tabelul de mai jos 

Contribuţia minima eligibila a beneficiarului 
/aplicantului  

Vezi tabelul de mai jos 

Contributia comunitara la finantarea acordata        75.4% 

Contributia publica nationale la finantarea acordata 24.6% (Buget de stat) 
 
Dimensiunea maxima a finantarii acordate din costurile eligibile totale: 

Organizaţii de 
cercetare (pentru 

activităţi non-
economice) 

Alţi beneficiari, inclusiv întreprinderi si instituţii de C-D organizate ca agenţi 
economici  

 
 
 
 
100% din totalul 
costurilor eligibile 
pentru toate 
activităţile 

Pentru cercetare industriala:  
Întreprinderi mari: 50% din totalul costurilor eligibile; 
Întreprinderi mijlocii: 60% din totalul costurilor eligibile; 
Întreprinderi mici: 70% din totalul costurilor eligibile; 
Pentru dezvoltare experimentala:  
Întreprinderi mari: 25% din totalul costurilor eligibile; 
Întreprinderi mijlocii: 35% din totalul costurilor eligibile; 
Întreprinderi mici: 45% din totalul costurilor eligibile; 
Se acordă un bonus de 15% pînă la un maxim de 80% în următoarele cazuri: 
- colaborare cu cel puţin un IMM cu condiţia ca nici un participant să nu deţină 
mai mult de 70% din costurile eligibile ale proiectului, 
- colaborare cu o organizaţie de cercetare care deţine cel puţin 10% din costurile 
eligibile ale proiectului şi are dreptul să publice rezultatele activităţii sale pe 
proiect, 
- diseminarea prin conferinţe şi publicaţii a rezultatelor obţinute (numai pentru 
cercetarea industrială). 
Pentru protejarea drepturilor de proprietate industrială (pentru IMM-uri) 
Se aplica aceleaşi procentaje  ca in cazul cercetării  care  a generat  brevetele ( 
industrială sau experimentală).  

 
II.2.1.8. Categorii de beneficiari eligibili 
 
Universităţi; instituţii de C-D; întreprinderi cu activitate de C-D şi ONG-uri cu 
activitate de C-D. 
 
II.2.1.9. Grupuri ţintă / Zone ţintă 
Nu se aplica. 
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II.2.1.10. Perioada orientativa de depunere a proiectelor  
Se vor lansa cereri de proiecte în 2008, 2010 şi 2012. 
 
II.2.1.11. Tipul de cerere de propuneri de proiecte  
 
Cerere deschisa de proiecte cu termen limita. 
Cerere deschisa de proiecte cu depunere continua.  
 
II.2.1.12. Criterii de eligibilitate si evaluare/selecţie 
 
Criterii de eligibilitate a beneficiarilor 

- Institutia solicitanta sa fie înregistrata si sa desfăşoare activităţi in 
România; 

- În cazul instituţiilor de C-D, activitatea de cercetare-dezvoltare sa 
constituie obiectul principal de activitate (cod CAEN 73) stabilit 
potrivit legii; 

- În cazul întreprinderilor, obiectul principal de activitate sa nu fie 
activitatea de C-D (cod CAEN73), dar aceasta activitate sa fie trecuta 
in statutul de funcţionare; 

- În cazul întreprinderilor sau al instituţiilor CD organizate ca agenţi 
economici, solicitantul sa nu se afle in niciuna din următoarele situaţii: 

i. in stare de faliment ori lichidare, afacerile administrate 
de un judecător-sindic sau activităţile sale comerciale 
sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu 
creditorii sau este intr-o situaţie similara cu cele 
anterioare, reglementata prin lege; 

ii.  nu si-a îndeplinit obligaţiile de plata a impozitelor, 
taxelor si contribuţiilor de asigurări sociale către 
bugetele componente ale bugetului general consolidat 
(buget de stat, bugete speciale, bugete locale), in 
conformitate cu prevederile legale in vigoare; 

iii. reprezentantul legal a fost condamnat in ultimii 3 ani, 
prin hotărâre definitiva a unei instanţe judecătoreşti, 
pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale 
sau pentru comiterea unei greşeli in materie 
profesionala; 

iv.  prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile 
cerute mai sus; 

v.  in dificultate, in sensul Liniilor Directoare comunitare 
cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea si 
restructurarea întreprinderilor in dificultate, publicate in 
Jurnalul Oficial al Comunitarilor Europene nr. C 
244/01.10.2004 (Community Guidelines on state aid for 
rescuing and restructuring firms in difficulty), si anume: 

a) in cazul societăţilor cu răspundere limitata, 
când se constata pierderea a mai mult de jumătate din 
capitalul social si a mai mult de un sfert din capital in 
ultimele 12 luni; 

b) in cazul unei societăţi in care cel puţin o parte 
din asociaţi raspund nelimitat de datoriile întreprinderii, 
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atunci când s-a pierdut mai mult de jumătate din 
capitalul propriu, aşa cum reiese din evidentele 
contabile ale societăţii, si când mai mult de un sfert din 
acest capital s-a pierdut in decursul ultimelor 12 luni; 

c)  pentru întreprinderile de orice forma juridica, 
când respectiva întreprindere întruneşte condiţiile pentru 
a fi supusa unei proceduri prevăzute de legislaţia 
privind procedura reorganizării judiciare si a 
falimentului. 

Pentru operaţiunea 1: 
- parteneriat obligatoriu între instituţii de C-D/universităţi şi cel puţin o 

întreprindere; 
- coordonatorul de proiect trebuie sa fie o universitate sau o instituţie de 

C-D. 
 

Pentru operaţiunea 2:  
- acord obligatoriu intre instituţia de C-D/universitatea/intreprinderea  

unde va fi realizat proiectul de cercetare si specialistul din străinătate  
- condiţii pentru specialistul de înalt nivel: 

a) sa aibă cel puţin 5 ani vechime in activitatea de cercetare si titlul de doctor in 
ştiinţe; 

b) sa fi lucrat în cercetare (sau sa fi fost la studii pentru doctorat sau postdoctorat) 
cel puţin 3 ani in străinătate, in ultimii 5 ani. 

 
Criterii de eligibilitate a proiectelor:  

- scopul, si obiectivele propunerii sa fie in conformitate cu obiectivele 
specifice ale axei prioritare precum si cu unul sau mai multe din 
obiectivele operatiunii aşa cum sunt descrise in cererea de proiecte; 

- proiectul sa fie derulat in România; 
- dimensiunea alocarii solicitate sa se încadreze in limitele menţionate in 

cererea de proiecte; 
- sa contina activitati eligibile definite pentru operaţiune in cererea de 

proiecte; 
- durata sa se încadreze in limitele menţionate in cererea de proiecte; 
- rezultatele sa fie clar definite si măsurabile; 
- activităţile sa nu fi fost finanţate din alte surse publice, nici parţial, nici 

in totalitate; 
 
Pentru operaţiunea 1 propunerea trebuie sa se încadreze in una din cele cinci arii 
tematice prioritare eligibile pentru aceasta operaţiune: sănătate; agricultură, securitate 
si siguranţă alimentară; energie; mediu; materiale, produse si procese inovative. 
 
Criterii de evaluare/selecţie 
Generale 

- Relevanta ştiinţifică şi din punct de vedere al strategiilor naţionale, regionale 
sau sectoriale (unde este cazul). Relevanta economica a proiectului. 

- Maturitatea proiectului:  
 corelarea intre activităţile propuse, resursele necesare si scopul 

proiectului;  
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 capacitatea de implementare a proiectului; 
 analiza financiara si analiza riscurilor; 
 nivelul si relevanta contribuţiei financiare private pe proiect.  

- Contribuţia proiectului la promovarea dezvoltării durabile şi a egalităţii de 
şanse. 

 
Specifice operaţiunii 1  

o experienţa beneficiarilor în proiecte finanţate pe PC6 si PC 7; 
o beneficiarii proiectului se număra printre actorii unui pol de excelenta. 

 
II.2.1.13. Indicatori de monitorizare si evaluare  
 
Indicatori de program 

Ţinte orientative cumulative    Indicator 

 

Valoar
e de 
baza 

 

An
ul 
de 
ba
za 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Indicatori de 
realizare  

           

Proiecte 
realizate in 
parteneriat de 
instituţii C-D 
si întreprinderi 
(număr) 

- -  80 80 150 150 200 200 200 200 

Total proiecte 
C-D sprijinite 
(număr) 

   85 85 170 170 230 230 230 230 

Întreprinderi 
implicate in 
proiectele 
asistate 
(număr) 

- -  60 60 115 115 155 155 155 155 

Cheltuieli 
publice in 
proiecte de 
CDI asistate 
(Meuro) 

- -  11 37 63 90 114 135 135 135 

Indicatori de 
rezultat  

           

Locuri de 
munca 
create/mentinu
te la 
beneficiarii 
asistati 
(numar) 

- - - 3 2 6 1 2 3 3 4 
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Cheltuieli 
private directe 
in proiectele 
CDI sprijinite 
(Meuro) 

- -  3 13 22 31 39 46 46 46 

Cereri de 
brevete 
rezultate din 
proiectele 
asistate 
(număr) 

- -    5 7 12 20 25 30 

Cheltuieli 
private directe 
in proiectele 
CDI sprijinite 
(Meuro) 

- -  3 13 22 31 39 46 46 46 

Cereri de 
brevete 
rezultate din 
proiectele 
asistate 
(număr) 

- -    5 7 12 20 25 30 

 
Indicatori suplimentari  

Ţinte orientative cumulative    Indicator 

 

Valoar
e de 
baza 

 

Anul de 
baza 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Indicatori 
de realizare  

           

Număr de 
specialişti 
din 
străinătate 
angajaţi 
(număr) 

   5 5 20 20 30 30 30 30 

Număr de 
articole in 
publicaţii 
ştiinţifice 

     50 100 150 200 250 250 

Nr de 
rezultate 
transferate 

     20 40 60 80 100 100 

 
II.2.1.14. Teme orizontale 
 

• Dezvoltare durabila 
Prin cele 5 arii tematice sustinute, acest DMI contribuie la înlocuirea materialelor 
poluante, imbunatatirea eficientei energetice, reducerea consumurilor de energie, 
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combustibili, resurse naturale, precum si crearea de noi materiale cu performante 
imbunatatite din aceleaşi puncte de vedere. 

Cerinţele minime avute in vedere pentru toate proiectele sunt de a respecta 
regulamentele europene si nationale de protectie a mediului, atât pentru creşterea 
competitivităţii întreprinderilor romaneşti, cat si pentru reducerea poluării mediului. 

• Egalitatea de şanse 
Acest DMI respectă principiul egalităţii de şanse prin asigurarea accesibilitatii 
nediscriminatorii a beneficiarilor. 
Vor fi acordate punctaje mai mari propunerilor de proiecte care încurajează 
participarea tinerilor cercetători in activitati de C-D.  

 
II.2.1.15. Ajutorul de stat          
 

Operaţiune Regimul ajutorului de 
stat  

Baza legala  

Operaţiunea 1: Proiecte de 
cercetare in  parteneriat 
intre universităţi/ instituţii 
de cercetare si întreprinderi 
Operaţiunea 2. Proiecte CD 
de înalt nivel ştiinţific la 
care vor participa specialişti 
din străinătate  

Ajutor de stat pentru 
cercetare dezvoltare 
inovare 
 
 

Cadru comunitar pentru ajutorul de 
stat pentru cercetare dezvoltare si 
inovare  
(2006/C 323/01) 
 

 
II.2.1.16. Clasificarea  intervenţiilor 
 

o Teme prioritare 

Code Tema prioritara 

  

 Cercetare si dezvoltare tehnologica (C&DT), inovare si antreprenoriat  
01 Activitatea de C&DT in centre de cercetare 

03 

Transfer tehnologic si imbunatatiri in reţelele de cooperare intre IMM-uri, 
afaceri si universitati, scoli post-universitare de orice tip, autoritati 
regionale, centre de cercetare si poli ştiinţifici si tehnologici (parcuri 
ştiinţifice si tehnologice, tehnopoli etc.) 

 
• Forma de finanţare   

Code Forma de finanţare  
01 Asistenţă nerambursabilă               

 
• Dimensiune teritoriala 

Code Tip de teritoriu 
00 Nu se aplica 
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II.2.1.17. Organisme intermediare 
 
Ministerul Educaţiei, Cercetării si Tineretului - Autoritatea Naţionala pentru Cercetare 
Ştiinţifica (ANCS) 
 
II.2.1.18. Organismul competent pentru efectuarea plaţilor către beneficiari 
 
Unitatea de plată din cadrul Ministerului Economiei şi Finantelor 
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II.2.2. Domeniul major de intervenţie 2.2 - Investiţii in infrastructura de CDI si 
dezvoltarea capacităţii administrative 
 
II.2.2.1. Descriere 
 
Prin acest domeniu de intervenţie se oferă sprijin public pentru dezvoltarea 
infrastructurii de CD celor mai performante universităţi si instituţii de CD publice. 
ANCS va coordona procesul periodic de evaluare a universităţilor şi instituţiilor de 
CD, imparţial, pe baza unor criterii de evaluare relevante, cum ar fi:  numărul si 
calitatea cercetătorilor, publicaţii, capacitatea de integrare a reţelelor naţionale si 
internaţionale de C-D, participarea la Programul Cadru 7 de cercetare, etc. Pe de alta 
parte, unele universităţi şi instituţii CD vor putea fi sprijinite prin acţiuni de crestere a 
capacitatii  administrative. 
 
Obiectivele specifice ale acestui domeniu de intervenţie sunt: 

- creşterea calităţii si eficientei activităţii de C-D desfăşurate in 
universităţile si in institutele de C-D publice, care vor asigura 
standarde educaţionale ridicate si servicii performante pentru 
întreprinderi, prin dotarea lor cu cele mai moderne echipamente, 
instrumente, software, care sa contribuie la dezvoltarea infrastructurii 
C-D existente sau prin dezvoltarea de noi infrastructuri (laboratoare, 
centre de cercetare etc.); 

-  dezvoltarea de poli de excelenta prin formarea de parteneriate 
locale/regionale/naţionale in principal intre universitati si institute CD 
si IMM-uri inovative in vederea valorizării potenţialului clusterului in 
domenii cu avantaj economic comparativ; 

- dezvoltarea parteneriatului internaţional in C-D (in special in plan 
european), prin racordarea centrelor C-D la reţele europene si 
internaţionale de profil (GRID, GEANT). 

- cresterea capacitatii administrative a universităţilor şi instituţiilor de 
CD publice.  

 
II.2.2.2. Operaţiuni orientative  
 
Operaţiunea 1: Dezvoltarea infrastructurii C-D existente si crearea de noi 
infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare) 
Aceasta operaţiune sprijină dezvoltarea infrastructurii de C-D a universitatilor si 
institutelor de C-D publice prin dotarea/modernizarea laboratoarelor existente, crearea 
de noi infrastructuri (laboratoare, centre/institute de cercetare) si sprijinirea construirii 
infrastructurilor de cercetare pan-europene in România (priorităţi ale UE finanţate în 
comun prin PC7 , FEDR, si alte fonduri). Operaţiunea va fi concentrată pe cinci arii 
tematice prioritare: Sănătate; Agricultură, siguranţă şi securitate alimentară; Energie; 
Mediu;  Materiale, produse si procese inovative. 
 
Categorii de proiecte sprijinite: 

- proiecte mici de modernizare, intelegandu-se prin aceasta 
modernizarea unei infrastructuri existente (laborator/laboratoare) prin 
achiziţionarea de noi instrumente si echipamente, reamenajarea 
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locaţiilor de cercetare in vederea unei bune functionari a noilor 
echipamente; 

- proiecte mari pentru crearea de noi centre de cercetare, institute si 
laboratoare in cadrul organizaţiilor publice de cercetare existente, care 
isi extind aria de activitate sau deschid noi direcţii de cercetare. 

 
Dezvoltarea infrastructurii de cercetare va fi însoţita de acţiuni de dezvoltare 
instituţională în cadrul unor planuri extinse de modernizare instituţională propuse de 
beneficiar.  
 
Operaţiunea 2: Dezvoltarea de poli de excelenta 
Operaţiunea sprijină crearea unor structuri tip cluster inovativ care să grupeze 
întreprinderi inovative, centre de instruire, instituţii ale administraţiei locale, bănci, 
etc în jurul unor universităţi şi instituţii de cercetare puternice in domenii cu potenţial 
economic.  
În cadrul acestor grupări se vor dezvolta activitati îndreptate spre aceeaşi piaţa finala 
(prin utilizarea in comun a facilitaţilor, inclusiv de C-D, prin activitatea de C-D, prin 
schimb de cunoştinţe si expertiza, prin transfer tehnologic si inovare, prin diseminarea 
de informaţii) pe baza unei strategii de dezvoltare pe termen lung, comune pentru toţi 
partenerii. Pentru reprezentarea si operarea polului, trebuie stabilita o entitate cu 
personalitate juridica, fie ea întreprindere sau ONG (fundaţie, asociaţie). 
 
Operaţiunea sprijină in principal dezvoltarea unor facilităţi comune si animarea 
polului, in timp ce activităţile de cercetare ale polului si investiţiile individuale in 
infrastructura de cercetare pot fi sprijinite de alte operaţiuni din cadrul acestei Axe 
Prioritare. Prin facilităţi comune se înţelege: 

- facilităţi pentru centru de perfecţionare si cercetare; 
- infrastructuri de cercetare cu acces deschis pentru toţi membrii polului: 

laborator, facilitate de testare; 
- infrastructuri de reţele de banda larga. 

 
Pentru dezvoltarea polului, se poate solicita sprijin suplimentar atât din POS-CCE cit 
si din alte programe operaţionale. 
 
Operaţiunea 3: Dezvoltarea unor reţele de centre C-D, coordonate la nivel 
naţional si racordate la reţele europene si internaţionale de profil (GRID, 
GEANT) 
Aceasta operaţiune urmăreşte: 

- creşterea implicării cercetătorilor romani in reţele internaţionale de 
cercetare foarte specializate de tip GRID, cu implicaţii importante in 
dezvoltarea viitoare a ştiinţei si tehnologiei; 

- creşterea capacitaţii reţelei de cercetare si educaţie ROEDUNET, spre 
a se apropia de standardele reţelei GEANT.  

 
Operaţiunea 4: Întărirea capacitaţii administrative 
Aceasta operaţiune îsi propune imbunatatirea performantelor administrative si de 
management ale universitatilor si instituţiilor de C-D publice. Operaţiunea va 
identifica mai intai prin activitati de evaluare regulate în baza HG nr 551/2007. 
instituţiile relevante care necesita sprijin public in vederea imbunatatirii capacitaţii 
administrative si va finanţa: întărirea capacităţii de management instituţional şi de 
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proiect, accesul la baze de date si publicaţii, valorizarea rezultatelor din cercetare, 
accesul la instrumentele financiare etc. 
 
II.2.2.3. Activităţile eligibile: 
 
Operaţiunea 1: Dezvoltarea infrastructurii C-D existente si crearea de noi 
infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare) 

 activităţi pentru realizarea infrastructurii: 
- realizare studiu de fezabilitate; 
- realizare proiect tehnic; 
- organizare licitatii publice; 
- modernizarea clădirilor/spaţiilor C-D; 
- constructie/extindere clădiri (institute/centre/laboratoare C-D) – numai 

pentru proiecte mari; 
- achiziţionarea de aparatura, instrumente, echipamente pentru cercetare 

(inclusiv hardware si software pentru C-D); 
- instalarea şi punerea în funcţiune a infrastructurii; 

 activitati pentru întărirea capacitaţii administrative: 
- consultanţă pentru îmbunătăţirea managementului instituţional,  
- consultanţă pentru valorizarea rezultatelor din cercetare,  
- consultanţă privind accesul la instrumente financiare, 
- activităţi de imagine şi promovare,  
- accesul la baze de date si publicaţii; 
- achizitia de bunuri IT tangibile/intangibile pentru imbunatatirea gestionarii 

institutiei (echipamente IT, programe de administrare, alte echipamente de 
gestionare a informatiei); 

 management de proiect. 
 
Operaţiunea 2: Dezvoltarea de poli de excelenta 

 activitati pentru realizarea infrastructurii (facilităţi comune: centre de 
perfecţionare si cercetare; infrastructuri de cercetare cu acces deschis pentru 
membrii polului: laborator, facilitate de testare; infrastructuri de reţele de banda 
larga); 

 activităţi pentru animarea polului: 
- marketing in recrutarea noilor companii care iau parte la pol; 
- managementul facilitaţilor comune cu acces deschis ale polului; 
- organizarea de programe de perfecţionare, workshop-uri si conferinţe pentru 

schimbul de cunoştinţe si realizarea legăturilor intre membrii polului. 
 

Operaţiunea 3: Dezvoltarea unor reţele de centre C-D, coordonate la nivel 
naţional si racordate la reţele europene si internaţionale de profil (GRID, 
GEANT) 

 activităţi pentru conectarea la reţele GRID: 
- achiziţia de echipamente IT si echipamente conexe;  
- achiziţia de licenţe software; 
- modernizare spaţiilor C-D pentru asigurarea condiţiilor necesare funcţionării 

optime a echipamentelor (climatizare, instalaţii, etc); 
- realizarea de aplicaţii software pentru integrarea în reţeaua GRID; 

 activităţi pentru upgradarea reţelei RoEduNet: 
- achiziţia de echipamente IT si echipamente conexe; 
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- achiziţia de licenţe software; 
 management de proiect. 

 
Operaţiunea 4: Întărirea capacitaţii administrative 

 activităţi pentru întărirea capacităţii administrative: 
- consultanţă pentru îmbunătăţirea managementului instituţional,  
- consultanţă pentru valorizarea rezultatelor din cercetare,  
- consultanţă privind accesul la instrumente financiare, 
- activităţi de imagine şi promovare,  
- accesul la baze de date si publicaţii;  
- achizitia de bunuri IT tangibile/intangibile pentru imbunatatirea gestionarii 

institutiei (echipamente IT, programe de administrare, alte echipamente de 
gestionare a informatiei).   

 management de proiect. 
 
II.2.2.4 Categorii de cheltuieli eligibile 
 
Operaţiunea 1: 

- Costuri pentru realizarea studiului de fezabilitate (se docontează valoarea 
studiului de fezabilitate care a fundamentat proiectul la competiţie numai în 
cazul în care realizarea acestuia nu a fost finanţată anterior din fonduri 
publice). 

- Costuri pentru realizarea documentaţiilor tehnice. 
- Costuri de achiziţii de servicii pentru organizarea licitaţiilor publice. 
- Costuri pentru clădiri/construcţii 

• Achiziţii de clădiri şi spaţii, 
• Construcţie de clădiri noi şi extindere de clădiri, 
• Modernizarea de clădiri/spaţii C-D, 
• Alte lucrări de infrastructură (amenajare teren, utilităţi, organizare de 

şantier, pază, echipamente şi utilaje cu montaj, etc), 
• Achiziţii de servicii de consultanţă pentru supervizare sau asistenţă 

tehnică pentru realizarea lucrării. 
- Achiziţionare de noi instrumente si echipamente C-D, echipamente mobile 

amenajate pentru cercetare, şi echipamente IT. 
- Costuri pentru investiţii în bunuri intangibile 
- aplicaţii software C-D; 
- licenţe, brevete, know-how etc. 
- Costuri pentru închirierea de utilaje şi echipamente necesare instalării şi 

punerii în funcţiune a infrastructurii. 
- Costuri de personal pentru personalul tehnic implicat in instalarea şi punerea 

în funcţiune a aparaturii (pe durata proiectului). 
- Costuri de management de proiect: 

• costuri de personal pentru personalul implicat în managementul 
proiectului 

• costuri pentru elaborarea de materiale publicitare şi publicitate prin 
mass-media a proiectului, 

• costuri de deplasare necesare pentru proiect, 
• costuri pentru achiziţie de servicii de audit financiar extern şi 

certificări. 
- Costuri pentru întărirea capacitaţii administrative 
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• Achiziţie de servicii de consultanţă pentru îmbunătăţirea 
managementului instituţional, pentru valorizarea rezultatelor din 
cercetare sau pentru accesul la instrumente financiare, 

• Achiziţie de bunuri IT tangibile şi intangibile pentru îmbunătăţirea 
gestionării instituţiei, 

• Achiziţie de bunuri materiale altele decât pentru C-D (mobilier, 
birotică, unelte şi alte obiecte de inventar), 

• Costuri pentru elaborarea de materiale publicitare şi publicitate prin 
mass-media pentru promovarea instituţiei, 

• Taxe pentru acces la bazele de date,  
• Costuri pentru abonamente la publicaţii. 

- Costuri indirecte (de regie) implicate de proiect. 
 
Operaţiunea 2: 
Costurile eligibile pentru realizarea facilitaţilor comune sunt următoarele: 

- Costuri pentru realizarea studiului de fezabilitate (se docontează valoarea 
studiului de fezabilitate care a fundamentat proiectul la competiţie numai în 
cazul în care realizarea acestuia nu a fost finanţată anterior din fonduri 
publice). 

- Costuri pentru realizarea documentaţiilor tehnice. 
- Costuri de achiziţii de servicii pentru organizarea licitaţiilor publice. 
- Costuri pentru clădiri/construcţii 

• Achiziţii de clădiri şi spaţii, 
• Construcţie de clădiri noi şi extindere de clădiri, 
• Modernizarea de clădiri/spaţii C-D, 
• Alte lucrări de infrastructură (amenajare teren, utilităţi, organizare de 

şantier, pază, echipamente şi utilaje cu montaj, etc), 
• Achiziţii de servicii de consultanţă pentru supervizare sau asistenţă 

tehnică pentru realizarea lucrării. 
- Achiziţionare de noi instrumente si echipamente C-D, echipamente mobile 

amenajate pentru cercetare, şi echipamente IT. 
- Costuri pentru investiţii în bunuri intangibile 
- aplicaţii software C-D; 
- licenţe, brevete, know-how etc. 
- Costuri pentru închirierea de utilaje şi echipamente necesare instalării şi 

punerii în funcţiune a infrastructurii. 
- Costuri de personal pentru personalul tehnic implicat in instalarea şi punerea 

în funcţiune a aparaturii (pe durata proiectului). 
- Costuri indirecte (de regie) implicate de proiect. 

Costurile pentru animarea polului cuprind costuri de personal şi costuri administrative 
pentru activităţile specifice de animare. 
 
Operaţiunea 3: 
- Achiziţii de echipamente IT (servere, calculatoare, alte componente hardware) si 

echipamente conexe;  
- Achiziţii de licenţe software; 
- Costuri pentru modernizarea spaţiilor C-D pentru asigurarea condiţiilor de 

funcţionare a echipamentelor de conectare la GRID (climatizare, surse de 
alimentare, etc); 
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- Costuri de personal pentru realizarea de aplicaţii software necesare conectării la 
GRID (pe durata proiectelor); 

- Costuri de management de proiect: 
• costuri de personal pentru personalul implicat în managementul 

proiectului 
• costuri pentru elaborarea de materiale publicitare şi publicitate prin 

mass-media a proiectului, 
• costuri de deplasare necesare pentru proiect, 
• costuri pentru achiziţie de servicii pentru organizarea de licitaţii 

publice, 
• costuri pentru achiziţie de servicii de audit financiar extern şi 

certificări. 
- Costuri indirecte (de regie) implicate de proiect. 

 
Operaţiunea 4: 
- Costuri pentru întărirea capacitaţii administrative 

• Achiziţie de servicii de consultanţă pentru îmbunătăţirea 
managementului instituţional, pentru valorizarea rezultatelor din 
cercetare sau pentru accesul la instrumente financiare, 

• Achiziţie de bunuri IT tangibile şi intangibile pentru îmbunătăţirea 
gestionării instituţiei, 

• Achiziţie de bunuri materiale altele decât pentru C-D (mobilier, 
birotică, unelte şi alte obiecte de inventar), 

• Costuri pentru elaborarea de materiale publicitare şi publicitate prin 
mass-media pentru promovarea instituţiei, 

• Taxe pentru acces la bazele de date,  
• Costuri pentru abonamente la publicaţii. 

- Costuri de management de proiect: 
• costuri de personal pentru personalul implicat în managementul 

proiectului 
• costuri pentru elaborarea de materiale publicitare şi publicitate prin 

mass-media a proiectului, 
• costuri de deplasare necesare pentru proiect, 
• costuri pentru achiziţie de servicii de audit financiar extern şi 

certificări. 
 
II.2.2.5. Utilizarea  finanţării încrucişate din FEDR / FSE 
 
Acest mecanism poate fi aplicat in cazul operaţiunilor 4 si 1 (pentru activităţile 
similare cu cele de la 4). 
 
II.2.2.6. Alocarea financiară orientativă  
 

- alocari, Euro – 
Contribuţia UE Contribuţia publică naţională An 

TOTAL (ERDF/CF/ 
ESF/) 

Bugetul 
de stat 

Bugetele 
locale 

Alte 
surse 
publice* 

Total 

Contribuţie 
privată 

2007 40.983.547 16.828.287 20.938.331 0 0 20.938.331 3.216.929
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2008 27.704.635 18.412.171 6.799.047 0 0 6.799.047 2.493.417
2009 41.190.980 34.679.178 3.125.523 0 0 3.125.523 3.386.279
2010 65.423.302 47.890.058 11.645.147 0 0 11.645.147 5.888.097
2011 68.430.032 49.933.366 12.337.447 0 0 12.337.447 6.159.219
2012 60.249.069 43.181.506 11.645.147 0 0 11.645.147 5.422.416
2013 53.655.494 39.258.791 9.568.246 0 0 9.568.246 4.828.457
TOTAL 357.637.059 250.183.356 76.058.888 0 0 76.058.888 31.394.815
 
 
II.2.2.7. Dimensiunea finantarii acordate        
 

 Op 1 Op. 2 Op. 3 Op. 4 

Valoarea proiectelor Nu se aplica. 

Valoarea maxima a finantarii 
acordate  

Proiecte mici: 

2.000.000-
9.500.000 Lei 

Proiecte mari: 

9.500.000-
65.000.000 Lei 

15.000.000 Lei (nu 
mai mult de echiv. a 
5.000.000 euro) 

1.500.000 Lei 300.000 Lei 

Valoarea eligibila a proiectelor Nu se aplica. 

Dimensiunea maxima a finantarii 
acordate din costurile eligibile  

Vezi tabelul de mai jos 

Contribuţia eligibila minima a 
beneficiarului/aplicantului  

Vezi tabelul de mai jos 

Contributia comunitara  la 
finantarea acordata        

76.7% 

Contributia publica nationale  la 
finantarea acordata 

23.3% (Buget de stat) 

 

Dimensiunea maxima a finantarii acordate ca procent din costurile eligibile: 

Operaţiunea 1 100% din totalul costurilor eligibile  
Daca proiectul este generator de profit, venitul net ce va fi generat pe o 
perioada de timp relevanta (5 ani) va fi scăzut din valoarea eligibila 
totala a proiectului  

Operaţiunea 2 Animarea polului:  
50% din costurile eligibile (pana la 5 ani si doar pentru entitatea care 
operează polul)  
Realizarea infrastructurii:  
Intreprinderi mari: 50% din costurile eligibile (40% pentru regiunea 
Bucureşti-Ilfov) 
Intreprinderi medii: 60% (50% pentru regiunea Bucureşti-Ilfov) 
Intreprinderi micii: 70% (60% pentru regiunea Bucureşti-Ilfov)  

Operaţiunea 3 100% din totalul costurilor eligibile 

Operaţiunea 4 100% din totalul costurilor eligibile 
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II.2.2.8. Categorii de beneficiari eligibili 
Operaţiunea 1: Universităţi publice şi instituţii publice de C-D (calificate ca 
organizaţii de cercetare). 

Operaţiunea 2: Întreprinderi sau ONG-uri care operează polul (polul este format din 
universitati, instituţii de C-D, întreprinderi, ONG-uri cu activitate de C-D, centre de 
perfecţionare, entitati TTI, autoritati locale). 

Operaţiunea 3: Uuniversitati, instituţii de C-D (calificate ca organizaţii de cercetare) şi 
RoEduNet ca organism public. Beneficiarii, cu excepţia RoEduNet, trebuie sa fie 
acceptaţi intr-o structura de tip GRID (memorandum de înţelegere sau acord de 
participare). 

Operaţiunea 4: Universităţi publice şi instituţii publice de C-D (calificate ca 
organizaţii de cercetare) acreditate de organismele naţionale responsabile, după 
criteriile de calitate si performanta ştiinţifica. 

II.2.2.9. Grupuri tinta / Zone tinta 
Nu se aplica. 
 
II.2.2.10. Perioada orientativă de depunere a proiectelor  
 
Operaţiunea 1: Se vor lansa cereri în 2007, 2009, 2011. 
Operaţiunea 2: Se vor lansa cereri în 2009 şi 2011. 
Operaţiunile 3 şi 4: Se vor lansa cereri în 2008 şi 2011. 
 
II.2.2.11. Tipul de de cerere de propuneri de proiecte  
 
Cerere deschisa de proiecte cu termen limita (operaţiunile 1, 2, 3). 
Cerere bazată pe lista de proiecte eligibile (operatiunea 1 – proiecte mari, dupa cum 
au fost definite in tabelul de mai sus- si operatiunea 4). 
 
II.2.2.12. Criterii de eligibilitate si evaluare/selectie 
 
Criterii de eligibilitate pentru beneficiari 

- solicitantul sa fie înregistrat si sa desfăşoare activitatea in România; 
- in cazul instituţiilor de C-D, activitatea de cercetare-dezvoltare sa 

constituie obiectul principal de activitate (cod CAEN 73) stabilit 
potrivit legii; 

- in cazul întreprinderilor sau al instituţiilor care funcţionează ca agenţi 
economici, solicitantul sa nu se afle in oricare din următoarele situaţii: 

i. in stare de faliment ori lichidare, afacerile administrate 
de un judecător-sindic sau activităţile sale comerciale 
sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu 
creditorii sau este intr-o situaţie similara cu cele 
anterioare, reglementata prin lege; 

ii.  nu si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, 
taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre 
bugetele componente ale bugetului general consolidat, 
in conformitate cu prevederile legale in vigoare; 
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iii.  reprezentantul legal a fost condamnat in ultimii 3 ani, 
prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, 
pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale 
sau pentru comiterea unei greseli in materie 
profesionala; 

iv.  prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile de 
mai sus; 

v.  in dificultate, in sensul Liniilor Directoare comunitare 
cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea si 
restructurarea intreprinderilor in dificultate, publicate in 
Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. C 
244/01.10.2004 (Community Guidelines on state aid for 
rescuing and restructuring firms in difficulty), si anume: 

a) in cazul societatilor cu raspundere limitata, 
cand se constata pierderea a mai mult de jumatate din 
capitalul social si a mai mult de un sfert din capital in 
ultimele 12 luni; 

b)  in cazul unei societati in care cel putin o 
parte din asociati detin nelimitat datoriile intreprinderii, 
atunci cand s-a pierdut mai mult de jumatate din 
capitalul propriu, asa cum reiese din evidentele 
contabile ale societatii, si cand mai mult de un sfert din 
acest capital s-a pierdut in decursul ultimelor 12 luni; 

c)  pentru intreprinderile de orice forma juridica, 
cand respective intreprindere intruneste conditiile pentru 
a fi supusa unei proceduri prevazute de legislatia 
privind procedura reorganizarii judiciare si a 
falimentului. 

 
Criterii de eligibilitate a proiectului (pentru operaţiunile 1,2,3): 

- scopul, obiectivele si subiectul propunerii sa fie in conformitate cu 
obiectivele axei prioritare si cu unul sau mai multe din obiectivele 
operaţiunii, asa cum sunt descriese in cererea de proiecte; 

- proiectul sa fie derulat in Romania; 
- dimensiunea alocarii solicitate sa se incadreze in limitele mentionate in 

cererea de proiecte; 
- sa contina una sau mai multe activitati eligibile definite pentru 

operatiune in cererea de proiecte; 
- durata sa se incadreze in limitele mentionate in cererea de proiecte. 

 
Pentru operatiunea 1 propunerea trebuie sa se incadreze in una din cele cinci arii 
tematice prioritare eligibile pentru aceasta operatiune: sanatate; agricultură, securitate 
şi siguranţă alimentară; energie; mediu;  materiale, produse si procese inovative. 
 
Criterii de evaluare/selectie: 
 
Operaţiunea 1 
- Relevanţa pentru comunitatea ştiinţifică şi impactul ştiinţific şi economic al 

investiţiei. Se vor lua în considerare la evaluare în special: 



 57

• unicitatea infrastructurii la nivel naţional şi importanţa pentru 
comunitatea ştiinţifică, 

• numărul de locuri de muncă create/menţinute în cercetare, 
• creşterea capacităţii de participare în proiecte internaţionale şi a 

performanţei de cercetare, 
• în ce măsură infrastructura este de nivel european sau mondial, 
• relevanţa pentru alte strategii naţionale, regionale, sectoriale, 
• relevanţa pentru polii de excelenţă, 
• numărul de întreprinderi care pot folosi sau pot beneficia de servicii cu 

această infrastructură. 
- Maturitatea şi sustenabilitatea proiectului: 

• corelarea intre activităţile propuse, resursele necesare si scopul 
proiectului; 

• fezabilitatea proiectului; 
• capacitatea de operare a infrastructurii (sustenabilitatea instituţională şi 

financiară). 
- Performanţa instituţională aşa cum a rezultat din evaluarile periodice ale ANCS în 

baza HG nr 551/2007. 
 
Operaţiunea 2 
- Relevanta: 

• masterplan-ului sau a strategiei poluluidin punt de vedere ştiinţific şi al  
strategiilor naţionale sau sectoriale; 

• structura şi calitatea parteneriatului (ştiinţific, industrial, etc.); 
• raportul între orientarea spre afacere şi stimularea cercetării. 

- Maturitatea şi sustenabilitatea proiectului: 
• corelarea intre activităţile propuse, resursele necesare si scopul proiectului; 
• fezabilitatea proiectului; 
• nivelul si relevanta contribuţiei financiare private a proiectului; 
• sustenabilitatea instituţională şi financiară a investiţiei.  

 
Operaţiunea 3 
- Relevanţa ştiinţifică a proiectului. 
- Maturitatea proiectului: 

• corelarea intre activităţile propuse, resursele necesare si scopul proiectului;  
• capacitatea de implementare a proiectului. 

 
Pentru operaţiunile 1, 2 şi 3 se va urmări contribuţia proiectelor la promovarea 
dezvoltării durabile şi a egalităţii de şanse.  
 
Operaţiunea 4 
Performanţa instituţională aşa cum a rezultat din evaluarile periodice ale ANCS în 
baza HG nr 551/2007. 
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II.2.2.13. Indicatori de evaluare şi monitorizare  
 
 
 
Indicatori de program 

 

Ţinte orientative cumulative    Indicator 

 

Valo
are 
de 

baza 

 

Anul  
de 

baza 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Indicatori 
de realizare 

           

Total 
proiecte C-D 
sprijinite 
(numar) 

- - 35 35 96 106 155 155 155 155 155 

Intreprinderi 
implicate in 
proiectele 
asistate 
(numar) 

- -   15 15 30 30 30 30 30 

Cheltuieli 
publice in 
proiecte 
CD&I 
asistate 
(Meuro) 

- - 37 62 99 160 222 276 325 325 325 

Indicatori 
de rezultat 

           

 Locuri de 
munca 
create/mentin
ute la 
beneficiarii 
asistati 
(numar) 

- -   10 20 50 80 90 150 200 

Cheltuieli 
directe 
private in 
proiecte 
CD&I 
sprijinite 
(Meuro) 

- - 3 5 9 15 21 26 30 30 30 

Infrastructuri 
noi de 
cercetare 
sprijinite 
(numar) 

- - 15 15 27 27 35 35 35 35 35 
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Indicatori suplimentari 

Ţinte orientative cumulative    Indicator 

 

Valoare 
de baza 

 

Anul  
de baza 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Indicatori de 
realizare 

           

Numar de poli 
de excelenta 
care au primit 
sprijin  
(numar) 

- -   4 4 8 8 8 8 8 

Numar de 
centre C-D 
integrate in 
structurile 
GRID 

- -   5 5 10 10 10 10 10 

Numar de 
institutii 
sprijinite 
pentru 
cresterea 
capacitatii 
administrative 

- - 20 20 60 70 100 100 100 100 100 

 
II.2.2.14. Teme orizontale 
 

• Dezvoltare durabila 
Prin cele 5 arii tematice sustinute, acest DMI contribuie la introducerea si/sau 
utilizarea de echipamente, tehnologii care asigura protectia mediului si/sau care 
conduc la diminuarea consumurilor de materii prime, materiale, de energie, 
combustibil.  
Cerinţele minime avute in vedere pentru toate proiectele sunt de a respecta 
regulamentele europene de protectie a mediului. 

 
• Egalitatea de sanse 

Vor fi acordate punctaje mai mari propunerilor de proiecte care încurajează 
participarea tinerilor cercetători in activitati de C-D.  

 
II.2.2.15. Ajutorul de stat          

 
Operatiune Regimul ajutorului de 

stat  
Baza legala  

Dezvoltarea infrastructurii 
C-D existente si crearea de 
noi infrastructuri C-D 

Nu constituie ajutor de stat 
 

Nu se aplica. 
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Operatiune Regimul ajutorului de 
stat  

Baza legala  

(laboratoare, centre de 
cercetare) 
 
Dezvoltarea de poli de 
excelenta 

Ajutor de stat pentru CD&I Cadru comunitar pentru ajutorul de 
stat pentru cercetare dezvolatare si 
inovare  
(2006/C 323/01) 
 

Dezvoltarea unor retele de 
centre C-D, coordonate la 
nivel national si racordate 
la retele europene si 
internationale de profil 
(GRID, GEANT) 

Nu constituie ajutor de stat 
 

Nu se aplica. 
 

Intarirea capacitatii 
administrative 

Nu constituie ajutor de stat 
 

Nu se aplica. 
 

 
II.2.2.16. Categorii de interventie 
 

• Teme prioritare 

Cod Tema prioritara 

  

 Cercetare si dezvoltare tehnologica (C&DT), inovare si antreprenoriat  
02 Infrastructura  de C&DT (inclusiv facilităţi tehnice, echipamente si retele 

computerizate de inalta viteza care conecteaza centre de cercetare) si 
centrele de competenta in tehnologii specifice 

 
• Forma de finantare           

Cod Forma de finantare 
01 Asistenţă nerambursabilă               

 
• Dimensiune teritoriala 

Cod Tip de teritoriu 

00 Nu se aplica 
 
II.2.2.17. Organisme intermediare 
 
Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului - Autoritatea Nationala pentru Cercetare 
Stiintifica (ANCS) 
 
II.2.2.18. Organismul competent pentru efectuarea platilor catre beneficiari 
Unitatea de plata din cadrul MEF 
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II.2.3. Domeniul major de interventie 2.3. – Accesul intreprinderilor la activitati 
de cercetare-dezvoltare si inovare 
 
II.2.3.1. Descriere 
 
Prin acest domeniu de intervenţie se va oferi sprijin pentru creşterea capacităţii de 
cercetare a întreprinderilor cît şi pentru activitatile inovative ale intreprinderilor in 
vederea obtinerii de produse, tehnologii sau servicii noi sau imbunatatite prin 
valorificarea activităţilor de C-D. Aceasta va duce la intarirea transferului tehnologic 
si aplicarea in productie a rezultatelor C-D. 
 
Prin acest domeniu de interventie se urmareste: 
- Sprijinirea creării de spin-off-uri şi dezvoltării de start-up-uri– prin transferul 
rezultatelor de C-D obţinute în cadrul universităţilor şi institutelor de C-D ; 
- Dezvoltarea capacitatii de C-D a intreprinderilor, prin îmbunatatirea infrastructurii 
C-D; 
- Stimularea întreprinderilor tinere pentru realizarea unor activităţi inovative bazate pe 
C-D; 
- Stimularea întreprinderilor pentru obţinerea de produse, servicii, tehnologii noi prin 
valorificarea rezultatelor de C-D. 
 
II.2.3.2. Operatiuni orientative 
 
Operatiunea 1: Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative 
Aceasta operatiune are ca obiectiv sprijinirea creării spin-off-urilor şi dezvoltării start-
up-urilor inovative (bazate pe transferul rezultatelor CD obtinute in universitati sau 
institute) in vederea realizării de produse şi servicii noi. Intreprinderile asistate vor fi 
atent selectionate pe baza unei analize riguroase a planurilor lor de afaceri. Solicitanţii 
trebuie să demonstraze că au dreptul să utilizeze un rezultat obţinut din activitatea de 
cercetare (know-how, prototip, drept de proprietate industrială) sau o idee brevetată pe 
care să lanseze pe piaţă. 
 
Operatiunea este complementara cu POS Dezvoltarea resurselor umane, axa prioritara 
“Cresterea adaptabilitatii fortei de munca si a intreprinderilor” care promoveaza 
programe de perfectionare pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale si de 
management, ca si asistenta in serviciile de initiere a noilor afaceri. 
 
Operatiunea 2: Dezvoltarea infrastructurii de CD a intreprinderilor, cu crearea 
de noi locuri de munca pentru CD 
Obiectivul acestei operatiuni este de a sprijini dezvoltarea capacitatii de cercetare a 
intreprinderilor, in vederea cresterii nivelului de inovare si a competitivitatii pe piata; 
de asemenea se urmareste crearea de noi locuri de munca in activitatea de C-D.  
 
Operatiunea 3: Promovarea inovarii in cadrul firmelor 
Prin această operaţiune se vor sprijini intreprinderile inovative care transferă 
rezultatele activităţilor de C-D în produse, tehnologii si servicii, noi sau imbunatatite. 
Vor fi sprijinite întreprinderile care care vor realiza proiecte de inovare tehnologică, 
întreprinderile tinere inovative şi întreprinderile care dezvoltă un proiect de inovare de 
proces sau inovare organizaţională.  Intreprinderile tinere inovative cu o vechime de 
cel mult 6 ani vor fi tratate in concordanta cu specificatiile cadrului comunitar pentru 
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ajutorul de stat privind ajutorul de stat de CDI.Rezultatele cele mai promitatoare 
obtinute din proiectele finantate in cadrul domeniului de interventie 1 pot fi trasferate 
in productie cu sprijinul  acestei operatiuni. 
 
II.2.3.3. Activitatile eligibile 
 
Operatiunea 1: 
- dezvoltare spin-off independent (infiintarea si inregistrarea spin-off-urilor); 
- activitati de cercetare-dezvoltare; 
- achiziţia de servicii de consultanţă pentru inovare şi servicii suport pentru inovare;  
- achizitia de bunuri intangibile, utilaje si echipamente strict necesare pentru 

introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv. 
 
Operatiunea 2:  
activităţi pentru realizarea infrastructurii (investitii initiale): 

- realizare studiu de fezabilitate; 
- realizare proiect tehnic; 
- organizare licitatii publice; 
- modernizarea clădirilor/spaţiilor C-D; 
- constructie/extindere clădiri (institute/centre/laboratoare C-D) – numai pentru 

proiecte mari; 
- achiziţionarea de aparatura, instrumente, echipamente pentru cercetare 

(inclusiv hardware si software pentru C-D); 
- instalarea şi punerea în funcţiune a infrastructurii. 

 
Operatiunea 3: 
Proiect tehnologic inovativ: 

- activităţi de cercetare industriala/aplicativa; 
- activităţi de dezvoltare precompetitivă /experimentala; 
- achiziţia de servicii de consultanţă pentru inovare şi servicii suport pentru 

inovare (pentru IMMuri);  
- protejarea drepturilor de proprietate industrială (pentru IMM-uri); 
- activităţi pentru punerea în producţie a rezultatelor cercetării (investitii 

initiale): 
- achizitionarea de bunuri intangibile (know-how, brevete, licente, etc.), 
- achizitia de utilaje si echipamente strict necesare pentru introducerea 
rezultatelor cercetarii in ciclul productiv, dimensionate la volumul real de 
productie. 

 
Proiect de inovare de proces şi organizaţională în servicii: 

- activităţi de inovare de proces şi organizaţională. 
 
Proiect pentru întreprinderi inovative tinere: 

- activităţi de cercetare-dezvoltare; 
- activităţi de inovare organizaţionale, financiare şi comerciale. 

 
Intreprinderile implicate in aceste proiecte pot aplica pentru asistenta in procesul de 
perfectionare prin POS Dezvoltarea resurselor umane, axa prioritara “Cresterea 
adaptabilitatii fortei de munca si a intreprinderilor” care promoveaza programe de 
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perfectionare pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale si de management, ca si 
servicii de consultanta si asistenta pentru initierea noilor afaceri. 
 
II.2.3.4. Categorii de cheltuieli eligibile 
 
Costuri eligibile pentru operatiunea 1: 
- Costurile care decurg din înfiinţarea şi înregistrarea spin-off-ului. 
- Costurile eligibile pentru activităţile de C-D, adică: 

• costuri de personal (pe durata  proiectului de cercetare) 
• costuri pentru achiziţii de servicii de cercetare; 
• alte cheltuieli de operare, inclusiv costuri de deplasare şi costuri de 

materiale, materii prime, substanţe şi animale de experiment, 
consumabile şi produse similare necesare pentru activitatea de cercetare. 

- Costuri pentru achiziţia de servicii de consultanta pentru inovare: 
• consultanţă în management, 
• asistenţă tehnologică, 
• servicii de transfer tehnologic, 
• instruire, 
• consultanţă pentru achiziţia, protecţia şi comercializarea drepturilor de 

proprietate industrială, şi pentru acordurile de licenţă, 
• consultanţă pentru utilizarea standardelor. 

- Costuri pentru servicii suport pentru inovare: 
• închiriere de spaţii, 
• taxe de acces la baze de date, 
• abonamente la biblioteci de specialitate, 
• achiziţia de servicii de cercetare de piaţă, 
• taxe pentru încercări şi testări în laboratoare de specialitate, 
• costuri pentru certificarea, testarea şi marcarea calităţii. 

- Costuri pentru achizitia de bunuri intangibile, utilaje si echipamente strict necesare 
pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv. 

- Costuri indirecte (de regie) implicate de proiect. 
 
Costuri eligibile pentru operatiunea 2: 
- Costuri pentru realizarea studiului de fezabilitate (se docontează valoarea studiului 

de fezabilitate care a fundamentat proiectul la competiţie numai în cazul în care 
realizarea acestuia nu a fost finanţată anterior din fonduri publice). 

- Costuri pentru realizarea documentaţiilor tehnice. 
- Costuri de achiziţii de servicii pentru organizarea licitaţiilor publice. 
- Costuri pentru clădiri/construcţii 

• Achiziţii de clădiri şi spaţii, 
• Construcţie de clădiri noi şi extindere de clădiri, 
• Modernizarea de clădiri/spaţii C-D, 
• Alte lucrări de infrastructură (amenajare teren, utilităţi, organizare de 

şantier, pază, echipamente şi utilaje cu montaj, etc), 
• Achiziţii de servicii de consultanţă pentru supervizare sau asistenţă 

tehnică pentru realizarea lucrării. 
- Achiziţionare de noi instrumente si echipamente C-D, echipamente mobile 

amenajate pentru cercetare, şi echipamente IT. 
- Costuri pentru investiţii în bunuri intangibile 
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• aplicaţii software C-D; 
• licenţe, brevete, know-how etc. 

- Costuri pentru închirierea de utilaje şi echipamente necesare instalării şi punerii în 
funcţiune a infrastructurii. 

- Costuri de personal pentru personalul tehnic implicat in instalarea şi punerea în 
funcţiune a aparaturii (pe durata proiectului). 

- Costuri indirecte (de regie) implicate de proiect. 
 
Costuri eligibile pentru operatiunea 3: 
Proiectul tehnologic inovativ 
- Costurile eligibile pentru activităţile C-D: 

• costuri de personal (pe durata  proiectului) 
• costuri pentru achiziţii de instrumente si echipamente  necesare pentru 

realizarea proiectului. Daca aceste instrumente si echipamente  au o 
durata de functionare mai mare decât durata proiectului de cercetare 
sunt eligibile doar costurile de amortizare calculate pe durata derulării 
proiectului pe baza practicilor contabile reglementate; 

• costuri pentru achiziţii de servicii de cercetare; 
• costuri pentru achiziţii de cunoştinţe tehnice si de brevete sau de 

drepturi de utilizare a acestora; 
• cheltuieli indirecte (de regie) implicate de proiect; 
• alte cheltuieli de operare, inclusiv costuri de deplasare şi costuri de 

materiale, materii prime, substanţe şi animale de experiment, 
consumabile şi produse similare necesare pentru activitatea de 
cercetare. 

- Costurile eligibile pentru protejarea drepturilor de proprietate industriala: 
• toate costurile anterioare obtinerii drepturilor in prima jurisdicţie, 

incluzând costurile cu privire la pregătirea, depunerea dosarului si 
urmarirea  cererii , ca si costurile reieşite din reînnoirea cererii înainte 
de acordarea acestor drepturi; 

• costurile de traducere si alte costuri legate de obţinerea şi sau validarea 
drepturilor in cadrul altor  jurisdicţii; 

• costurile care decurg din apărarea validităţii dreptului in timpul 
urmaririi oficiale a cererii si eventuale proceduri de contestatie, chiar 
daca astfel de costuri apar după ce dreptul a fost acordat. 

- Costuri pentru achiziţia de servicii de consultanta pentru inovare: 
• consultanţă în management, 
• asistenţă tehnologică, 
• servicii de transfer tehnologic, 
• instruire, 
• consultanţă pentru achiziţia, protecţia şi comercializarea drepturilor de 

proprietate industrială, şi pentru acordurile de licenţă, 
• consultanţă pentru utilizarea standardelor. 

- Costuri pentru servicii suport pentru inovare: 
• închiriere de spaţii, 
• taxe de acces la baze de date, 
• abonamente la biblioteci de specialitate, 
• achiziţia de servicii de cercetare de piaţă, 
• taxe pentru încercări şi testări în laboratoare de specialitate, 
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• costuri pentru certificarea, testarea şi marcarea calităţii. 
- Costuri pentru achizitia de bunuri intangibile necesare pentru introducerea 

rezultatelor cercetarii in ciclul productiv (know-how, brevete, licente, etc.). 
- Costuri pentru achizitia de utilaje si echipamente strict necesare pentru 

introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv. 
 
Proiectul de inovare de proces şi organizaţională în servicii 
Costuri pentru activităţile de inovare de proces şi organizaţională: 
- costuri de personal (pe durata  proiectului); 
- costuri pentru achiziţii de instrumente si echipamente IT necesare pentru 

realizarea proiectului. Daca aceste instrumente si echipamente  au o durata de 
functionare mai mare decât durata proiectului sunt eligibile doar costurile de 
amortizare calculate pe durata derulării proiectului pe baza practicilor contabile 
reglementate; 

- costuri pentru achiziţii de servicii necesare pentru realizarea proiectului; 
o costuri pentru achiziţii de bunuri intangibile; 
o cheltuieli indirecte (de regie) implicate de proiect; 

- alte cheltuieli de operare, inclusiv costuri de deplasare şi costuri de materiale, 
materii prime, consumabile şi produse similare necesare pentru proiect. 

 
Proiectul pentru întreprinderi inovative tinere, pentru toate activităţile: 
- costuri de personal (pe durata  proiectului), 
- costuri pentru achiziţii de instrumente si echipamente  necesare pentru realizarea 

proiectului. Daca aceste instrumente si echipamente  au o durata de functionare 
mai mare decât durata proiectului de cercetare sunt eligibile doar costurile de 
amortizare calculate pe durata derulării proiectului pe baza practicilor contabile 
reglementate, 

- costuri pentru achiziţii de servicii necesare pentru realizarea proiectului, 
- costuri pentru achiziţii de bunuri intangibile, 
- cheltuieli indirecte (de regie) implicate de proiect, 
- alte cheltuieli de operare, inclusiv costuri de deplasare şi costuri de materiale, 

materii prime, consumabile şi produse similare necesare pentru proiect. 
 
II.2.3.5. Utilizarea finantarii incrucisate din FEDR / FSE 
Nu se aplica. 
 
II.2.3.6. Alocarea financiara orientativa 

- alocari, Euro – 
Contribuţia UE Contribuţia publică naţională An 

TOTAL (ERDF/CF/ 
ESF/) 

Bugetul 
de stat 

Bugetele 
locale 

Alte 
surse 
publice* 

Total 

Contribuţie 
privată 

2007 1.100.007 1.000.007 0 0 0 0 100.000
2008 22.031.657 14.320.577 0 0 0 0 7.711.080
2009 41.496.452 26.972.694 0 0 0 0 14.523.758
2010 57.304.342 37.247.822 0 0 0 0 20.056.520
2011 59.746.234 38.837.062 0 0 0 0 20.909.172
2012 51.670.178 33.585.616 0 0 0 0 18.084.562
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2013 46.979.549 30.534.615 0 0 0 0 16.444.934
TOTAL 280.328.419 182.498.393 0 0 0 0 97.830.026
 
 
II.2.3.7. Dimensiunea finantarii acordate 
 

 Op. 1 Op.2 Op. 3 

Valoarea proiectelor  

Valoarea maxima a finantarii acordate  600.000 Lei 
(nu mai mult de 
echiv. a 
200.000 euro) 

proiecte mici:  

1.000.000-
9.500.000 
Lei  

proiecte 
mari:   

9.500.000-
30.000.000 
Lei 

4.000.000 
Lei 

(pentru intr 
tinere 
inovative nu 
mai mult de 
echiv. a 
1.000.000 
euro) 

Valoarea eligibila a proiectelor Nu se aplica 

Dimensiunea maxima a finantarii acordate din 
costurile eligibile 

Vezi tabelul de mai jos 

Contributia eligibila minima a 
beneficiarului/aplicantului 

Vezi tabelul de mai jos 

Contributia comunitara  la finantarea acordata        100% 

Contributia publica nationale  la finantarea acordata 0% 
 
Dimensiunea maxima a finantarii acordate din totalul costurilor eligibile: 

Operatiunea 1 90% (grantul constituie ajutor de minimis si se acorda o singura data 
pe o perioada de 3 ani) 

Operatiunea 2 Investitii:  
Intreprinderi mari: 50% (40% pentru  Bucuresti - Ilfov)  
Intreprinderi medii: 60% (50% pentru  Bucuresti – Ilfov) 
Intreprinderi mici: 70% (60% pentru  Bucuresti - Ilfov). 

Operatiunea 3 Investitii:  
Intreprinderi mari: 50% (40% pentru  Bucuresti - Ilfov) 
Intreprinderi medii: 60% (50% pentru  Bucuresti - Ilfov) 
Intreprinderi mici: 70% (60% pentru  Bucuresti - Ilfov) 
Activitati C-D si protejarea drepturilor de proprietate industriala:  
a) pentru cercetare industriala:  
Intreprinderi mari: 50%,  
Intreprinderi medii: 60% ,  
Intreprinderi mici: 70% ;  
b) pentru dezvoltare experimenatala:  
Intreprinderi mari: 25%,  
Intreprinderi medii: 35%,  
Intreprinderi mici: 45 %. 
Servicii de consultanţă şi servicii suport pentru inovare 
Echivalentul in lei a max. 200.000 euro pe 3 ani 
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Inovare organizationala si de proces in servicii 
Intreprinderi mari: 15% (numai cand colaboreaza cu un IMM care 
detine cel putin 30% din costurile proiectului),  
Intreprinderi medii: 25% ,  
Intreprinderi mici: 35%.  
 
Intreprinderi innovative tinere 
Echivalentul in lei a max. 1.000.000 euro (ajutorul se acorda o singura 
data)  

 
II.2.3.8. Categorii de beneficiari eligibili 
 
Operaţiunea 1 

o Spin off-uri: companii recent înfiinţatepe baza unui rezultat obţinut dintr-un 
proiect de cercetare sau a unei idei brevetate  

o Întreprinderi start-up (înfiinţate de max. 3 ani) care implementează un rezultat 
obţinut dintr-un proiect de cercetare sau o idee brevetată. 

Ambele categorii de beneficiari nu trebuie să aibă mai mult de 20 de angajaţi. 
 
Operaţiunea 2 

o Întreprinderi cu activitate de C-D menţionată în statut (cod CAEN 73). 
 
Operaţiunea 3 

o Aplicantul este o întreprindere pentru care activitatea principală nu este 
activitate de C-D (cod CAEN 73). Aplicantul poate să nu aibă activitatea de 
CD menţionată în statut. 

Pentru proiectul de inovare de proces şi organizaţională sunt eligibile numai 
întreprinderile cu activitate în domeniul serviciilor. 
Întreprinderile inovative tinere sunt întreprinderi mici3, cu o vechime mai mică de 6 
ani la momentul acordării finanţării, şi care au caracter inovativ conform cerinţelor 
din Cadrul Comunitar pentru ajutorul de stat pentru CD&I: 

• pot demonstra, pe baza unui plan de afaceri, că vor dezvolta în viitorul 
apropiat produse, servicii sau procese, care sunt noi din punct de vedere 
tehnologic sau substanţial îmbunătăţite comparativ cu situaţia existentă în 
domeniul lor de activitate la nivel Comunitar, dezvoltare care implică unele 
riscuri de eşec tehnologic sau industrial; 

• valoarea cheltuielilor pentru cercetare-dezvoltare a reprezentat cel puţin 15% 
din costurile totale de operare in cel puţin unul din ultimii 3 ani care precedă 
acordarea finanţării (dacă întreprinderea este de curînd infiinţată şi nu există o 
situaţie financiară care să demonstreze acest lucru, este necesar un audit 
financiar extern care să verifice respectarea acestei condiţii). 

 
II.2.3.9. Grupuri tinta / Zone tinta 
Nu se aplica. 
 
II.2.3.10. Perioada orientativa de depunere a proiectelor  
 
Operatiunea 1 va fi lansata in 2007. 

                                                 
3 definite conform Legii nr. 346/2004, cu modificările si completarile ulterioare. 
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Pentru operatiunile 2 si 3 se vor lansa anual cereri de propuneri de proiecte incepand 
cu 2008, in limita fondurilor disponibile. 
 
II.2.3.11. Tipul de cerere de propuneri de proiecte  
 
Cerere deschisa de proiecte cu depunere continua (operatiunea 1). 
Cerere deschisa de proiecte cu termen limita. (operatiunile 2 si 3). 
 
II.2.3.12. Criterii de eligilibilitate si evaluare/selectie  
 
Criterii de eligilibilitate a beneficiarilor 

- Institutia aplicanta sa fie înregistrata si sa desfăşoare activităţi in 
România; 

- Institutia aplicanta sa nu se afle in niciuna din următoarele situaţii: 
i. in stare de faliment ori lichidare, afacerile administrate 

de un judecător-sindic sau activităţile sale comerciale 
sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu 
creditorii sau este intr-o situaţie similara cu cele 
anterioare, reglementata prin lege; 

ii.  nu si-a îndeplinit obligaţiile de plata a impozitelor, 
taxelor si contribuţiilor de asigurări sociale către 
bugetele componente ale bugetului general consolidat 
(buget de stat, bugete speciale, bugete locale), in 
conformitate cu prevederile legale in vigoare; 

iii.  reprezentantul legal a fost condamnat in ultimii 3 ani, 
prin hotărâre definitiva a unei instanţe judecătoreşti, 
pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale 
sau pentru comiterea unei greşeli in materie 
profesionala; 

iv.  prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile 
cerute mai sus; 

v.  in dificultate, in sensul Liniilor Directoare comunitare 
cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea si 
restructurarea întreprinderilor in dificultate, publicate in 
Jurnalul Oficial al Comunitarilor Europene nr. C 
244/01.10.2004 (Community Guidelines on state aid for 
rescuing and restructuring firms in difficulty), si anume: 

a) in cazul societăţilor cu răspundere limitata, 
când se constata pierderea a mai mult de jumătate din 
capitalul social si a mai mult de un sfert din capital in 
ultimele 12 luni; 

b)  in cazul unei societăţi in care cel puţin o 
parte din asociaţi raspund nelimitat de datoriile 
întreprinderii, atunci când s-a pierdut mai mult de 
jumătate din capitalul propriu, aşa cum reiese din 
evidentele contabile ale societăţii, si când mai mult de 
un sfert din acest capital s-a pierdut in decursul 
ultimelor 12 luni; 
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c)  pentru întreprinderile de orice forma juridica, 
când respectiva întreprindere întruneşte 
condiţiile pentru a fi supusa unei proceduri 
prevăzute de legislaţia privind procedura 
reorganizării judiciare si a falimentului. 

 
Criterii de eligibilitate a proiectelor 

- scopul si obiectivele propunerii sa fie in conformitate cu obiectivele 
specifice ale axei prioritare precum si cu unul sau mai multe din 
obiectivele operatiunii, asa cum sunt descrise in cererea de proiecte; 

- proiectul sa fie derulat in Romania; 
- dimensiunea grantului solicitat sa se incadreze in limitele mentionate in 

cererea de proiecte; 
- sa contina unul sau mai multe activitati eligibile definite pentru 

operatiune in cererea de proiecte; 
- durata sa se incadreze in limitele mentionate in cererea de proiecte; 

 
Criterii de evaluare/selectie 
 
Operaţiunea 1 
- Relevanta proiectului din punct de vedere al cerintelor pietei. 
- Maturitatea proiectului:  

- corelarea intre activităţile propuse, resursele necesare si rezultatele 
proiectului,  
- capacitatea de implementare a proiectului. 

 
Operaţiunea 2 
- Relevanta ştiinţifica şi impactul economic al investiţiei. 
- Maturitatea şi sustenabilitatea proiectului 

- corelarea intre activităţile propuse, resursele necesare si scopul 
proiectului; 
- fezabilitatea proiectului; 
- sustenabilitatea instituţională şi financiară. 

- Nivelul si relevanta contribuţiei financiare private pe proiect. 
 
Operaţiunea 3 

- Relevanta proiectului din punct de vedere al cerintelor pietei şi din punct de 
vedere al strategiilor naţionale regionale, sau sectoriale (unde este cazul). 
Impactul socio-economic al proiectului şi gradul de inovare/creşterea valorii 
adăungate per produs. 

- Maturitatea proiectului:  
- corelarea intre activităţile propuse, resursele necesare si scopul 
proiectului;  
- capacitatea de implementare a proiectului; 
- analiza financiara si analiza riscurilor. 

 
La toate operaţiunile se va urmări contribuţia proiectelor la promovarea dezvoltării 
durabile şi a egalităţii de şanse. 
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II.2.2.13. Indicatori de monitorizare si evaluare 
 
Indicatori de program 

Ţinte orientative cumulative    Indicator 

 

Valoare 
de baza 

 

Anul 
de 

baza 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Indicatori de 
realizare 

           

Total proiecte  

C-D sprijinite 
(numar) 

  3 30 65 110 150 185 215 215 215 

Intreprinderi 
implicate in 
proiectele 
asistate 
(numar) 

  3 30 50 70 90 110 120 120 120 

Start-up-uri 
inovative si 
spin-off-uri 
sprijinite 
(numar) 

  3 10 20 30 40 50 50 50 50 

Cheltuieli 
publice in 
proiecte CD&I 
asistate 
(Meuro) 

  1 15 41 78 116 150 180 180 180 

Indicatori de 
rezultat 

           

 Locuri de 
munca 
create/mentinu
te la 
beneficiarii 
asistati 
(numar) 

    40 120 230 330 430 530 600 

Cheltuieli 
directe private 
in proiecte 
CD&I 
sprijinite 
(Meuro) 

   7 21 41 62 80 94 94 94 

Cereri de 
brevete 
rezultate din 
proiectele 
asistate 
(numar) 

     6 10 14 18 20 20 
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Infrastructuri 
noi de 
cercetare 
sprijinite 
(numar) 

   3 6 10 13 15 15 15 15 

 
 
II.2.3.14. Teme orizontale 
 

• Dezvoltare durabila 
Cerinţele minime avute in vedere pentru toate proiectele sunt de a respecta 
regulamentele europene de protectie a mediului, atât pentru creşterea competitivităţii 
întreprinderilor romaneşti, cat si pentru reducerea poluării mediului. 

• Egalitatea de şanse 
Vor fi acordate punctaje mai mari propunerilor de proiecte care încurajează 
participarea tinerilor cercetători, precum si a femeilor cercetător in activitati de C-D in 
mediul privat.  

II.2.3.15. Ajutorul de stat 
 

Operatiune  Schema de ajutor de 
stat  

Baza legala 

Sprijin pentru start-up-uri 
si spin-off-uri 
 

Ajutor de minimis  

 

Regulamentul Comisiei nr. 1998/2006 
din 15 December 2006 privind aplicarea 
articolelor 87 si 88 ale Tratatului la 
ajutorul de minimis  

Dezvoltarea infrastructurii 
de CD a intreprinderilor, 
cu crearea de noi locuri de 
munca pentru CD 

Ajutor de stat regional 
pentru investitii – 
exceptare in bloc de la 
notificare 
 

Regulamentul Comisiei (EC) nr. 
1628/2006 2006 privind aplicareaa 
articolelor 87 si 88 ale Tratatului de 
Ajutor la Investitia Regionala Nationala  

Promovarea inovarii in 
cadrul firmelor 
 

Ajutor de stat pentru 
CD&I  

 

 

 

Ajutor de stat regional 
pentru investitii – 
exceptare in bloc de la 
notificare 

Cadrul comunitar privind ajutorul 
de stat pentru CD si inovare 
 (2006/C 323/01). 

 

Regulamentul Comisiei (EC) nr. 
1628/2006 2006 privind aplicareaa 
articolelor 87 si 88 ale Tratatului de 
Ajutor la Investitia Regionala Nationala 
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II.2.3.16. Categorii de interventie 
 

• Tema prioritara 

 
• Forma de finantare           

Cod Forma de finantare 
01 Asistenta nerambursabila               

 
• Dimensiune teritoriala 

Cod Tip de teritoriu 
00 Nu se aplica 

 
II.2.3.17. Organisme intermediare 
 
Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului - Autoritatea Nationala pentru Cercetare 
Stiintifica (ANCS) 
 
II.2.3.18. Organismul competent pentru efectuarea platilor catre beneficiari 
Unitatea de plata din cadrul MEF 
 

 Cod Tema prioritara 

 Cercetare si dezvoltare tehnologica (C&DT), inovare si parteneriat 

04 Asistenta pentru C&DT, in special pentru IMM-uri (inclusive accesul la serviciile 
C&DT din centrele de cercetare) 

07 
Investitii in firme direct legate de cercetare si inovare (tehnologii inovative, 
infiintarea de noi firme de catre universitati, centre si firme C&DT existente 
etc.)  

09 Alte masuri de stimulare a cercetarii, inovarii si antreprenoriatului in IMM-uri  



 73

II.3. AXA PRIORITARĂ 3 – TEHNOLOGIA INFORMATIILOR SI 
COMUNICATIILOR PENTRU SECTOARELE PRIVAT SI  PUBLIC 
 
 
II.3.1. Domeniul Major de Intervenţie 3.1– Sustinerea utilizarii tehnologiei 
informatiei 
 
II.3.1.1. Descriere 
 
In era informationala, infrastructura de comunicatii electronice reprezinta un element 
critic al competitivitatii regionale.  
Romania prezinta decalaje in ceea ce priveste infrastructura de broadband4 (in banda 
larga), în special din punct de vedere al distributiei la nivel teritorial. Experienta a 
demonstrat ca realizarea retelelor de broadband tinde sa se concentreze in marile 
orase, in timp ce orasele mici si zonele rurale sunt neglijate.   
 
Este extrem de importanta dezvoltarea capacitatii companiilor de a face fata noilor 
provocari, accesul la informare si la noi piete prin intermediul Internetului fiind 
esential.  
Conectarea unitatilor de invatamant la reteaua de broadband reprezinta o prioritate 
pentru Uniunea Europeana. Deoarece accesul la broadband reprezintă un instrument 
de imbunatatire a standardului de viata al populatiei, a competitivităţii şi eficienţei 
mediului de afaceri si a sectorului public, acesta va face diferenta intre cei care stiu sa 
foloseasca Internetul si cei care nu stiu.  
In viitor, unitatiile de invatamant vor beneficia de o reala conectare broadband. Noile 
cerinţe ale societăţii informaţionale vor incuraja profesorii sa-si imbunatateasca si sa-
si personalizeze cursurile pe baza unui continut multimedia avansat. 
 
Obiectivele specifice acestui domeniu major de interventie:  
consolidarea infrastructurii tehnologiei informatiei si a comunicatiilor (TIC) si 
facilitarea accesului public la aceasta în special in zonele de esec al pietei – zone 
rurale şi mici urbane dezavantajate din punct de vedere al accesului la mijloacele 
moderne de comunicaţii. 

 
II.3.1.2. Operaţiuni orientative 
 
Operatiunile acestui domeniu major de interventie vor sprijini proiectele de 
infrastructura din zonele dezavantajate din punct de vedere al accesului la mijloacele 
moderne de comunicaţii, în conditiile specificate de liniile directoare ale CE de 
utilizare a fondurilor structurale în domeniul comunicatiilor  electronice, ca de 
exemplu: cadrul strategic, neutralitatea tehnologica, accesul liber, orientarea 
geografică, in conformitate cu Ghidul CE privind criteriile şi modalităţile de 
implementare a fondurilor structurale pentru sprijinirea comunicaţiilor electronice si 
cu Initiativa i20105.  
                                                 
4 Cerintele orientative minime pt. broadband (care pot suferi usoare modificar in cererea de propuneri): 
• minimum 2048 kbps (DL/UL), 
• pierderi pe pachet in 24 ore sub 0.5%, 
• disponibilitatea serviciului: 99,0% lunar, 
 

5 i2010 – O societate informaţională europeană pentru creştere economică şi locuri de muncă 
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Se au in vedere urmatoarele operatiuni:    

- Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe;  
- Sprijin pentru autoritatile administraţiei publice locale pentru realizarea 

retelelor broadband si a punctelor de acces public la internet în bandă largă 
(PAPI) în zonele de eşec al pieţei (zone rurale şi mici urbane defavorizate din 
punct de vedere al accesului) ;  

- Sprijin pentru IMM-uri pentru realizarea retelelor broadband si a punctelor 
de acces public la internet în bandă largă (PAPI) în zonele de eşec al pieţei 
(zone rurale şi mici urbane defavorizate din punct de vedere al accesului) ; 

- Susţinerea conectării unităţilor şcolare la internet prin conexiuni broadband; 
 
II.3.1.3. Activităţi eligibile 
 
Operatiunea 1   

- Conectarea la Internet prin conexiuni broadband 
- Achizitionarea unui calculator şi monitor/laptop pentru fiecare punct de lucru 

şi/sau echipamente şi servicii conexe necesare pentru o retea de maximum 10 
calculatoare 

- Achiziţionarea unui server şi a soft-ului de operare necesar 
- Achiziţionarea unei imprimante (A4/A3), scanner şi a unei web-cam pentru 

video-conferinte pentru fircare punct de lucru (max.10) 
- Achizitionarea licenţelor software necesare operării calculatoarelor/laptop-

urilor şi pachetul office 
- Realizarea unui website, achizitionarea domeniului pentru acest website  
- Achiziţionarea şi implementarea soluţiei de semnătură electronică 

 
Operatiunea 2   

- Achiziţionarea de servicii de consultanţă pentru pregătirea, configurarea şi 
implementarea proiectului 

- Realizarea reţelei de broadband 
- Achiziţionarea şi instalarea de echipamente necesare construirii şi operării 

infrastructurii de comunicaţii electronice de broadband  
- Conectarea reţelei  locale la reţelele existente 
- Achizitionarea licenţelor software necesare implementării proiectului 
- Realizarea de PAPI utilizand conexiuni broadband  
- Instruirea personalului care administrează PAPI 
- Protecţia Security & Risk 

  
Operatiunea 3   

- Achiziţionarea de servicii de consultanţă pentru pregătirea, configurarea şi 
implementarea proiectului 

- Realizarea reţelei de broadband 
- Achiziţionarea şi instalarea de echipamente necesare construirii şi operării 

infrastructurii de comunicaţii electronice de broadband  
- Conectarea reţelei  locale la reţelele existente 
- Achizitionarea licenţelor software necesare implementării proiectului 
- Realizarea de PAPI utilizand conexiuni broadband  
- Instruirea personalului care administrează PAPI 
- Protecţia Security & Risk 
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Operatiunea 4   

- Achiziţionarea de servicii de consultanţă pentru pregătirea, configurarea şi 
implementarea proiectului 

- Asigurarea conectării unităţilor şcolare la internet prin conexiuni broadband 
Achizitionarea unui număr limitat de calculatoare, imprimante, servere 
pentru fiecare scoala  

- Achizitionarea licenţelor software necesare pentru implementarea proiectului 
- Construirea reţelei locale pentru laboratorul IT  

 
II.3.1.4 Categorii de cheltuieli eligibile 
 
Operatiunea 1: 

- Cheltuieli pentru asigurarea de utilităţi necesare obiectivului 
- Cheltuieli pentru achiziţia de instalaţii, utilaje şi echipamente 
- Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a 

obiectelor de inventar 
- Cheltuieli pentru achiziţia de  aplicaţii informatice, licenţe, brevete, mărci, 

know-how 
- Cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate 
- Cheltuieli generale de administraţie 

 
Operatiunea 2: 

- Cheltuieli pentru asigurarea de utilităţi necesare obiectivului 
- Cheltuieli pentru proiectare 
- Cheltuieli pentru consultanţă şi studii 
- Cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii 
- Cheltuieli pentru achiziţia de instalaţii, utilaje şi echipamente 
- Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a 

obiectelor de inventar 
- Cheltuieli pentru achiziţia de  aplicaţii informatice, licenţe, brevete, mărci, 

know-how 
- Cheltuieli pentru organizarea de şantier 
- Cheltuieli pentru plata comisioanelor, taxelor şi cotelor legale 
- Cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate  
- Cheltuieli cu tipărirea, multiplicarea şi distribuţia de materiale  
- Cheltuieli cu materiale consumabile  
- Cheltuieli pentru organizarea de cursuri de formare specifică 
- Cheltuielile cu serviciile de consiliere privind acţiunile de formare, cu 

excepţia celor furnizate în cadrul proiectelor de formare specifică 
- Cheltuieli generale de administraţie 
- Cheltuieli aferente managementului de proiect 
- Cheltuieli diverse şi neprevăzute pentru proiectele de infrastructură 

 
 
Operaţiunea 3 

- Cheltuieli pentru asigurarea de utilităţi necesare obiectivului 
- Cheltuieli pentru consultanţă şi studii 
- Cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii 
- Cheltuieli pentru achiziţia de instalaţii, utilaje şi echipamente 
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- Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a 
obiectelor de inventar 

- Cheltuieli pentru achiziţia de  aplicaţii informatice, licenţe, brevete, mărci, 
know-how 

- Cheltuieli cu materiale consumabile  
- Cheltuieli pentru organizarea de cursuri de formare specifică 
- Cheltuielile cu serviciile de consiliere privind acţiunile de formare, cu 

excepţia celor furnizate în cadrul proiectelor de formare specifică 
- Cheltuieli diverse şi neprevăzute pentru proiectele de infrastructură 

 
Operatiunea 4:  

- Cheltuieli pentru asigurarea de utilităţi necesare obiectivului 
- Cheltuieli pentru proiectare 
- Cheltuieli pentru consultanţă şi studii 
- Cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii 
- Cheltuieli pentru achiziţia de instalaţii, utilaje şi echipamente 
- Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a 

obiectelor de inventar 
- Cheltuieli pentru achiziţia de  aplicaţii informatice, licenţe, brevete, mărci, 

know-how 
- Cheltuieli pentru organizarea de şantier 
- Cheltuieli pentru plata comisioanelor, taxelor şi cotelor legale 
- Cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate  
- Cheltuieli cu tipărirea, multiplicarea şi distribuţia de materiale  
- Cheltuieli cu materiale consumabile  
- Cheltuieli pentru organizarea de cursuri de formare specifică 
- Cheltuielile cu serviciile de consiliere privind acţiunile de formare, cu 

excepţia celor furnizate în cadrul proiectelor de formare specifică 
- Cheltuieli generale de administraţie 
- Cheltuieli aferente managementului de proiect 
- Cheltuieli diverse şi neprevăzute pentru proiectele de infrastructură 

 
II.3.1.5. Utilizarea finanţării încrucişate FEDR / FSE 
Se poate utiliza (10% din valoarea proiectului) 
 
 
II.3.1.6. Alocarea financiară orientativă  

- alocări, Euro – 
 

Contribuţie publică naţională An TOTAL Contribuţie 
UE 

(FEDR/FC/ 
FSE) 

Buget de 
stat 

Buget 
local 

Alte 
surse 

publice 

Total 
Contribuţie 

privată 

2007 5116281 3965886 299796 46122 59693 405611 744784  
2008 14677332 11377135 860039 132314 171244 1163597 2136600
2009 29415004 22801043 1723614 265171 343192 2331977 4281984
2010 38175741 29591929 2236961 344148 445406 3026515 5557297
2011 39804573 30854518 2332405 358832 464410 3155647 5794408
2012 34422302 26682450 2017023 310311 401614 2728948 5010903
2013 30819434 23889687 1805908 277832 359578 2443318 4486429

TOTAL 192430667 149162648 11275746 1734730 2245137 15255614 28012406
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II.3.1.7. Dimensiunea finanţării acordate 
      

 Operatiunea 1 Operatiunile 2 si 3 Operatiunea 4 
Valoarea proiectelor N/A 
Valoarea maxima a finanţării 
acordate  

80000 Lei (cca.25.000 
EUR) 

 

6400000 Lei 
(cca.2000000 EUR) 

640000 Lei 
(cca.200000 

EUR) 
 

Valoarea eligibila a proiectelor N/A 
Valoarea maxima a finanţării 
acordate raportată la total costuri 
eligibile  

80% pentru IMM-uri 
 
95% pentru ONG-uri 
 

Pentru investiţii 
IMM-uri 65%; 55% 
dacă sunt localizate în 
regiunea Bucureşti 
Ilfov  
Pentru consultanţă 
50% 
 
Pentru instruire 
specifică  
45% 
 
 
98%6 pentru 
administratia locala 

98 % pentru 
administratia 
publica locală 

Contributia minima eligibila a 
beneficiarului  

20% pentru IMM-uri  
 
5% pentru ONG-uri 

Pentru investiţii IMM-
uri 35%; 45% dacă 
sunt localizate în 
regiunea Bucureşti 
Ilfov  
Pentru consultanţă 
50% 
 
Pentru instruire 
specifică  
55% 
 
 
2% pentru 
administratia locala 

2 % pentru 
administratia 
publica locală 

Contributia comunitara la 
finanţarea acordată  

100% 100% pentru IMM-uri 
86.7% pentru 
administraţia locală 

86.7% pentru 
administraţia 
locală 

Contributia publica nationala la 
finanţarea acordată  

 

0% 
 

0% pentru IMM-uri 
13.3% pentru 
administraţia locală 

13.3% pentru 
administraţia 
locală 

 
 
 
 
 

                                                 
6 Pentru proiectele generatoare de venituri valoarea totală a costurilor eligibile va fi determinate in 
functie de analiza “funding gap” – art.55/Reg.1083/2006 
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II.3.1.8. Categorii de beneficiari eligibili 
 
Operatiunea 1   

IMM-uri 
ONG-uri  
 

Operatiunea 2  
Autoritatile administraţiei publice locale, precum si forme asociative ale acestora 
 
Operatiunea 3 
IMM-uri (operatorii şi furnizori de reţele publice de comunicaţii electronice)  
 
Operatiunea 4  
Autoritatile administraţiei publice locale, precum si forme asociative ale acestora  
 
II.3.1.9. Grupuri ţintă / Zone ţintă 
Nu se aplica 
 
II.3.1.10. Perioada orientativă de depunere a proiectelor 
2007 – 2013 
 
II.3.1.11. Tipul de cerere de propuneri de proiecte 
 
Cererea deschisă de proiecte cu depunere continuă  
 
II.3.1.12. Criterii de eligibilitate şi evaluare/selecţie 
 
Operaţiunea 1 
Criterii de eligibilitate a beneficiarului 
În cazul IMM-urilor (potrivit Legii nr. 346/2004, modificată de Legea nr. 175/2006) 

- Activitatea principală înregistrată (codul NACE stabilit în conformitate cu 
legislaţia în vigoare) este codul specificat în cadrul cererii de proiecte  
- solicitantul: 
• nu se află în situaţia de insolvenţă sau lichidare, afacerea sa nu este condusă 
de un judecator sindic, nu are restricţii asupra activităţilor sale comerciale, iar 
acestea nu sunt puse la dispoziţia creditorilor, sau se află într-o situaţie 
similară celor expuse anterior, în conformitate cu legea; 
• nu are datorii publice restante şi a onorat la timp obligaţiile financiare (taxe, 
impozite şi alte contribuţii la bugetul de stat, bugete speciale şi bugete locale, 
precizate de legislaţia în vigoare);  
• reprezentantul legal nu a fost condamnat în ultimii 3 ani de o instanta 
judecatoreasca pentru motive profesionale sau pentru motive ce ţin de etica 
profesională; 
• reprezentantul legal nu a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata 
pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi 
ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene 
•  nu furnizează informaţii false sau nu omite să furnizeze informaţiile 
solicitate mai sus; 
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• nu se află în dificultate potrivit ghidului comunitar referitor la ajutorul de stat 
pentru recuperarea şi restructurarea firmelor aflate în dificultate (EC Official 
nr. C244/01.10.2004): 

-în cazul unei companii cu răspundere limitată, unde mai mult de 
jumătate din capitalul social a dispărut si mai mult de un sfert din acel 
capital s-a pierdut în ultimele 12 luni; 
- în cazul unei companii unde cel puţin unii dintre membri au 
răspundere nelimitată pentru datoriile companiei, unde mai mult de 
jumătate din capitalul social, potrivit bilanturilor companiei, a dispărut 
sau mai mult de un sfert din acel capital s-a pierdut în ultimele 12 luni; 
- oricare ar fi tipul companiei respective, în situaţia în care îndeplineşte 
criteriile prevăzute de legislaţia nationala pentru cazul de demarare a 
procedurilor de insolvenţă colectivă 
 

-In cazul IMM-urilor infiintate in ultimii 2 ani, cel putin 50% din cheltuielile 
eligibile vor fi acoperite pe durata implementarii proiectului de o garantie 
emisa de o institutie financiara  
- In cazul IMM-urilor infiintate de mai mult de 2 ani, solicitantul va avea 
minim 2 ani de activitate economica si profit operational in ultimii 2 ani 
financiari  
- Solicitantul trebuie sa fie direct responsabil de pregatirea si implementarea 

proiectului; 
- Solicitantul trebuie sa fie inregistrat şi să funcţioneze pe teritoriul României; 
- Solicitantul nu a beneficiat in ultimele 12 luni de o conexiune broadband  
- Solicitantul trebuie sa faca dovada respectarii regulei de cumulare „de 
minimis” pe ultimii trei ani  

 
ONG-uri 
Organizatii neguvernamentale constituite conform normelor in vigoare 
 
Criterii de eligibilitate a proiectului 

 Activităţile şi obiectivele proiectului sunt conforme cu obiectivele 
operaţiunii/domeniului major de intervenţie; 

 Solicitantul trebuie să facă dovada că detine resurse financiare, tehnice si 
umane necesare implementarii proiectului; 

 Trebuie respectata conformitatea cheltuielilor eligibile cu cele mentionate 
in ghidul aplicantului; 

 Proiectul trebuie să fie implementat in Romania 
 Proiectul trebuie sa îndeplineasca criteriile tehnice minime specificate în 

Ghidul aplicantului  
 Valoarea cofinanţării solicitate  precum şi procentul trebuie să nu 

depăşească valorile maxim admise; 
 

Criterii de selectie  (Localizarea geografică, intenţia de folosire a conectării e-
business/e-commerce etc.). 
 
Operaţiunea 2 
 
Criterii de eligibilitate a beneficiarului 
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Solicitantul este autoritate a administraţiei publice locale sau asociaţie de dezvoltare 
intercomunitară, definită conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare 
 
Solicitantul nu se află într-una din situaţiile de mai jos: 

- este în stare de insolventa, conform prevederilor legii nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale 

- este declarat într-o situaţie gravă de încălcare a prevederilor legislatiei privind 
achizitiile publice si/sau a obligatiilor asumate printr-un contract/acord de 
finantare din fonduri publice 

- nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 
asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, 
în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care 
este stabilit, la data depunerii cererii de finanţare 

 
Reprezentantul legal al solicitantului nu se află într-una din situaţiile de mai jos: 

− a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată 
împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res 
judicata (ex. împotriva căreia nu se poate face recurs) 

− a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata1 pentru fraudă, corupţie, 
implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul 
intereselor financiare ale Comunităţii Europene 

− Solicitantul trebuie sa fie direct responsabil de pregatirea si implementarea 
proiectului; 

− Solicitantul trebuie sa fie inregistrat şi să funcţioneze pe teritoriul României; 
 
 

Criterii de eligibilitate a proiectului 
 Proiectul trebuie sa demonstreze coerenţa cu strategia generala a 

Programului Operational Sectorial (POS CCE) Competitivitate si cu 
obiectivele specifice ale domeniului major de interventie; 

 Descrierea proiectului şi obiectivele sale sunt suficient de clare pentru o 
evaluare rezonabilă a proiectului propus; 

 Activităţile şi obiectivele proiectului sunt conforme cu obiectivele 
operaţiunii/domeniului major de intervenţie; 

 Proiectul respectă legislaţia în domeniul egalităţii de şanse, protecţiei 
mediului şi achiziţiile publice. Proiectul respectă prevederile legislaţiei 
comunitare referitoare la informare şi publicitate 

 Proiectul se încadrează în perioada de timp permisă pentru implementare 
(care se va menţiona în cererea de proiecte); 

 Proiectul va fi implementat în zonele de eşec ale pieţei – zone rurale şi 
mici urbane defavorizate din punct de vedere al accesului; 

 Solicitantul trebuie să facă dovada că detine resurse financiare, tehnice si 
umane necesare implementarii proiectului; 

 Trebuie respectata conformitatea cheltuielilor eligibile cu cele mentionate 
in ghidul aplicantului; 

 Proiectul trebuie să fie implementat in Romania; 
 Proiectul trebuie să  demonstreze contribuţia la dezvoltarea economică a 

zonei în care este implementat; 
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 Proiectul trebuie să îndeplinească principiile specificate în „Ghidul asupra 
criteriilor si modalitatilor de implementare a fondurilor structurale in 
sprijinul comunicatiilor electronice”(cadrul strategic, neutralitatea 
tehnologica, accesul liber, orientarea geografică); 

 Proiectul trebuie să ofere posibilitatea unei extinderi pe viitor atât din 
punct de vedere al acoperirii, cât şi din punct de vedere al capacităţii reţelei  

 Dovada proprietăţii pentru bunurile pe care beneficiarul le aduce ca o 
contributie in natura la cheltuielile eligibile ale proiectului; 

 Proiectul trebuie sa îndeplineasca criteriile tehnice minime specificate în 
Ghidul aplicantului  

 Valoarea cofinanţării solicitate  precum şi procentul trebuie să nu 
depăşească valorile maxim admise; 

 
Criterii de selectie  
Relevanţa/ Necesitatea proiectului (relevanţa proiectului pentru obiectivele cererii 
de proiecte etc.)  
 
Capacitatea de implementare (capacitatea de management şi de monitorizare a 

implementării proiectului, maturitatea şi calitatea proiectului, resurse de finanţare 
alocate etc.) 

 
Eficienta/Eficacitatea (eficienţa economică a intervenţiei propuse, rata de cofinanţare 
solicitată, calitatea serviciilor, număr potenţiali abonaţi, cost investiţie/abonat, 
promovarea serviciilor etc.) 
 
Coerenţa (coerenţa între componentele proiectului, sinergia cu alte axe 
prioritare/programe operaţionale/programe naţionale, set de obiective si indicatori 
verificabili etc.) 
 
Sustenabilitatea (financiară, organizaţională, a efectului, scalabilitate etc.) 
 
Operaţiunea 3 
Criterii de eligibilitate a beneficiarului 

- Activitatea principală înregistrată (codul NACE stabilit în conformitate cu 
legislaţia în vigoare) este codul specificat în cadrul cererii de proiecte -  
- solicitantul: 
• nu se află în situaţia de insolvenţă sau lichidare, afacerea sa nu este condusă 
de un judecator sindic, nu are restricţii asupra activităţilor sale comerciale, iar 
acestea nu sunt puse la dispoziţia creditorilor, sau se află într-o situaţie 
similară celor expuse anterior, în conformitate cu legea; 
• nu are datorii publice restante şi a onorat la timp obligaţiile financiare (taxe, 
impozite şi alte contribuţii la bugetul de stat, bugete speciale şi bugete locale, 
precizate de legislaţia în vigoare);  
• reprezentantul legal nu a fost condamnat în ultimii 3 ani de o instanta 
judecatoreasca pentru motive profesionale sau pentru motive ce ţin de etica 
profesională; 
• reprezentantul legal nu a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata 
pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi 
ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene 



 82

•  nu furnizează informaţii false sau nu omite să furnizeze informaţiile 
solicitate mai sus; 
• nu se află în dificultate potrivit ghidului comunitar referitor la ajutorul de stat 
pentru recuperarea şi restructurarea firmelor aflate în dificultate (EC Official 
nr. C244/01.10.2004): 

-în cazul unei companii cu răspundere limitată, unde mai mult de 
jumătate din capitalul social a dispărut si mai mult de un sfert din acel 
capital s-a pierdut în ultimele 12 luni; 
- în cazul unei companii unde cel puţin unii dintre membri au 
răspundere nelimitată pentru datoriile companiei, unde mai mult de 
jumătate din capitalul social, potrivit bilanturilor companiei, a dispărut 
sau mai mult de un sfert din acel capital s-a pierdut în ultimele 12 luni; 
- oricare ar fi tipul companiei respective, în situaţia în care îndeplineşte 
criteriile prevăzute de legislaţia nationala pentru cazul de demarare a 
procedurilor de insolvenţă colectivă 
 

-In cazul IMM-urilor infiintate in ultimii 2 ani, cel putin 50% din cheltuielile 
eligibile vor fi acoperite pe durata implementarii proiectului de o garantie 
emisa de o institutie financiara  
- In cazul IMM-urilor infiintate de mai mult de 2 ani, solicitantul va avea 
minim 2 ani de activitate economica si profit operational in ultimii 2 ani 
financiari  
- Solicitantul trebuie sa fie direct responsabil de pregatirea si implementarea 

proiectului; 
- Solicitantul trebuie sa fie inregistrat şi să funcţioneze pe teritoriul României; 

 
Criterii de eligibilitate a proiectului 

 Proiectul trebuie sa demonstreze coerenţa cu strategia generala a 
Programului Operational Sectorial (POS CCE) Competitivitate si cu 
obiectivele specifice ale domeniului major de interventie; 

 Descrierea proiectului şi obiectivele sale sunt suficient de clare pentru o 
evaluare rezonabilă a proiectului propus; 

 Activităţile şi obiectivele proiectului sunt conforme cu obiectivele 
operaţiunii/domeniului major de intervenţie; 

 Proiectul respectă legislaţia în domeniul egalităţii de şanse, protecţiei 
mediului şi achiziţiile publice. Proiectul respectă prevederile legislaţiei 
comunitare referitoare la informare şi publicitate; 

 Proiectul se încadrează în perioada de timp permisă pentru implementare 
(care se va menţiona în cererea de proiecte); 

 Proiectul va fi implementat în zonele de eşec ale pieţei – zone rurale şi 
mici urbane defavorizate din punct de vedere al accesului; 

 Solicitantul trebuie să facă dovada că detine resurse financiare, tehnice si 
umane necesare implementarii proiectului; 

 Trebuie respectata conformitatea cheltuielilor eligibile cu cele mentionate 
in ghidul aplicantului; 

 Proiectul trebuie să fie implementat in Romania; 
 Proiectul trebuie să  demonstreze contribuţia la dezvoltarea economică a 

zonei în care este implementat; 
 Proiectul trebuie să îndeplinească principiile specificate în „Ghidul asupra 

criteriilor si modalitatilor de implementare a fondurilor structurale in 
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sprijinul comunicatiilor electronice”(cadrul strategic, neutralitatea 
tehnologica, accesul liber, orientarea geografică); 

 Proiectul trebuie să ofere posibilitatea unei extinderi pe viitor atât din 
punct de vedere al acoperirii, cât şi din punct de vedere al capacităţii reţelei  

 Dovada proprietăţii pentru bunurile pe care beneficiarul le aduce ca o 
contributie in natura la cheltuielile eligibile ale proiectului; 

 Proiectul trebuie sa îndeplineasca criteriile tehnice minime specificate în 
Ghidul aplicantului  

 Valoarea cofinanţării solicitate  precum şi procentul trebuie să nu 
depăşească valorile maxim admise; 

 
Criterii de selectie  
Relevanţa/ Necesitatea proiectului (relevanţa proiectului pentru obiectivele cererii 
de proiecte etc.)  

 
Capacitatea de implementare (capacitatea de management şi de monitorizare a 

implementării proiectului, maturitatea şi calitatea proiectului, resurse de finanţare 
alocate etc.) 

 
Eficienta/Eficacitatea (eficienţa economică a intervenţiei propuse, rata de cofinanţare 
solicitată, calitatea serviciilor, potenţiali abonaţi, cost investiţie/abonat, promovarea 
serviciilor etc.) 
 
Coerenţa(coerenţa între componentele proiectului, sinergia cu alte axe 
propritare/programe operaţionale/programe naţionale, set de obiective si indicatori 
verificabili etc.) 

 
Sustenabilitatea (financiară, organizaţională, a efectului, scalabilitate etc.) 
 
Operaţiunea 4 
 
Criterii de eligibilitate a proiectului 

 Proiectul trebuie sa demonstreze coerenţa cu strategia generala a 
Programului Operational Sectorial (POS CCE) Competitivitate si cu 
obiectivele specifice ale domeniului major de interventie; 

 Descrierea proiectului şi obiectivele sale sunt suficient de clare pentru o 
evaluare rezonabilă a proiectului propus; 

 Activităţile şi obiectivele proiectului sunt conforme cu obiectivele 
operaţiunii/domeniului major de intervenţie; 

 Proiectul respectă legislaţia în domeniul egalităţii de şanse, protecţiei 
mediului şi achiziţiile publice. Proiectul respectă prevederile legislaţiei 
comunitare referitoare la informare şi publicitate; 

 Proiectul se încadrează în perioada de timp permisă pentru implementare 
(care se va menţiona în cererea de proiecte); 

 Solicitantul trebuie să facă dovada că detine resurse financiare, tehnice si 
umane necesare implementarii proiectului; 

 Trebuie respectata conformitatea cheltuielilor eligibile cu cele mentionate 
in ghidul aplicantului; 

 Proiectul trebuie să fie implementat in Romania; 



 84

 Dovada proprietăţii pentru bunurile pe care beneficiarul le aduce ca o 
contributie in natura la cheltuielile eligibile ale proiectului; 

 Proiectul trebuie sa îndeplineasca criteriile tehnice minime specificate în 
Ghidul aplicantului  

 Valoarea cofinanţării solicitate  precum şi procentul trebuie să nu 
depăşească valorile maxim admise; 

 
Criterii de selectie 
Relevanţa/ Necesitatea proiectului (relevanţa proiectului pentru obiectivele cererii 
de proiecte etc.)  

 
Capacitatea de implementare (capacitatea de management şi de monitorizare a 

implementării proiectului, maturitatea şi calitatea proiectului, resurse de finanţare 
alocate etc.) 

 
Eficienta/Eficacitate (calitatea serviciilor, număr de potenţiali utilizatori etc.) 

 
Coerenţa (coerenţa între componentele proiectului, sinergia cu alte axe 
prioritare/programe operaţionale/ strategia în domeniul educatiei etc.) 

 
Sustenabilitatea (financiară, organizaţională, a efectului, scalabilitate etc.) 
 

 
II.3.1.13 Indicatori de monitorizare şi evaluare 
 
Indicatori de program 

Ţinte orientative cumulative    Indicator 
 

Valoare 
de baza 

An de 
baza 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Output 
indicators 

           
 

Numarul 
reţelelor 
construite în 
zonele de eşec 
al pieţei 

   

4 12 26 46 60 84 100 100 
Result 
indicators 

           

Companii 
conectate la 
reţelele de 
broadband 
finanţate în 
zonele de eşec 
al pieţei 

   50 500 1300 2000 3300 4200 5000 5000 

Creşterea ratei 
de penetrare 
broadband în 
Romania 

  7% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 40% 
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Indicatori suplimentari 
Ţinte orientative cumulative    Indicator 

 
Valoare 
de baza 

An de 
baza 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201

5 
Output indicators            

 
Numarul reţelelor 
construite de 
autorităţile locale, 
finantate din FEDR 

   2 6 13 23 30 42 50 50 

50    2 6 13 23 30 42  50 
Result indicators            
Numarul 
institutiilor publice 
conectate la 
infrastructura 
publica de  
broadband 
finanţată.  

   12 36 78 138 180 252 300 300 

Numarul IMM-
urilor care au acces 
la Internet prin 
conexiuni  
broadband. 

   30 420 1160 2050 2980 3780 4500 450
0 

 

 
II.3.1.14. Teme orizontale 

• Dezvoltarea durabilă 
Operatiunile acestui domeniu de interventie promoveaza activitati inovative, 
tehnologii curate prin excelenta (TI) fara efecte nocive asupra mediului. Acest 
domeniu major, aduce o contributie indirecta dar la fel de importanta la dezvoltarea 
durabila, prin reducerea consumului de resurse 
 

• Egalitatea de şanse 
Dezvoltarea societatii informationale sprijina prin insasi definitia sa egalitatea de 
sanse. 
In plus, dezvoltarea societatii informationale, in special a infrastructurii de banda 
larga, va sprijini egalitatea de sanse prin facilitarea accesului la informatie si la piata 
muncii a comunitatilor mici si/sau izolate, precum si a grupurilor sociale defavorizate.  
 
Operatiunile vor produce cresterea accesului tuturor categoriilor sociale la informatie, 
educatie, pregatire profesionala, consultanta manageriala. Aceste masuri vor contribui 
in mod indirect la deschiderea de oportunitati noi pentru categoriile de persoane 
defavorizate. De exemplu, dezvoltarea societatii informationale si a sectorului TIC, 
poate oferi femeilor sau persoanelor cu dizabilitati, noi oportunitati de a lucra de 
acasa, intr-un regim flexibil sau de a-si continua educatia si pregatirea profesionala in 
timpul perioadelor de absenta de pe piata muncii. 
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II.3.1.15. Ajutorul de stat 
 

Operaţiunea Regimul de ajutor de 
stat 

Baza legală 

Operatiunea 1: Sprijinirea 
accesului la broadband si la 
serviciile conexe 

Ajutor de stat de 
minimis 
 
 
 

Regulamentul Comisiei nr. 1998/2006 
privind aplicarea  articolelor 87 şi 88 din 
Tratatul CE referitor la ajutorul de 
minimis  
Ordonanţa de Guvern nr. 117/2006 
privind procedurile naţionale pentru 
ajutorul de stat  
 

Operatiunea 2: Sprijin 
pentru IMM-uri pentru 
construirea retelelor 
brodband si pentru 
realizarea de centre publice 
de acces, utilizand 
conexiuni broadband, in 
zonele de esec ale pietei 
(zone rurale şi mici urbane 
defavorizate din punct de 
vedere al accesului)  

Ajutor de stat  pentru 
IMM-uri (pentru 
investiţii) – exceptare in 
bloc 

 

 

 

 

 

 

Ajutor de stat pt. IMM-
uri (pentru consultanţă) 

 
 
 
 
 
Ajutor de stat pentru 
pregătire profesionala – 
exceptare in bloc 
  

Regulamentul Comisiei 70/2001 din 
ianuarie 2001 privind aplicarea  
articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE pentru 
ajutorul de stat pt. întreprinderile mici şi 
mijlocii amendată de regulamentul 
Comisiei nr. 364/2004 

 
 
 
 
 
 
Regulamentul Comisiei 70/2001 din 
ianuarie 2001 privind aplicarea  
articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE pentru 
ajutorul de stat pt. întreprinderile mici şi 
mijlocii amendată de regulamentul 
Comisiei nr. 364/2004 

 

 

Regulamentul Comisiei  (EC) nr 68/2001 
din 12 ianuarie 2001 privind aplicarea art. 
87 şi 88 din Tratatul CE referitor la 
pregătirea profesională 

 
 
II.3.1.16. Clasificarea intervenţiilor 
 

• Tema prioritară 
Cod Tema prioritara 

 Societatea Informationala 
10 Infrastructura comunicatii electronice (inclusiv retele broadband) 

15 Alte măsuri care urmăresc îmbunătăţirea accesului şi utilizării eficiente a TIC de 
către IMM 

 
• Forma de finanţare 

Cod Forma de finantare 
01 Asistenţă nerambursabilă 
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• Dimensiunea teritorială 

Cod Tipul teritoriului 
00 Neaplicabil 

 
 
II.3.1.17. Organisme intermediare 
OIPSI – Organismul Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale din 
cadrul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei (MCTI).  
 
II.3.1.18. Organismul responsabil de efectuarea plăţilor către beneficiari 
Unitatea de plata din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor. 
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II.3.2. Domeniul Major de Intervenţie 3.2 – Dezvoltarea si cresterea eficientei 
serviciilor publice electronice moderne 
 
II.3.2.1. Descriere 
 
e-guvernare 
In Romania competitivitatea economică va fi determinată şi de dezvoltarea serviciilor 
publice furnizate prin mijloace electronice,. Acest lucru inseamna sprijin pentru 
implementarea diferitelor aplicatii, care vor fi folosite de diversi utilizatori, in special 
de cei din mediul de afaceri.   
 
A pune la dispoziţie serviciile administrative prin mijloace electronice, înseamnă a 
crea beneficii atât pentru utilizatori, cetăţeni şi mediul de afaceri, cât şi pentru 
administraţia publică. Beneficiile utilizatorilor (cetăţeni şi mediu de afaceri) pot fi 
exprimate succint printr-un acces convenabil la administraţia publică. Pentru 
autorităţile care utilizează TIC (tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor) în scopul  
furnizării de servicii electronice, aceasta hotărâre înseamnă noi oportunităţi dar şi 
schimbări interne la scară largă  la nivel organizaţional. 
 
Până la momentul actual, dezvoltarea e-guvernării s-a confruntat cu diverse probleme 
datorate lipsei de consecvenţă în aplicarea unei strategii naţionale, infrastructurii 
insuficient dezvoltate, lipsei interoperabilităţii între serviciile publice şi de asemenea 
unui număr redus de aplicaţii. 
Numărul redus de aplicaţii este unul dintre factorii ce contribuie la menţinerea unui 
nivel scăzut al interacţiunii prin mijloace electronice între administraţia publică şi 
cetăţeni sau mediul de afaceri. 
 
Discrepantele importante in domeniul serviciilor publice electronice trebuie reduse, 
insa acest lucru necesita investitii mari din partea institutiilor publice din Romania. 
 
Accesul electronic la informatie va creste eficienta serviciilor publice si va ajuta 
dezvoltarea altor sisteme (de exemplu municipal, educatie, biblioteca, arhiva si 
muzeu).  
 
Furnizarea de servicii publice electronice va avea o contributie importanta la 
imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor romanesti. Astfel de servicii publice 
electronice sunt exemplificate în Legea nr.161/2003, în concordanţă ci lista celor 20 
de servicii publice electronice din Planul de Acţiune eEurope. 

Beneficiile preconizate ale operatiunilor planificate in cadrul acestui domeniu major 
de interventie vor include: reducerea timpului si a costurilor, a formalitatilor 
administrative si a volumului de lucru a intreprinzatorilor, simplificarea procedurilor 
si reducerea birocratiei.   
 
e-learning 
Noi abilitãţi – tehnice, intelectuale şi sociale – devin esenţiale pentru a trãi,a munci şi 
a participa activ într-o societate bazatã pe cunoaştere. Cetãţeanul noii societãţi trebuie 
sã posede un bagaj de abilitãţi de bazã -limbi strãine, spirit antreprenorial, etc -  pe 
care sã le dobândeascã printr-un proces de perfecţionare continuã, pe tot parcursul 
vieţii astfel încât sã dovedeascã flexibilitate pe piaţa muncii. 
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 Utilizarea TIC constituie una dintre aceste abilitãţi de bazã, motiv pentru care este 
necesarã promovarea „educaţiei digitale” (digital literacy) începând din şcoalã şi 
continuând pe tot parcursul vieţii cetatenilor. În acest sens se va urmãri dotarea 
şcolilor cu tehnicã de calcul şi conexiuni broadband, crearea de conţinut şi servicii 
multimedia de înaltã calitate. 
 
Toate serviciile publice moderne vor fi dezvoltate in colaborare cu ministerele 
responsabile pentru fiecare domeniu specific: Ministerul Internelor si Reformei 
Administrative pentru e-guvernare, Ministerul Sanatatii Publice pentru e-sanatate si 
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului pentru e-learning. 
 
e- sanatate 
Dezvoltarea serviciilor electronice de sănătate îmbunătăţeşte accesul la servicii 
medicale şi impulsionează creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor oferite. E-
sanătatea descrie aplicarea TIC într-o arie largă de procese ce afectează sectorul 
sănătăţii publice şi include nu doar aplicaţii bazate pe web ci  mai ales instrumente, 
produse, sisteme şi servicii ce se adesează pe de o parte autorităţilor sanitare şi 
personalului specializat şi pe de altă parte pacienţilor şi cetăţenilor. 
 
Reforma sistemului medical în România înregistrează decalaje puternice faţă de UE în 
ceea ce priveşte integrarea TIC in activitatea curentă, astfel că în 2004, numai 43% 
din spitale şi numai 33% din clinici aveau acces la Internet. De asemenea eficienţa 
tratamentelor este scăzută ca şi comunicarea inter-instituţională şi controlul 
informaţiilor, în special datorită fragmentării datelor şi a neutilizării decât în mică 
măsură a comunicaţiile electronice, raportării şi schimbul de date. Situaţia actuală a 
infrastructurii sistemului de sănătate este necorespunzătoare, iar populaţia din zonele 
rurale ale tării are insuficient acces la sistemul de sănătate primară şi ajutorul medical 
de urgenţă. Aceste condiţii afectează calitatea vieţii şi potenţialul de dezvoltare 
economică în aceste teritorii. 
 
Datorită faptului că acest sector este mai puţin dezvoltat, se crează un potenţial 
important de dezvoltare pentru aplicaţiile e-sănătate şi crearea unui sistem naţional 
informatic pentru a monitoriza activităţile legate de sănătate, a colecta, procesa şi 
aduna informaţii din surse complementare, cu scopul de a fi folosite, analizate, 
interpretate şi utilizate atât de către profesioniştii din sistemul de sănătate cât şi de 
către public. 
 
Acţiunile în domeniul e-sanatatii vor viza, fără a fi însă limitate la acestea, 
identificarea şi mobilitatea pacienţilor, asigurarea interoperabilităţii pentru datele 
medicale, implementarea fişelor, registrelor şi reţetelor electronice, suport în 
activitatea de management a instituţiilor sanitare, schimbul de informaţii între 
specialişti aflaţi în diverse locaţii.   
 
Obiectivul specific al acestui domeniu major de interventie este:   
 - sprijinirea competitivitatii economice si promovarea interactiunilor dintre 

sectorul public si intreprinderi/cetateni prin imbunatatirea si exploatarea pe deplin 
a potentialului TIC si a aplicatiilor. 
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II.3.2.2. Operaţiuni orientative 
 
Operaţiunea 1 

Susţinerea implementării de solutii de e-guvernare7 şi asigurarea conexiunii la 
broadband, acolo unde este necesar; 

Operatiunea 2 
Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor 
informatice; 

Operaţiunea 3 
Susţinerea implementării de aplicaţii de E-Learning;  
 

Operaţiunea 4 
Susţinerea implementării de soluţii de e-sanatate şi asigurarea conexiunii la 
broadband, acolo unde este necesar; 

 
 
II.3.2.3. Activităţi eligibile 

 
Operaţiunea 1 
− Achiziţionarea de servicii de consultanţă pentru pregătirea, configurarea şi 

implementarea proiectului  
− Conectarea la internet in bandă largă (acolo unde nu există şi este necesară 

pentru  implementarea proiectului)  
− Achiziţionarea de licente pentru software – ul necesar pentru implementarea 

proiectului 
− Achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică 
− Configurarea infrastructurii software şi hardware  
− Construirea reţelei hardware necesare pentru implementarea proiectului 
− Implementarea tuturor produselor software achizitionate şi integrarea 

aplicaţiilor (pentru proiectele integrate) 
− Configurarea şi implementarea bazelor de date  
− Realizarea unui website/portal, achizitionarea domeniului pentru acest website 
− Instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate 

 
Operaţiunea 2 

− Achiziţionarea de servicii de consultanţă pentru pregătirea, configurarea şi 
implementarea proiectului  

− Conectarea la internet in bandă largă (acolo unde nu există şi este necesară 
pentru  implementarea proiectului)  

− Achiziţionarea de licente pentru software – ul necesar pentru implementarea 
proiectului 

− Achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică 
− Configurarea infrastructurii software şi hardware  

 Construirea reţelei hardware necesare pentru implementarea proiectului 
 Implementarea tuturor produselor software achizitionate şi integrarea 

aplicaţiilor (pentru proiectele integrate) 
 Configurarea şi implementarea bazelor de date  

                                                 
7 inclusiv servicii de e-administraţie, conform Legii 161/2003 
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 Interoperarea sistemelor informatice existente  
 Realizarea unui website/portal, achizitionarea domeniului pentru acest 

website 
 Instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate 

 
Operaţiunea 3 

 Achiziţionarea de servicii de consultanţă pentru pregătirea, configurarea şi 
implementarea proiectului  

 Conectarea la internet in bandă largă (acolo unde nu există şi este necesară 
pentru  implementarea proiectului)  

 Achiziţionarea de licente pentru software – ul necesar pentru 
implementarea proiectului 

 Achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică 
 Configurarea infrastructurii software şi hardware  
 Construirea reţelei hardware necesare pentru implementarea proiectului 
 Implementarea tuturor produselor software achizitionate şi integrarea 

aplicaţiilor (pentru proiectele integrate) 
 Dezvoltarea conţinutului iniţial necesar pentru implementarea proiectului  
 Configurarea şi implementarea bazelor de date  
 Realizarea unui website/portal, achizitionarea domeniului pentru acest 

website 
 Instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate 

 
Operaţiunea 4 
- Achiziţionarea de servicii de consultanţă pentru pregătirea, configurarea şi 

implementarea proiectului  
- Conectarea la internet in bandă largă (acolo unde nu există şi este necesară pentru  

implementarea proiectului)  
- Achiziţionarea de licente pentru software – ul necesar pentru implementarea 

proiectului 
- Achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică 
- Configurarea infrastructurii software şi hardware  
- Construirea reţelei hardware necesare pentru implementarea proiectului 
- Implementarea tuturor produselor software achizitionate şi integrarea aplicaţiilor 

(pentru proiectele integrate) 
- Configurarea şi implementarea bazelor de date  
- Realizarea unui website/portal, achizitionarea domeniului pentru acest website 
- Instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate 
 
 
II.3.2.4. Categorii de cheltuieli eligibile 
 
- Cheltuieli pentru asigurarea de utilităţi necesare obiectivului 
- Cheltuieli pentru proiectare 
- Cheltuieli pentru consultanţă şi studii 
- Cheltuieli pentru achiziţia de instalaţii, utilaje şi echipamente 
- Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor 

de inventar 
- Cheltuieli pentru achiziţia de  aplicaţii informatice, licenţe, brevete, mărci, know-

how 
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- Cheltuieli pentru plata comisioanelor, taxelor şi cotelor legale 
- Cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate  
- Cheltuieli cu tipărirea, multiplicarea şi distribuţia de materiale  
- Cheltuieli cu materiale consumabile  
- Cheltuieli pentru organizarea de cursuri de formare specifică 
- Cheltuielile cu serviciile de consiliere privind acţiunile de formare, cu excepţia 

celor furnizate în cadrul proiectelor de formare specifică 
- Cheltuieli generale de administraţie 
- Cheltuieli aferente managementului de proiect 
 
II.3.2.5. Utilizarea finanţării încrucişate FEDR / FSE 
Da (10% din valoarea proiectului) 
 
II.3.2.6. Alocarea financiară orientativă 

- alocări, Euro – 
Contributie publica nationala An TOTAL Contribuţie 

UE 
(FEDR/FC/ 

FSE) 

Buget de 
stat 

Bugete 
locale 

Alte 
surse 

publice 

Total 
Contributie 

privata 

2007 5.053.421 3.165.432 1.887.989 0 0 1.887.989 0
2008 14.497.001 9.080.833 5.416.168 0 0 5.416.168 0
2009 29.053.599 18.198.998 10.854.601 0 0 10.854.601 0
2010 37.706.698 23.619.246 14.087.452 0 0 14.087.452 0
2011 39.315.516 24.627.000 14.688.516 0 0 14.688.516 0
2012 33.999.374 21.297.001 12.702.373 0 0 12.702.373 0
2013 30.440.773 19.067.915 11.372.858 0 0 11.372.858 0

TOTAL 190.066.382 119.056.425 71.009.957 0 0 71.009.957 0
 
 
II.3.2.7. Dimensiunea finanţării acordate 
            
 Operatiunea 1 Operatiunea  Operatiunea 3 Operatiunea 4 
Valoarea proiectelor     
Valoarea maxima a 
finanţării acordate  

-Nivel national- 
19.200.000 LEI 
(cca.6.000.000 

EUR) 
- nivel local -
4.800.000 LEI 
(cca.1.500.000 

EUR) 

-Nivel national- 
8.000.000 LEI 
(cca.2.500.000 

EUR) 
- nivel local 

1.600.000 LEI 
(cca.500.000 

EUR) 

-Nivel national- 
19.200.000 LEI 
(cca.6.000.000 

EUR) 
- nivel local 

4.800.000 LEI 
(cca.1.500.000 

EUR) 

-Nivel national- 
64.000.000 LEI 
(cca.20.000.000 

EUR) 
- nivel local 

4.800.000 LEI 
(cca.1.500.000 

EUR) 
Valoarea eligibila a 
proiectelor 

Nu se aplica 

Valoarea maxima a 
finanţării acordate raportată 
la total costuri eligibile  

98% pentru 
administratia 
publica locală 
100 % pentru 
administratia 
publica centrală 

98% pentru 
administratia 
publica locală 
100 % pentru 
administratia 
publica centrală 

98% pentru 
administratia 
publica locală 
100 % pentru 
administratia 
publica centrală  
 

98% pentru 
administratia 
publica locală 
100 % pentru 
administratia 
publica centrală 

Contributia minima eligibila 
a beneficiarului  

2% pentru 
administratia 

2% pentru 
administratia 

2% pentru 
administratia 

2% pentru 
administratia 
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publica locală 
0 % pentru 
administratia 
publica centrală 

publica locală 
0 % pentru 
administratia 
publica centrală 

publica locală 
0% pentru 
administratia 
publica centrală 
 

publica locală 
0% pentru 
administratia 
publica centrală 

Contributia comunitara la 
finanţarea acordată  

63% 

Contributia publica nationala 
la finanţarea acordată  
 

37% 

 
 
II.3.2.8. Categorii de beneficiari eligibili 
 
Operatiunile 1 - 3 
Autoritatile administraţiei publice centrale si locale, precum si forme asociative ale 
acestora 
 
Operatiunea 4 
Instituţiile publice sanitare 
Autoritatile administraţiei publice centrale si locale, precum si forme asociative ale 
acestora 

 
II.3.2.9. Grupuri ţintă / Zone ţintă 
Nu se aplica 
 
II.3.2.10. Perioada orientativă de depunere a proiectelor 
2007 – 2013 

 
II.3.2.11. Tipul de cerere de propuneri de proiecte 
 
Cererea deschisă de proiecte cu depunere continuă sau listă de proiecte eligibile 

 
II.3.2.12. Criterii de eligibilitate şi evaluare/selecţie 
 
Criterii de eligibilitate a beneficiarului 

- Solicitantul este autoritate a administraţiei publice centrală sau locală sau o 
formă asociativă a acestora 
- Solicitantul trebuie sa fie direct responsabil de pregatirea si managementul 
proiectului si să nu fie un intermediar.   
- Solicitantul trebuie sa fie inregistrat şi să funcţioneze pe teritoriul României; 
- Solicitantul îndeplineşte criteriile de eligibilitate ale operaţiunii descrise in 
cererea de proiecte; 

 
Pentru autorităţile publice locale 

Solicitantul este autoritate a administraţiei publice locale sau asociaţie de 
dezvoltare intercomunitară, definită conform Legii administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare 
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Solicitantul nu se află într-una din situaţiile de mai jos: 
- este în stare de insolventa, conform prevederilor legii nr.273/2006 

privind finanţele publice locale 
- este declarat într-o situaţie gravă de încălcare a prevederilor legislatiei 

privind achizitiile publice si/sau a obligatiilor asumate printr-un 
contract/acord de finantare din fonduri publice 

- nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi 
contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale 
bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare în România sau în ţara în care este stabilit, la data depunerii 
cererii de finanţare 

 
Reprezentantul legal al solicitantului nu se află într-una din situaţiile de mai 
jos: 

− a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale 
îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată 
ce are forţă de res judicata (ex. împotriva căreia nu se poate face 
recurs) 

− a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata1 pentru fraudă, 
corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi 
ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene 

− Solicitantul trebuie sa fie direct responsabil de pregatirea si 
implementarea proiectului; 

− Solicitantul trebuie sa fie inregistrat şi să funcţioneze pe teritoriul 
României; 

 
 
Operatiunea 1 
Criterii de eligibilitate a proiectului 

 Proiectul trebuie sa demonstreze coerenţa cu strategia generala a 
Programului Operational Sectorial (POS CCE) Competitivitate si cu 
obiectivele specifice ale domeniului major de interventie; 

 Descrierea proiectului şi obiectivele sale sunt suficient de clare pentru o 
evaluare rezonabilă a proiectului propus; 

 Activităţile şi obiectivele proiectului sunt conforme cu operaţiunea 
descrisă în cererea de proiecte (Domeniul major de interventie); 

 Proiectul respectă legislaţia în domeniul egalităţii de şanse, protecţiei 
mediului şi achiziţiile publice. Proiectul respectă prevederile legislaţiei 
comunitare referitoare la informare şi publicitate; 

 Proiectul se încadrează în perioada de timp permisă pentru implementare 
(care se va menţiona în cererea de proiecte); 

 Solicitantul trebuie să facă dovada că detine resurse financiare, tehnice si 
umane necesare implementarii proiectului; 

 Trebuie respectata conformitatea cheltuielilor eligibile cu cele mentionate 
in ghidul aplicantului; 

 Proiectul trebuie să fie implementat in Romania; 
 Proiectul trebuie sa îndeplineasca criteriile tehnice minime specificate în 

Ghidul aplicantului  
 Valoarea cofinanţării solicitate  precum şi procentul trebuie să nu 

depăşească valorile maxim admise; 
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 Sunt necesare studii de fezabilitate. 
 Proiectul trebuie să fie neutru din punct de vedere tehnologic (nu trebuie să 

favorizeze o anumită tehnologie sau o soluţie tehnologică, hardware sau 
software) şi să ofere posibilitatea unei extinderi pe viitor, prin folosirea de 
noi tehnologii. 

 Proiectul trebuie să demonstreze că aplicaţiile software necesare sunt 
autorizate sau câ se folosesc aplicaţii open source  

- Serviciile publice oferite prin proiect trebuie să atingă cel puţin nivelul 2 de 
sofisticare (dacă este cazul) 

- Nivelul de sofisticare al serviciului public oferit trebuie să se îmbunătăţească 
cu cel puţin o unitate (dacă este cazul) 

- Sistemul să asigure standardele de securitate şi confidenţialitate a informaţiilor  
 

 
Criterii de selectie  

 
Relevanţa/ Necesitatea proiectului (relevanţa proiectului pentru obiectivele cererii 
de proiecte etc.)  

 
Capacitatea de implementare (capacitatea de management şi de monitorizare a 

implementării proiectului, maturitatea şi calitatea proiectului, resurse de finanţare 
alocate, parteneriat etc.) 

 
Eficienta/Eficacitate (calitatea serviciului public şi impactul anticipat, rata de co-
finanţare etc.) 

 
Coerenţa (coerenţa între componentele proiectului, sinergia cu alte axe 
propritare/programe operaţionale/programe naţionale, cu legislaţia naţională şi 
europeană relevantă etc.) 
 
Sustenabilitatea (financiară, organizaţională, a efectului, scalabilitate etc.) 

 
Operatiunea 2 
Criterii de eligibilitate a proiectului 

 Proiectul trebuie sa demonstreze coerenţa cu strategia generala a 
Programului Operational Sectorial (POS CCE) Competitivitate si cu 
obiectivele specifice ale domeniului major de interventie; 

 Descrierea proiectului şi obiectivele sale sunt suficient de clare pentru o 
evaluare rezonabilă a proiectului propus; 

 Activităţile şi obiectivele proiectului sunt conforme cu operaţiunea 
descrisă în cererea de proiecte (Domeniul major de interventie); 

 Proiectul respectă legislaţia în domeniul egalităţii de şanse, protecţiei 
mediului şi achiziţiile publice. Proiectul respectă prevederile legislaţiei 
comunitare referitoare la informare şi publicitate; 

 Proiectul se încadrează în perioada de timp permisă pentru implementare 
(care se va menţiona în cererea de proiecte); 

 Solicitantul trebuie să facă dovada că detine resurse financiare, tehnice si 
umane necesare implementarii proiectului; 

 Trebuie respectata conformitatea cheltuielilor eligibile cu cele mentionate 
in ghidul aplicantului; 
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 Proiectul trebuie să fie implementat in Romania; 
 Proiectul trebuie sa îndeplineasca criteriile tehnice minime specificate în 

Ghidul aplicantului  
 Valoarea cofinanţării solicitate  precum şi procentul trebuie să nu 

depăşească valorile maxim admise; 
 Sunt necesare studii de fezabilitate. 
 Proiectul trebuie să fie neutru din punct de vedere tehnologic (nu trebuie să 

favorizeze o anumită tehnologie sau o soluţie tehnologică, hardware sau 
software) şi să ofere posibilitatea unei extinderi pe viitor, prin folosirea de 
noi tehnologii. 

 Proiectul trebuie să demonstreze că aplicaţiile software necesare sunt 
autorizate sau câ se folosesc aplicaţii open source  

 Sistemul să asigure standardele de securitate şi confidenţialitate a 
informaţiilor  

 
 
Criterii de selectie  
 
Relevanţa/ Necesitatea proiectului (relevanţa proiectului pentru obiectivele cererii 
de proiecte etc.)  
 

 
Capacitatea de implementare (capacitatea de management şi de monitorizare a 

implementării proiectului, maturitatea şi calitatea proiectului, resurse de finanţare 
alocate, parteneriat etc.) 

 
Eficienta/Eficacitate (calitatea serviciului public şi impactul anticipat, rata de 
cofinanţare solicitată etc.) 

 
Coerenţa (coerenţa între componentele proiectului, sinergia cu alte axe 
propritare/programe operaţionale/programe naţionale şi cu legislaţia naţională şi 
europeană relevantă etc.) 

 

Sustenabilitatea (financiară, organizaţională, a efectului, scalabilitatea etc.) 
 

 
Operatiunea 3 
Criterii de eligibilitate a proiectului 

 Proiectul trebuie sa demonstreze coerenţa cu strategia generala a 
Programului Operational Sectorial (POS CCE) Competitivitate si cu 
obiectivele specifice ale domeniului major de interventie; 

 Descrierea proiectului şi obiectivele sale sunt suficient de clare pentru o 
evaluare rezonabilă a proiectului propus; 

 Activităţile şi obiectivele proiectului sunt conforme cu operaţiunea 
descrisă în cererea de proiecte (Domeniul major de interventie); 

 Proiectul respectă legislaţia în domeniul egalităţii de şanse, protecţiei 
mediului şi achiziţiile publice. Proiectul respectă prevederile legislaţiei 
comunitare referitoare la informare şi publicitate; 

 Proiectul se încadrează în perioada de timp permisă pentru implementare 
(care se va menţiona în cererea de proiecte); 
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 Solicitantul trebuie să facă dovada că detine resurse financiare, tehnice si 
umane necesare implementarii proiectului; 

 Trebuie respectata conformitatea cheltuielilor eligibile cu cele mentionate 
in ghidul aplicantului; 

 Proiectul trebuie să fie implementat in Romania; 
 Proiectul trebuie sa îndeplineasca criteriile tehnice minime specificate în 

Ghidul aplicantului  
 Valoarea cofinanţării solicitate  precum şi procentul trebuie să nu 

depăşească valorile maxim admise; 
 Sunt necesare studii de fezabilitate. 
 Proiectul trebuie să fie neutru din punct de vedere tehnologic (nu trebuie să 

favorizeze o anumită tehnologie sau o soluţie tehnologică, hardware sau 
software) şi să ofere posibilitatea unei extinderi pe viitor, prin folosirea de 
noi tehnologii. 

 Proiectul trebuie să demonstreze că aplicaţiile software necesare sunt 
autorizate sau câ se folosesc aplicaţii open source  

 Proiectul trebuie să demonstreze respectarea strategiilor privind sistemului 
educaţional şi perfecţionarea forţei de muncă, dacă este cazul 

 Sistemul să asigure standardele de securitate şi confidenţialitate a 
informaţiilor 

 
Criterii de selectie  

 
Relevanţa/ Necesitatea proiectului (relevanţa proiectului pentru obiectivele cererii 
de proiecte şi ale strategiei în domeniul educaţiei etc.)  

 
Capacitatea de implementare(capacitatea de management şi de monitorizare a 

implementării proiectului, maturitatea şi calitatea proiectului, resurse de finanţare 
alocate, parteneriat etc.) 

 
Eficienta/Eficacitate (calitatea serviciului public şi impactul anticipat, rata de 
cofinanţare solicitată etc.) 

 
Coerenţa (coerenţa între componentele proiectului, sinergia cu alte axe 
propritare/programe operaţionale, /programe naţionale în domeniul educaţiei etc.) 

 

Sustenabilitatea (financiară, organizaţională, a efectului, scalabilitatea etc.) 
 
 
 
 
Operatiunea 4 
 
Criterii de eligibilitate a proiectului 

 Proiectul trebuie sa demonstreze coerenţa cu strategia generala a 
Programului Operational Sectorial (POS CCE) Competitivitate si cu 
obiectivele specifice ale domeniului major de interventie; 

 Descrierea proiectului şi obiectivele sale sunt suficient de clare pentru o 
evaluare rezonabilă a proiectului propus; 
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 Activităţile şi obiectivele proiectului sunt conforme cu operaţiunea 
descrisă în cererea de proiecte (Domeniul major de interventie); 

 Proiectul respectă legislaţia în domeniul egalităţii de şanse, protecţiei 
mediului şi achiziţiile publice. Proiectul respectă prevederile legislaţiei 
comunitare referitoare la informare şi publicitate; 

 Proiectul se încadrează în perioada de timp permisă pentru implementare 
(care se va menţiona în cererea de proiecte); 

 Solicitantul trebuie să facă dovada că detine resurse financiare, tehnice si 
umane necesare implementarii proiectului; 

 Trebuie respectata conformitatea cheltuielilor eligibile cu cele mentionate 
in ghidul aplicantului; 

 Proiectul trebuie să fie implementat in Romania; 
 Proiectul trebuie sa îndeplineasca criteriile tehnice minime specificate în 

Ghidul aplicantului  
 Valoarea cofinanţării solicitate  precum şi procentul trebuie să nu 

depăşească valorile maxim admise; 
 Sunt necesare studii de fezabilitate. 
 Proiectul trebuie să fie neutru din punct de vedere tehnologic (nu trebuie să 

favorizeze o anumită tehnologie sau o soluţie tehnologică, hardware sau 
software) şi să ofere posibilitatea unei extinderi pe viitor, prin folosirea de 
noi tehnologii. 

 Proiectul trebuie să demonstreze că aplicaţiile software necesare sunt 
autorizate sau câ se folosesc aplicaţii open source  

 Corelarea cu strategiile nationale ale sistemului de sanatate, daca este 
cazul. 

 Sistemul să asigure standardele de securitate şi confidenţialitate a 
informaţiilor 

 
Criterii de selectie  

 
Relevanţa/ Necesitatea proiectului (relevanţa proiectului pentru obiectivele cererii 
de proiecte şi ale strategiei în domeniul sănătăţii etc.)  

 
Capacitatea de implementare(capacitatea de management şi de monitorizare a 

implementării proiectului, maturitatea şi calitatea proiectului, resurse de finanţare 
alocate, parteneriat etc.) 

 
Eficienta/Eficacitate (calitatea serviciului public şi impactul anticipat, rata de 
cofinanţare solicitată etc.) 

 
Coerenţa (coerenţa între componentele proiectului, sinergia cu alte axe 
propritare/programe operaţionale/programe naţionale în domeniul sănătăţii etc.) 

 

Sustenabilitatea (financiară, organizaţională, a efectului, scalabilitatea etc.) 
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II.3.2.13. Indicatori de monitorizare şi evaluare 
 
Indicatori de program 

Ţinte orientative cumulative    Indicator 
 

Valoa
re de 
baza 

An 
de 

baza 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Indicatori de 
rezultat 
imediat 

           

Proiecte de 
servicii publice 
electronice 
finanţate 

   

9 23 43 65 85 100 100 100 
Indicatori de 
rezultat 

           

Utilizatorii 
aplicatiilor de e-
guvernare 
finanţate 
(utilizatori 
înregistraţi) 

   100,0
00.00 

250,0 
00.00 

450,0 
00.00 

650,0 
00.00 

850,0 
00.00 
 

1,000,
000.0
0 

1,000,
000.0
0 

1,000,
000.0
0 

 
Indicatori suplimentari 

Ţinte orientative cumulative    Indicator 
 

Valoa
re de 
baza 

An de 
baza 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Indicatori de 
rezultat 
imediat 

           

Numar de 
proiecte de e-
guvernare 
finantate. 

   

3 7 12 17 23 27 27 27 
Numar de 
proiecte de 
inter-
operabilitate 
finantate.  

   

1 4 7 9 13 13 13 13 
Numar de 
proiecte de e-
learning 
finantate 

   

3 5 12 19 23 27 27 27 
Numar de 
proiecte de e-
sanatate 
finantate 

   

3 7 12 20 27 33 33 33 
Indicatori de 
rezultat 

           

Numar de 
utilizatori ai 
aplicaţiilor de 

   1200 
000 

1500 
000 

2000 
000 

2200 
000 

2400 
000 

2600 
000 

2600 
000 

2800 
000 
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e-learning 
(înregistraţi) 
Numar de 
utilizatori ai 
aplicaţiilor de 
e-sanatate 
(înregistraţi) 

   8000
0 

2000
00 

3600
00 

6000
00 

8000
00 

1000
000 

1000
000 

1000
000 

 
II.3.2.14. Teme orizontale  

• Dezvoltarea durabilă 
• Egalitatea de şanse 
 

Operatiunile domeniului de interventie promovează activităti inovative, tehnologii 
curate prin excelenta (IT) fara efecte nocive asupra mediului. Acest domeniu major, 
aduce o contributie indirecta dar la fel de importanta asupra dezvoltarii durabile, prin 
reducerea consumului de resurse. 
 
Dezvoltarea societatii informationale va sprijini egalitatea de sanse prin includerea 
unor criterii de selectie specifice. 
 
In plus, dezvoltarea societatii informationale prin furnizarea de servicii publice 
electronice  va sprijini egalitatea de sanse prin facilitarea accesului la informatie si la 
piata muncii a grupurilor sociale dezavantajate.  
 
Operatiunile din cadrul domeniului 3 de intervenţie vor genera cresterea accesului 
tuturor categoriilor sociale la informatie, educatie, pregatire profesionala, consultanta 
manageriala. Aceste masuri vor contribui in mod indirect la deschiderea de 
oportunitati noi pentru categoriile dezavantajate. De exemplu, dezvoltarea societatii 
informationale si a sectorului TIC, poate oferi femeilor sau persoanelor cu dizabilitati, 
noi oportunitati de a lucra de acasa, intr-un regim flexibil sau de a-si continua educatia 
si pregatirea profesionala in timpul perioadelor de absenta de pe piata muncii. 
 
Principiul egalitatii de sanse se va respecta, prin acordarea de punctaje preferentiale 
propunerilor de proiecte ca il vor lua in consideratie. In acest mod se vor crea 
oportunitati pentru tineri si femei si  pentru alte grupe dezavantajate. 
 
Initiativele de tip e-Educatie reusesc sa atinga ambele aspecte prin programele de 
invatamant on-line la distanta si cele de formare continua. De asemenea, cursurile on-
line ofera posibilitatea de perfectionare a cunostintelor si obtinere a unor calificari si 
persoanelor din zone izolate care au dificultati in accesarea mijloacelor traditionale de 
invatamant. In acelasi timp, chiar daca acoperirea broadband se extinde si catre zonele 
defavorizate, serviciile de comunicatii in banda larga nu vor putea fi accesate fara o 
atentie speciala adresata instruirii si educarii populatiei, intr-un efort de alfabetizare 
digitala a acesteia. Se observa astfel ca exista o interdependenta intre gradul de 
educatie al populatiei si gradul de utilizare a serviciilor broadband ce poate fi utilizata 
in sensul incurajarii comunicatiilor in banda larga prin transferul abilitatilor insusite in 
cadrul procesului public de invatamant catre sfera privata, prin intermediul cursurilor 
de perfectionare on-line.  



 101

 
II.3.2.15. Ajutorul de stat 

 
II.3.2.16. Clasificarea intervenţiilor 
 

• Tema prioritară 
Cod Tema prioritara 

10 Infrastructuri telefonice (inclusiv reţele broadband) 
11 Tehnologii ale informaţiei şi comunicării (acces, securitate, interoperabilitate, 

prevenirea riscurilor, cercetare, inovaţie, e-content) 
13 Servicii şi aplicaţii pentru uzul cetăţenilor (e-health, e-government, e-learning, e-

inclusion etc.) 
 
• Forma de finanţare 

Cod Forma de finantare 
01 Asistenţă nerambursabilă 
 
• Dimensiunea teritorială 

Cod Tipul teritoriului 
00 Neaplicabil 

 
 
II.3.2.17. Organisme intermediare 
OIPSI – Organismul Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale din 
cadrul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei (MCTI).  

 
II.3.2.18. Organismul responsabil de efectuarea plăţilor către beneficiari 
Unitatea de plata din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor 



 102

 
II.3.3. Domeniul Major de Intervenţie 3.3 – Dezvoltarea e-economiei 
 
II.3.3.1. Descriere 
 
Intr-o economie moderna, Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) are un 
puternic impact asupra competitivitatii intreprinderilor. Studiile in domeniu 
demonstreza ca o adoptare eficienta a TIC contribuie la aproximativ jumatate din 
cresterea productivitatii intreprinderilor din UE. Utilizarea TIC stimuleaza dezvoltarea 
sectorului productiv de bunuri si servicii prin cresterea accesului la noi piete, 
promovarea si comercializarea produselor si serviciilor prin mijloace electronice, 
scaderea costurilor (de productie, administrative si de desfacere). In acelasi timp, 
noile tehnologii vor sprijini managementul intreprinderilor in luarea deciziilor.    

  
Afacerea electronică este mai mult decât e-commerce. Companiile folosesc din ce in 
ce mai mult informaţia şi tehnologiile de comunicare pentru a-şi articula procesele de 
afaceri: pe plan intern, cu furnizori, clienţi şi pentru cooperare cu partenerii de afaceri. 
 
Obiectivele specifice ale acestui domeniu major de interventie sunt:   
• cresterea eficientei firmelor prin reorganizarea tuturor proceselor pe baza unui 

sistem informatic;    
• introducerea de sisteme TIC moderne ce incurajeaza inovarea si ofera sprijin 

pentru deciziile managementului. 
• dezvoltarea comerţului electronic şi încurajarea intrării IMM-lor 

pe piaţa internaţioală  
• extinderea utilizării aplicaţiilor de instruire on – line la nivelul mediului de afaceri 
.  
II.3.3.2. Operaţiuni orientative 
 
Operatiunile acestui domeniu major de interventie constau in sprijinirea aplicatiilor de 
afaceri, dupa cum urmeaza:  
 
Operatiunea 1 
Sprijin pentru implementarea sistemelor informatice integrate şi a altor aplicatii 
electronice pentru managementul afacerilor  

• Implementarea sau extinderea sistemelor ERP (Enterprise Resource Planning). 

• Implementarea sau extinderea de sisteme pentru relatii cu clientii (CRM – 
Customer Relationship Management).   

• Implementarea de soluţii software pentru design şi/sau productie, pentru 
imbunatatirea managementului ciclului de viaţă al produselor.  

• Implementarea sistemelor informatice de analiza economica si suport 
decizional (business intelligence systems) si a altor aplicaţii electronice pentru 
managementul afacerii.  

 
Operatiunea 2    
Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii 
electronice pentru afaceri   

Implementarea de sisteme informatice de comert electronic.  
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- Implementarea de sisteme informatice pentru licitatii electronice.  
- Implementarea de sisteme informatice pentru tranzactii electronice 

securizate; 
- Implementarea de sisteme informatice de e-payment 
- Implementarea de sisteme de e-learning pentru IMM   
- Implementarea altor sisteme informatice pentru dezvoltarea/optimizarea 

activităţii companiei (B2B, B2C) 
 

II.3.3.3. Activităţi eligibile 
 
- Servicii de consultanţă  
- Achiziţionarea hard-ului şi a licentlor pentru software-ul necesar derulării 

proiectului 
- Achiziţionarea şi implementarea soluţiei de semnătură electronică 
- Asigurarea si configurarea infrastructurii hardware şi a software-ului 
- Implementarea tuturor produselor software achizitionate şi integrarea 

aplicaţiilor (pentru proiectele integrate) 
- Dezvoltarea conţinutului iniţial necesar pentru implementarea proiectului 
- Configurarea şi implementarea bazelor de date (acolo unde e necesar) 
- Realizarea unui website, achizitionarea domeniului pentru acest website 

(Operaţiunea 2) 
- Instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate 

 
II.3.3.4. Categorii de cheltuieli eligibile 
 

- Cheltuieli pentru consultanţă şi studii 
- Cheltuieli pentru achiziţia de instalaţii, utilaje şi echipamente 
- Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a 

obiectelor de inventar 
- Cheltuieli pentru achiziţia de  aplicaţii informatice, licenţe, brevete, mărci, 

know-how 
- Cheltuieli cu materiale consumabile  
- Cheltuieli pentru organizarea de cursuri de formare specifică 
- Cheltuielile cu serviciile de consiliere privind acţiunile de formare, cu 

excepţia celor furnizate în cadrul proiectelor de formare specifică 
 
II.3.3.5. Utilizarea finanţării încrucişate FEDR / FSE 
Da (10% din valoarea proiectului) 
 
II.3.3.6. Alocarea financiară orientativă  

- alocări, Euro – 
Contributie pubica nationala An TOTAL Contributie 

UE 
(FEDR/FC/ 

FSE) 

Buget de 
stat 

Bugete 
locale 

 

Alte 
surse 

publice 

Total 
Contributie 

privata 

2007 4.701.969 3.056.279 0 0 0 0 1.645.690
2008 13.488.769 8.767.700 0 0 0 0 4.721.069
2009 27.032.993 17.571.446 0 0 0 0 9.461.547
2010 35.084.291 22.804.789 0 0 0 0 12.279.502
2011 36.581.220 23.777.794 0 0 0 0 12.803.426
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2012 31.634.803 20.562.622 0 0 0 0 11.072.181
2013 28.323.695 18.410.402 0 0 0 0 9.913.293

TOTAL 176.847.740 114.951.032 0 0 0 0 61.896.708
 
 
II.3.3.7. Dimensiunea finanţării acordate 
 
 Operatiunea 1 Operatiunea 2 
Valoarea proiectelor N/A 
Valoarea maxima a finanţării acordate  960.000 LEI 

(cca.300000 EUR) 
1.600.000 LEI 

(cca.500000 EUR) 
Valoarea minimă a finanţării acordate 96.000 LEI 

(cca.30.000 EUR) 
160.000 LEI 

(cca.50.000 EUR) 
Valoarea eligibila a proiectelor N/A 
Valoarea maxima a finanţării acordate 
raportată la total costuri eligibile  

Pentru investiţii IMM-uri 
65%; 55% dacă sunt 
localizate în regiunea 
Bucureşti Ilfov 
 
Pentru consultanţă 50% 
 
Pentru instruire specifică  
45%  

Pentru investiţii  
IMM-uri 65%; 55% dacă 
sunt localizate în regiunea 
Bucureşti Ilfov 
 
Pentru consultanţă 50% 
 
Pentru instruire specifică  
45%  
 

Contributia minima eligibila a beneficiarului  Pentru investiţii IMM-uri 
35%; 45% dacă sunt 
localizate în regiunea 
Bucureşti Ilfov 
 
Pentru consultanţă 50% 
 
Pentru instruire specifică  
55% 

Pentru investiţii 
IMM-uri 35%; 45% dacă 
sunt localizate în regiunea 
Bucureşti Ilfov 
 
Pentru consultanţă50% 
 
Pentru instruire specifică  
55% 

Contributia comunitara la finanţarea acordată 100 % 
Contributia publica nationala la finanţarea 
acordată  

0 % 

 
 
II.3.3.8. Beneficiari eligibili 
 
IMM-uri– operaţiunea 1 
IMM-uri/ consorţii de IMM-uri – operaţiunea 2 
IMM-uri – furnizori autorizaţi de servicii de training – pentru componenta de e-
learning 
 
II.3.3.9. Grupuri ţintă / Zone ţintă 
Nu se aplica 
 
 
II.3.3.10. Perioada orientativă de depunere a proiectelor 
 
2007 – 2013 
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II.3.3.11. Tipul de cerere de propuneri de proiecte 
 
Cerere deschisă de proiecte cu depunere continuă  
 
II.3.3.12. Criterii de eligibilitate şi selecţie a proiectelor 

 
Operaţiunea 1 
Criterii de eligibilitate ale beneficiarului 

- Solicitantul trebuie sa fie direct responsabil de pregatirea si implementarea 
proiectului; 
- Solicitantul trebuie sa fie inregistrat şi să funcţioneze pe teritoriul României; 
- Activitatea principală înregistrată (codul NACE stabilit în conformitate cu 
legislaţia în vigoare) este codul specificat în cadrul cererii de proiecte; 
- Potrivit Legii nr. 346/2004, modificată de Legea nr. 175/2006, solicitantul: 
• nu se află în situaţia de insolvenţă sau lichidare, afacerea sa nu este condusă 
de un judecator sindic, nu are restricţii asupra activităţilor sale comerciale, iar 
acestea nu sunt puse la dispoziţia creditorilor, sau se află într-o situaţie 
similară celor expuse anterior, în conformitate cu legea; 
• nu are datorii publice restante şi a onorat la timp obligaţiile financiare (taxe, 
impozite şi alte contribuţii la bugetul de stat, bugete speciale şi bugete locale, 
precizate de legislaţia în vigoare);  
• reprezentantul legal nu a fost condamnat în ultimii 3 ani de o instanta 
judecatoreasca pentru motive profesionale sau pentru motive ce ţin de etica 
profesională; 
• reprezentantul legal nu a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata 
pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi 
ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene 
•  nu furnizează informaţii false sau nu omite să furnizeze informaţiile 
solicitate mai sus; 
• nu se află în dificultate potrivit ghidului comunitar referitor la ajutorul de stat 
pentru recuperarea şi restructurarea firmelor aflate în dificultate (EC Official 
nr. C244/01.10.2004): 

-în cazul unei companii cu răspundere limitată, unde mai mult de 
jumătate din capitalul social a dispărut si mai mult de un sfert din acel 
capital s-a pierdut în ultimele 12 luni; 
- în cazul unei companii unde cel puţin unii dintre membri au 
răspundere nelimitată pentru datoriile companiei, unde mai mult de 
jumătate din capitalul social, potrivit bilanturilor companiei, a dispărut 
sau mai mult de un sfert din acel capital s-a pierdut în ultimele 12 luni; 
- oricare ar fi tipul companiei respective, în situaţia în care îndeplineşte 
criteriile prevăzute de legislaţia nationala pentru cazul de demarare a 
procedurilor de insolvenţă colectivă 

-In cazul IMM-urilor infiintate in ultimii 2 ani, cel putin 50% din cheltuielile 
eligibile vor fi acoperite pe durata implementarii proiectului de o garantie 
emisa de o institutie financiara; 
- In cazul IMM-urilor infiintate de mai mult de 2 ani, solicitantul va avea 
minim 2 ani de activitate economica si profit operational in ultimii 2 ani 
financiari  
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Criterii de eligibilitate a proiectului 
 Proiectul trebuie sa demonstreze coerenţa cu strategia generala a 

Programului Operational Sectorial (POS CCE) Competitivitate si cu 
obiectivele specifice ale domeniului major de interventie; 

 Descrierea proiectului şi obiectivele sale sunt suficient de clare pentru o 
evaluare rezonabilă a proiectului propus; 

 Activităţile şi obiectivele proiectului sunt conforme cu obiectivele 
operaţiunii/domeniului major de intervenţie; 

 Proiectul respectă legislaţia în domeniul egalităţii de şanse, protecţiei 
mediului şi achiziţiile publice. Proiectul respectă prevederile legislaţiei 
comunitare referitoare la informare şi publicitate; 

 Proiectul se încadrează în perioada de timp permisă pentru implementare 
(care se va menţiona în cererea de proiecte); 

 Solicitantul trebuie să facă dovada că detine resurse financiare, tehnice si 
umane necesare implementarii proiectului; 

 Trebuie respectata conformitatea cheltuielilor eligibile cu cele mentionate 
in ghidul aplicantului; 

 Proiectul trebuie să fie implementat in Romania; 
 Dovada proprietăţii pentru bunurile pe care beneficiarul le aduce ca o 

contributie in natura la cheltuielile eligibile ale proiectului; 
 Proiectul trebuie sa îndeplineasca criteriile tehnice minime specificate în 

Ghidul aplicantului  
 Valoarea cofinanţării solicitate  precum şi procentul trebuie să nu 

depăşească valorile maxim admise; 
 
Criterii de selectie  
 
Relevanţa/ Necesitatea proiectului (relevanţa proiectului pentru obiectivele cererii 
de proiecte etc.)  
 
Capacitatea de implementare (capacitatea de management şi de monitorizare a 

implementării proiectului, maturitatea şi calitatea proiectului, resurse de finanţare 
alocate etc.) 
 

Eficienta/Eficacitate (eficienţa economică a intervenţiei propuse, valoarea 
economică a proiectului, rata de cofinanţare solicitată etc.) 
 
Coerenţa (coerenţa între componentele proiectului, sinergia cu alte axe 
propritare/programe operaţionale, set de obiective şi indicatori verificabili etc.) 
 
Sustenabilitatea (financiară, organizaţională, a efectului, scalabilitate etc.) 
 
 
Operaţiunea 2 
Criterii de eligibilitate ale beneficiarului 

- Solicitantul trebuie sa fie direct responsabil de pregatirea si implementarea 
proiectului; 
- Solicitantul trebuie sa fie inregistrat şi să funcţioneze pe teritoriul României; 
- Activitatea principală înregistrată (codul NACE stabilit în conformitate cu 
legislaţia în vigoare) este codul specificat în cadrul cererii de proiecte - 
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aplicanţii pentru componenta de e-learning trebuie să fie furnizori de servicii 
de training autorizaţi; 
- Potrivit Legii nr. 346/2004, modificată de Legea nr. 175/2006, solicitantul: 
• nu se află în situaţia de insolvenţă sau lichidare, afacerea sa nu este condusă 
de un judecator sindic, nu are restricţii asupra activităţilor sale comerciale, iar 
acestea nu sunt puse la dispoziţia creditorilor, sau se află într-o situaţie 
similară celor expuse anterior, în conformitate cu legea; 
• nu are datorii publice restante şi a onorat la timp obligaţiile financiare (taxe, 
impozite şi alte contribuţii la bugetul de stat, bugete speciale şi bugete locale, 
precizate de legislaţia în vigoare);  
• reprezentantul legal nu a fost condamnat în ultimii 3 ani de o instanta 
judecatoreasca pentru motive profesionale sau pentru motive ce ţin de etica 
profesională; 
• reprezentantul legal nu a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata 
pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi 
ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene 
•  nu furnizează informaţii false sau nu omite să furnizeze informaţiile 
solicitate mai sus; 
• nu se află în dificultate potrivit ghidului comunitar referitor la ajutorul de stat 
pentru recuperarea şi restructurarea firmelor aflate în dificultate (EC Official 
nr. C244/01.10.2004): 

-în cazul unei companii cu răspundere limitată, unde mai mult de 
jumătate din capitalul social a dispărut si mai mult de un sfert din acel 
capital s-a pierdut în ultimele 12 luni; 
- în cazul unei companii unde cel puţin unii dintre membri au 
răspundere nelimitată pentru datoriile companiei, unde mai mult de 
jumătate din capitalul social, potrivit bilanturilor companiei, a dispărut 
sau mai mult de un sfert din acel capital s-a pierdut în ultimele 12 luni; 
- oricare ar fi tipul companiei respective, în situaţia în care îndeplineşte 
criteriile prevăzute de legislaţia nationala pentru cazul de demarare a 
procedurilor de insolvenţă colectivă 

-In cazul IMM-urilor infiintate in ultimii 2 ani, cel putin 50% din cheltuielile 
eligibile vor fi acoperite pe durata implementarii proiectului de o garantie 
emisa de o institutie financiara; 
- In cazul IMM-urilor infiintate de mai mult de 2 ani, solicitantul va avea 
minim 2 ani de activitate economica si profit operational in ultimii 2 ani 
financiari  

 
Criterii de eligibilitate a proiectului 

 Proiectul trebuie sa demonstreze coerenţa cu strategia generala a 
Programului Operational Sectorial (POS CCE) Competitivitate si cu 
obiectivele specifice ale domeniului major de interventie; 

 Descrierea proiectului şi obiectivele sale sunt suficient de clare pentru o 
evaluare rezonabilă a proiectului propus; 

 Activităţile şi obiectivele proiectului sunt conforme cu obiectivele 
operaţiunii/domeniului major de intervenţie; 

 Proiectul respectă legislaţia în domeniul egalităţii de şanse, protecţiei 
mediului şi achiziţiile publice. Proiectul respectă prevederile legislaţiei 
comunitare referitoare la informare şi publicitate; 
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 Proiectul se încadrează în perioada de timp permisă pentru implementare 
(care se va menţiona în cererea de proiecte); 

 Solicitantul trebuie să facă dovada că detine resurse financiare, tehnice si 
umane necesare implementarii proiectului; 

 Trebuie respectata conformitatea cheltuielilor eligibile cu cele mentionate 
in ghidul aplicantului; 

 Proiectul trebuie să fie implementat in Romania; 
 Dovada proprietăţii pentru bunurile pe care beneficiarul le aduce ca o 

contributie in natura la cheltuielile eligibile ale proiectului; 
 Proiectul trebuie sa îndeplineasca criteriile tehnice minime specificate în 

Ghidul aplicantului  
 Valoarea cofinanţării solicitate  precum şi procentul trebuie să nu 

depăşească valorile maxim admise; 
 
Criterii de selectie  
 
Relevanţa/ Necesitatea proiectului (relevanţa proiectului pentru obiectivele cererii 
de proiecte etc.)  
 
Capacitatea de implementare (capacitatea de management şi de monitorizare a 

implementării proiectului, maturitatea şi calitatea proiectului, resurse de finanţare 
alocate, parteneriat etc.) 
 

Eficienta/Eficacitatea (eficienţa economică a intervenţiei propuse, valoarea 
economică a proiectului, rata de cofinanţare solicitată etc.) 

 
Coerenţa (coerenţa între componentele proiectului, sinergia cu alte axe 
propritare/programe operaţionale, set de obiective si indicatori verificabili, promovare 
serviciilor etc.) 

 
Sustenabilitatea (financiară, organizaţională, a efectului, scalabilitate etc.) 
 
II.3.3.13. Indicatori de monitorizare şi evaluare 
 
Indicatori de program 

Ţinte orientative cumulative    Indicator 
 

 Valoare 
iniţială 

An de 
start 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Indicatori de 
rezultate 
imediate 

           

Proiecte de e-
economie 
finanţate 

   

100 260 460 660 840 1000 1000 1000 
Indicatori de 
rezultat 

           

IMM-uri care 
utilizează 
aplicaţiile de 
e-economie 
finanţate 

   500 1300 2300 3300 4200 5000 5000 5000 
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Indicatori suplimentari 

Ţinte orientative cumulative    Indicator 
 

 
Valoare 
iniţială 

An 
de 

start 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Indicatori de 
rezultate 
imediate 

           

Numarul 
proiectelor 
finantate 
pentru 
adoptarea 
solutiilor de 
management 
integrat 

   50 130 230 330 420 500 500 500 

Numar de 
proiecte de e-
commerce 
finantate. 

   7 18 32 47 60 70 70 70 

Indicatori de 
rezultat 

           

Numarul 
IMM-uril 
care 
implementea
ză  soluţiile 
de 
management 
integrat 

   50 130 230 330 420 500 500 500 

Numarul de 
IMM-uri care 
folosesc 
sistemele de 
e-ommerce 

  350 900 1600 2350 3000 3500 3500 3500 350 

 
 
II.3.3.14. Teme orizontale 
 

• Dezvoltarea durabilă 
• Egalitatea de şanse 

Operatiunile domeniului de interventie promoveaza activitati inovative, tehnologii 
curate prin excelenta (IT) fara efecte nocive asupra mediului. Acest domeniu major, 
aduce o contributie indirecta dar la fel de importanta asupra dezvoltarii durabile, prin 
reducerea consumului de resurse. 

 
Dezvoltarea societatii informationale va sprijini egalitatea de sanse prin includerea 
unor criterii de selectie specifice. 
In plus, dezvoltarea societatii informationale, in particular a infrastructurii de banda 
larga, va sprijini egalitatea de sanse prin facilitarea accesului la informatie si la piata 
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muncii a comunitatilor mici si/sau izolate, precum si a grupurilor sociale 
dezavantajate.  

 
Operatiunile eligibile în cadrul domeniului de intervenţie vor genera cresterea 
accesului tuturor categoriilor sociale la informatie, educatie, pregatire profesionala, 
consultanta manageriala. Aceste masuri vor contribui in mod indirect la deschiderea 
de oportunitati noi pentru categoriile dezavantajate. De exemplu, dezvoltarea 
societatii informationale si a sectorului TIC, poate oferi femeilor sau persoanelor cu 
dizabilitati, noi oportunitati de a lucra de acasa, intr-un regim flexibil sau de a-si 
continua educatia si pregatirea profesionala in timpul perioadelor de absenta de pe 
piata muncii. 

 
Principiul egalitatii de sanse se va respecta, prin acordarea de punctaje preferentiale 
propunerilor de proiecte ca il vor lua in consideratie. In acest mod se vor crea 
oportunitati pentru tineri si femei si, eventual, pentru alte grupe dezavantajate. 
 
 
II.3.3.15. Ajutorul de stat 
 

 Operaţiunea Regimul de ajutor de 
stat 

Baza legală 

Dezvoltarea e-economiei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ajutor de stat pentru 
investiţii pentru IMM-
uri 
Ajutor de stat pentru 
consultanta pentru 
IMM-uri  
 
 
 
Ajutor pentru pregătire 
profesionala 
 

Regulamentul Comisiei 70/2001 din 
ianuarie 2001 privind aplicarea  
articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE 
pentru ajutorul de stat pt. 
întreprinderile mici şi mijlocii 
amendată de regulamentul Comisiei nr. 
364/2004 

 
 

Regulamentul Comisiei nr. 68/2001 din 
12 ianuarie 2001 privind articolele 87 
şi 88 din Tratatul CE referitor la 
ajutorul pentru pregătirea profesionala  

 
 
II.3.3.16. Clasificarea intervenţiilor 
 

• Tema prioritară 
Cod Tema prioritara 

11 Tehnologii ale informaţiei şi comunicării (acces, securitate, interoperabilitate, 
prevenirea riscurilor, cercetare, inovaţie, e-content) 

14 Servicii şi aplicaţii destinate IMM (comerţ electronic, educaţie şi formare, 
networking etc.) 

 
• Forma de finanţare 

Cod Forma de finantare 
01 Asistenţă nerambursabilă 
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• Dimensiunea teritorială 

Cod Tipul teritoriului 
00 Neaplicabil 

 
 
II.3.3.17. Organisme intermediare 
OIPSI – Organismul Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale din 
cadrul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei (MCTI).  
 
II.3.3.18. Organismul responsabil de efectuarea plăţilor către beneficiari 
Unitatea de plata din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor. 
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II.4. AXA PRIORITARĂ 4 – CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ŞI A 
SECURITĂŢII FURNIZĂRII ÎN CONTEXTUL COMBATERII 
SCHIMBĂRILOR CLIMATICE  
 
II.4.1. Domeniul major de intervenţie 4.1 - Energie eficientă şi durabilă 
(îmbunătăţirea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic 
din punct de vedere al mediului) 
 
II.4.1.1. Descriere    
 
Eficienţa energetică este un factor important al competitivităţii economice şi 
reprezintă o preocupare constantă la nivel naţional şi european. In anul 2005, 
România a avut intensitatea energetică primară şi finală de 3 ori mai mare decât media 
UE. Îmbunătăţirea eficienţei energetice este o prioritate a strategiei energetice 
naţionale si contribuie la cele trei obiective majore ale politicii energetice a UE: 
securitatea furnizării, competitivitate şi dezvoltare durabilă. Acţiunile de creştere a 
eficienţei energetice vor reduce pierderile de resurse energetice (primare si finale) şi 
vor îmbunătăţi securitatea furnizării. De asemenea, aceasta este cea mai eficientă 
modalitate de reducere a schimbărilor climatice datorate emisiilor de CO2 . 
 
Având în vedere ţinta de reducere a intensităţii energetice primare cu 40% până în 
anul 2015, comparativ cu 2001, România trebuie să investească în îmbunatăţirea 
eficienţei energetice pe întregul lanţ –producţie, transport, distribuţie, consumator 
final (în special cel din industrie) de energie.  
 
Potenţialul de creştere a eficienţei energetice în industrie este de aproximativ 1.590 
mii tep/an sau 13% (estimat ca procent din consumul total de energie electrică). 
Conform datelor INS, cel mai mare consum de energie electrica se inregistreaza in 
sectorul industrial (70% din consumul total de energie electrica). Ca rezultat al 
diferitelor programe finanţate din surse naţionale sau comunitare, în 2006 s-au 
înregistrat următoarele reduceri ale consumului specific de energie, in domeniile mari 
consumatoare de energie, comparativ cu 2002, astfel: industria ceramicii brute şi fine 
de construcţii - circa 18%, industria de plăci stratificate din lemn – circa 15%, 
industria celulozei şi hârtiei - circa 7%, industria sticlei - circa 5%, industria varului - 
circa 5%, industria cimentului circa 3%.  
Deşi România a reuşit să decupleze creşterea consumului de energie de creşterea PIB, 
incă este necesară intervenţia publică pentru a stimula dezvoltarea ramurilor 
industriale eficiente energetic. 
In acest context, în cadrul DMI 1 se vor sprijini proiecte de investiţii în instalaţii si 
echipamente pentru intreprinderi din industrie, care vor conduce la reducerea 
costurilor cu energia în totalul costurilor de operare ale întreprinderilor. 
 
In ceea ce priveste retelele de transport si distributie a energiei electrice, o mare parte 
din acestea si-au depasit durata de operare si inregistreaza pierderi semnificative. In 
anul 2004, consumul propriu tehnologic mediu (care include si pierderile comerciale) 
al retelelor de distributie a energiei electrice a fost de 12,6%, comparativ cu media 
Uniunii Europene care a fost de 7,3%. 
In acest context este necesar a se realiza investitii in retelele de transport si distributie 
pentru a asigura securitatea functionarii Sistemului Electroenergetic National (SEN) si 
un nivel calitativ ridicat pentru serviciile de transport si distributie ale energiei 
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electrice, prin reducerea pierderilor si pentru a se evita frecventa mare a intreruperilor 
in furnizarea energiei. Investitiile in retelele de transport si distributie, a caror durata 
de operare este depasita, vor conduce, pe de o parte la cresterea eficientei energetice 
si, pe de alta parte, creaza premisele pentru dezvoltarea economica a zonelor in care 
vor fi implementate astfel de proiecte. Totodata, extinderea retelelor de transport si 
distributie va conduce si la accesul capacitatilor de producere a energiei electrice din 
resurse regenerabile de energie in SEN. In ceea ce priveste retelele de transport si 
distributie a gazelor naturale, precum si retelele de transport al petrolului, datorita 
duratei mari de operare a acestora, sunt necesare investitii in scopul realizarii in 
conditii de siguranta si continuitate a serviciilor de transport si distributie. Eficienta 
energetica este imbunatatita si datorita modernizarii retelelor de transport si 
distributie.  
 
Sectorul energetic, datorită utilizării combustibililor fosili (cărbune, gaz natural, 
păcură) in Instalatiile Mari de Ardere (IMA) produce cea mai mare cantitate de emisii 
de gaze cu efect de sera (bioxid de carbon), una dintre principalele cauze ale 
schimbarilor climatice. IMA evacueaza in atmosfera cantitati semnificative de emisii 
poluante, circa 88% din emisiile totale la nivel national de NOx, 90% din cele de SO2 
şi 72% din cantitatea de pulberi fiind generate din arderea combustibililor fosili in 
capacitatile de producere a energiei electrice. 
 
România trebuie să facă eforturi, în continuare, pentru reducerea emisiilor de SO2, 

NOX si pulberi la IMA, astfel încât să satisfacă cerinţele Protocolului de la 
Gothenburg si a prevederilor Directivei 2001/80/EC, prin montarea instalatiilor de 
desulfurare a gazelor de ardere, arzatoare cu NOx redus si filtre la grupurile energetice 
precizate mai sus, care au fost deja modernizate/retehnologizate.  
 
Investitiile din cadrul DMI vor avea un impact semnificativ asupra cresterii eficientei 
energetice si a respectarii angajamentelor de mediu ale Romaniei, permitand de 
asemenea participarea pe o piata energetica competitiva in care sa se poata valorifica 
pozitia geografica favorabila pentru tranzitul resurselor energetice (gaz natural si 
petrol). 
 
II.4.1.2. Operaţiuni orientative 
 

a. Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi 
din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul 
imbunatatirii eficientei energetice 

 
b. Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de 

transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si 
ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in 
scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta 
si continuitate a serviciului de transport si distributie 

 
c. Investitii in instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzatoare cu 

NOx redus si filtre pentru Instalatiile Mari de Ardere din grupuri 
modernizate /retehnologizate 
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II.4.1.3. Activităţi eligibile 
 
Operatiunea a: Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi 
din  industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii 
eficientei energetice: 

- investiţii în instalaţii/echipamente specifice pentru intreprinderi din industrie, 
în scopul obţinerii unei economii specifice de energie, pe baza bilanţului 
energetic (compresoare de aer, pompe, instalatii/echipamente/sisteme de 
ventilatie, sisteme de încalzire/răcire, boilere, arzătoare, schimbătoare de 
caldură, echipamente de comutaţie, sisteme automate de control şi reglaj, 
convertoare de frecvenţă, motoare electrice de înaltă eficienţă, echipamente 
pentru îmbunătăţirea factorilor de putere, sisteme integrate de management al 
consumului de energie si altele); 

- investiţii în unitati de cogenerare de înaltă eficienţă pentru intreprinderi din 
industrie – reabilitarea/ modernizarea centralelor de cogenerare sau construirea 
unora noi 

- Achizitionarea si amenajarea terenului pentru echipamentele/instalatiile 
proiectului; 

- Constructii civile pentru echipamentele/instalatiile proiectului; 
 
Operatiunea b: Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de 
transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de 
distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in 
retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciului de transport si 
distributie: 
 
- Imbunatatirea parametrilor de calitate ai retelelor mentionate mai sus, care au 

pierderi importante si/sau care si-au depasit durata de operare, prin investitii in: 
• linii electrice (aeriene/subterane, inclusiv inlocuirea liniilor aeriene cu cele 

subterane), conducte de gaze naturale si petrol; 
• statii de tranformare (pentru energie electrica), statii de compresie, statii de 

valve de control, statii de reglare-masurare pentru gaze naturale si statii de 
control – echipamente de automatizare/protectie si control computerizat al 
transferului de energie catre consumatorul final, si altele.  

- Extinderea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale, petrolului, 
corelata cu activitatile de modernizare ale retelelor; 

- Extinderea retelelor de distributie a energiei electrice, gazelor naturale pentru a 
permite introducerea in SEN a energiei electrice obtinute din resurse regenerabile 
de energie 

- Achizitionarea si amenajarea terenului pentru echipamentele/instalatiile 
proiectului; 

- Constructii civile pentru echipamentele/instalatiile proiectului. 
 
Operatiunea c: Investitii in instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzatoare cu 
NOx redus si filtre pentru IMA din grupuri modernizate/retehnologizate: 
- Achizitionarea si amenajarea terenului pentru echipamentele/instalatiile 

proiectului; 
- Constructii civile pentru echipamentele/instalatiile proiectului; 
- Achizitia de instalatii de desulfurare a gazelor de ardere de la centralele electrice 

care au ca scop reducerea SO2 din gazele de ardere evacuate si de tratare a apelor 



 115

reziduale, functie de tehnologia aleasa (desulfurarea umeda, desulfurarea uscata), 
cu instalatii/echipamente specifice (schimbator de caldura, ventilator, cos, 
transportor cu benzi, concasor cu melc, transportor elicoidal, moara cu bile, 
separator, dozator, filtru sita, amestecator de injectie, sonde si pompe, absorber, 
suflanta de oxidare, agitator, vas de aerare, uscator cu benzi, ciclon, filtru banda, 
sorter, instalatie de purjare a apei, tanc de drenaj apa si altele); 

- Achizitia de instalatii de denoxare (De NOx) de la centralele electrice, in functie 
de tehnologia aleasa (reducerea catalitica selectiva, reducerea selectiva 
necatalitica, reducerea catalitica neselectiva, cracarea catalitica), cu 
instalatii/echipamente specifice (arzator cu NOx redus si ambrazura peretilor, 
instalatie de preluare gaze arse inainte de economizorul –ECO- cazanului, 
instalatie reglare debit gaze arse, injectie catalizator, instalatie de reincalzire gaze 
arse, conducte, electrofiltru, dozatoare chimice, instalatie de stocare catalizator 
nefolosit, instalatii de spalare, aeraj, ventilatie si conditionare, instalatie trapa 
drenaj, instalatie de inlocuire site-catalizator de platina si altele); 

- Achizitia de filtre pentru reducerea emisiilor de pulberi (electrofiltru, tubuladura, 
statie electrica, instalatie de evacuare cenusa si altele). 

 
 
II.4.1.4. Categorii de cheltuieli eligibile: 
 
Operatiunea a: Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi 
din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii 
eficientei energetice  
 

- costurile investitiilor in active corporale – considerate integral, pentru 
intreprinderi mici, mijlocii si mari: teren (maximum 10% din cheltuielile totale 
eligibile), cladiri, instalatii, utilaje, echipamente 

- costurile investitiilor in active necorporale (transferul de tehnologie prin 
achizitionarea de licente, know how sau informatii tehnice nepatentate); in 
cazul intreprinderilor mici si mijlocii, se ia in considerare costul integral al 
acestor investitii, iar in cazul intreprinderilor mari, maximum 50 % din 
cheltuielile eligibile totale ale proiectului; 

- costurile studiilor preliminare de fezabilitate si costurile serviciilor de 
consultanta aferente investitiilor, numai in cazul intreprinderilor mici si 
mijlocii, pana la o intensitate de 50 % din costurile efectiv suportate.  
Intreprinderile mici si mijlocii sunt definite in conformitate cu art.4 din OG 
27/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.  

 
Operatiunea b: Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de 
transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de 
distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in 
retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciului de transport si 
distributie: 
 
Cheltuieli eligibile pentru Retele de transport: 
 
- cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului (cheltuieli privind 

achizitionarea terenului – maxim 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale 
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proiectului; cheltuieli legate de amenajarea terenului; cheltuieli pentru protectia 
mediului); 

- cheltuieli pentru asigurarea de utilitati necesare obiectivului; 
- cheltuieli ocazionate de achizitionarea licentelor, brevetelor, marcilor, know-how-

ului; 
- cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (maxim 5% din valoarea eligibila a 

proiectului: studii de teren si studii preliminare de fezabilitate; cheltuieli pentru 
obtinerea aprobarilor, acordurilor si autorizatiilor; cheltuieli pentru proiectare si 
inginerie; cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achizitii publice; cheltuieli 
de consultanta; cheltuieli legate de asistenta tehnica); 

- costuri pentru consultanta si studii; 
- cheltuieli pentru investitia de baza (cladiri, constructii si instalatii; montaj de 

echipament tehnologic, al echipamentelor incluse in instalatiile functionale; 
utilaje, echipamente tehnologice si functionale incluse in lucrarile finale de 
investitie; utilaje fara montaj (echipamente independente) si echipamente de 
transport; echipamente independente cu folosinta indelungata incluse sau nu in 
lucrarile finale; dotari); 

- cheltuieli de organizare santier si cele conexe organizarii de santier (cheltuieli de 
achizitie; cheltuieli conexe organizarii de santier); 

- alte cheltuieli legate de taxe legale si cote; 
- cheltuieli aferente implementarii proiectului (costuri indirecte de personal; 

cheltuieli administrative generale; cheltuielile privind publicitatea obligatorie 
ceruta). 
 

Cheltuieli eligibile pentru Retele de distributie: 
 

- costurile investitiilor in active corporale – considerate integral, pentru 
intreprinderi mici, mijlocii si mari: teren (maximum 10% din cheltuielile totale 
eligibile), cladiri, instalatii, utilaje, echipamente 

- costurile investitiilor in active necorporale (transferul de tehnologie prin 
achizitionarea de licente, know how sau informatii tehnice nepatentate); in 
cazul intreprinderilor mici si mijlocii, se ia in considerare costul integral al 
acestor investitii, iar in cazul intreprinderilor mari, maximum 50 % din 
cheltuielile eligibile totale ale proiectului; 

- costurile studiilor preliminare de fezabilitate si costurile serviciilor de 
consultanta aferente investitiilor, numai in cazul intreprinderilor mici si 
mijlocii, pana la o intensitate de 50 % din costurile efectiv suportate.  
Intreprinderile mici si mijlocii sunt definite in conformitate cu art.4, OG 
27/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.  

 
Operatiunea c: Investitii in instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzatoare cu 
NOx redus si filtre pentru Instalatiile Mari de Ardere din grupuri 
modernizate/retehnologizate: 
 

- costurile de investitii in active corporale – considerate in integralitatea lor 
pentru intreprinderi mari: teren (maximum 10% din cheltuielile totale 
eligibile), cladiri, instalatii, utilaje, echipamente: 

- costurile investitiilor in active necorporale (transferul de tehnologie prin 
achizitionarea de licente, know how sau informatii tehnice nepatentate); 
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costurile nu pot depasi plafonul de 50% din cheltuielile totale eligibile ale 
proiectului;  

 
II.4.1.5. Utilizarea finanţarii incrucisate FEDER/FSE  
Nu se aplică 
 
II.4.1.6. Alocarea financiară orientativă 
 

- alocari, Euro - 
Contribuţia publică naţională An TOTAL  

Contribuţia 
EU 

(FEDR) 

Bugetul de 
stat 

Buget 
local 

Alte 
surse 
publice 

Total 
Contribuţia 

privată 
(orientativă) 

2007 20.428.660 10.283.106 1.156.944 0 0 1.156.944 8.988.610 
2008 55.157.377 27.764.385 3.123.746 0 0 3.123.746 24.269.246 
2009 110.645.698 55.695.356 6.266.235 0 0 6.266.235 48.684.107 
2010 143.464.338 72.215.165 8.124.864 0 0 8.124.864 63.124.309 
2011 149.585.484 75.296.346 8.471.525 0 0 8.471.525 65.817.613 
2012 129.358.925 65.114.970 7.326.028 0 0 7.326.028 56.917.927 
2013 114.366.148 57.561.632 6.483.411 0 0 6.483.411 50.321.105 
TOTAL 723.006.630 363.930.960 40.952.753 0 0 40.952.753 318.122.917

 
 
 
II.4.1.7. Dimensiunea finanţarii acordate  
  

Operatiunea b  Operatiunea a 

Retele de transport Retele de distributie 

Operatiunea c 

 
Valoarea 

proiectelor 

 
Nu se aplică 

 

 
Nu se aplica 

 

 
Nu se aplica* 

 

 
Valoarea 
maxima a 
finanţării 
acordate 

 
34.000.000 LEI 

(aproximativ 
10,000,000 Euro) 

 
34.000.000 LEI 

(aproximativ 10,000,000 Euro) 
 

85.000.000 LEI 
(aproximativ 

25,000,000 Euro) 
 
 

Valoarea 
eligibilă a 
proiectului 

Nu se aplică 
 

Nu se aplica 
 

Nu se aplica 

 
Valoarea 
maximă a 
finanţarii 
acordate 

raportată la 
costul total 

- Intreprinderi mari 
50%; 40% daca sunt 
localizate in regiunea 

Bucuresti Ilfov; 
-Intreprinderi mijlocii: 
60%; 50% daca sunt 
localizate in regiunea 

Rezultata in urma analizei 
deficitului de finantare 

(funding gap), conform art. 55 
din Regulamentul CE nr. 

1083/2006 

- Intreprinderi mari 50%; 
40% daca sunt localizate 

in regiunea Bucuresti 
Ilfov; 

-Intreprinderi mijlocii: 
60%; 50% daca sunt 
localizate in regiunea 

50%; 
40% in regiunea 

Bucuresti 
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eligibil (%) Bucuresti Ilfov; 
- Intreprinderi mici 

70%; 60% daca sunt 
localizate in regiunea 

Bucuresti Ilfov; 
 

Consultanţă 
50% numai pentru 

IMM-uri 

Bucuresti Ilfov; 
- Intreprinderi mici 70%; 
60% daca sunt localizate 

in regiunea Bucuresti 
Ilfov; 

 

Contribuţia 
minimă a 

beneficiarului 

- Intreprinderi mari 
50%; 40% daca sunt 
localizate in regiunea 

Bucuresti Ilfov; 
-Intreprinderi mijlocii: 
60%; 50% daca sunt 
localizate in regiunea 

Bucuresti Ilfov; 
- Intreprinderi mici 

70%; 60% daca sunt 
localizate in regiunea 

Bucuresti Ilfov; 
 

Consultanţă 
50% numai pentru 

IMM-uri 

Rezultata in urma analizei 
deficitului de finantare 

(funding gap), conform art. 55 
din Regulamentul CE nr. 

1083/2006 

- Intreprinderi mari 50%; 
40% daca sunt localizate 

in regiunea Bucuresti 
Ilfov; 

-Intreprinderi mijlocii: 
60%; 50% daca sunt 
localizate in regiunea 

Bucuresti Ilfov; 
- Intreprinderi mici 70%; 
60% daca sunt localizate 

in regiunea Bucuresti 
Ilfov; 

 

50%; 
60% in regiunea 

Bucuresti 

Contribuţia 
comunitară la 

finanţarea 
acordată 

83,52% 89,02% 89,02% 100% 

Contribuţia 
publică 

naţională la 
finanţarea 
acordată 

16,48% (buget de stat) 
 
 

10,98% (buget de stat) 
 
 

10,98%(buget de stat) 
 

0% (buget de stat) 
 
 

* Proiectele peste 50 milioane Euro vor fi notificate individual la Comisia Europena, 
in conformitate cu art. 39 din Regulamentul nr. 1083/2006. 
 

II.4.1.8. Categorii de beneficiari eligibili  
Operatiunea a: Intreprinderi mari, mijlocii si mici din sectorul industrial  
Operatiunea b: Intreprinderi mari, mijlocii si mici  
Operatiunea c: Intreprinderi mari  
 
II.4.1.9. Grupuri ţintă/zone ţintă 
Nu se aplică 
 
II.4.1.10. Perioada orientativa de depunere a proiectelor  
2007-2013. 
 
II.4.1.11. Tipul de cerere de propuneri de proiecte 
 
- Cerere deschisa de proiecte cu depunere continuă;  
- Cerere deschisa de proiecte cu termen limita; 
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- Cerere de proiecte pe baza de lista de proiecte eligibile 
 
II.4.1.12. Criterii de eligibilitate şi evaluare/selecţie  
 
Criterii de eligibilitate a beneficiarilor: 

- Beneficiarul este inregistrat ca societate comerciala conform legislatiei 
nationale in vigoare pe teritoriul Romaniei; 

- Beneficiarul are activitatea de baza inregistrata conform cerintelor din cererea 
de propuneri de proiecte; 

- Beneficiarul nu se afla in procedura de faliment sau lichidare, activitatea sa nu 
este administrata de un judecator sindic, nu are restrictii in activitatile 
comerciale, nu este subiectul unei intelegeri a creditorilor, nu se afla intr-o 
situatie similara cu cele mentionate anterior, in conformitate cu legea; 

- Beneficiarul nu are datorii la stat privind plata taxelor şi altor contribuţii la 
bugetul de stat, bugete speciale şi bugete locale, inclusiv obligaţiile de plată 
privind reeşalonările, conform legislaţiei nationale în vigoare; 

- Administratorul societatii sau  principalii acţionari ai acesteia nu au fost 
condamnaţi în ultimii 3 ani de către o Curte de Justitie din motive profesionale 
sau de etică profesională; 

- Beneficiarul nu se afla intr-o stare de dificultate asa cum este definită în liniile 
directoare comunitare privind ajutorul de stat acordat pentru salvarea şi 
restructurarea companiilor aflate în dificultate (Comunicarea Comisiei nr. 
C2444/01.10.2004 -Art. 2.1, punctul 10);  

- Intreprinderile cu activitate economică mai mare de 2 ani a înregistrat profit în 
ultimii doi ani contabili;  

- Intreprinderile cu mai puţin de 2 ani activitate economică prezinta o garanţie 
eliberată de o instituţie financiară pentru cel puţin 50% din valoarea 
investiţiilor eligibile, criteriu care se aplică numai pentru operaţiunea a);  

- Beneficiarul dovedeste că nu a fost sau nu este condamnat printr-o hotarare 
definitiva si irevocabila in cadrul unui proces pentru fraudă, corupţie, 
implicare în crimă organizată sau orice altă activitate ilegală care poate dăuna 
interesului financiar al Comunitatii; 

- In cazul Operatiunii b, beneficiarul detine licenta de transport/distributie emisa 
de catre autoritatea competenta conform legislatiei in vigoare;  

- In cazul Operatiunii c, beneficiarul detine o instalatie mare de ardere, care se 
afla in functiune (cu o putere termica nominala egala sau mai mare de 50 MW, 
in conformitate cu Directiva 2001/80/EC). 

 
Criterii de eligibilitate a proiectului: 
- Proiectul va fi implementat in intervalul de timp specificat in cererea de propuneri 

de proiecte; 
- Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor operaţiunii prevazute in POS 

CCE, AP IV, DMI 1 ; 
- Proiectul este implementat pe teritoriul României; 
- Proiectul nu a mai beneficiat si nu beneficiaza de finantare din alte fonduri 

publice; 
- Proiectul asigura resursele materiale, financiare şi umane necesare implementarii, 

operarii şi mentinerii investiţiei timp de 5 ani dupa punerea in functiune; 
- Proiectul are obiectivele clar definite;  
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- Proiectul prezinta rezultate clare, măsurabile-cuantificabile iar indicatorii 
îndeplinesc cerinţele din cererea de propuneri de proiecte; 

- Proiectul nu are activitati demarate inaintea depunerii cererii de finantare, in cazul 
in care acesta este finantat in cadrul unei scheme de ajutor de stat regional (în 
conformitate cu prevederile din Liniile directoare privind ajutorul de stat national 
regional pentru 2007 – 2013,  (2006/C54/08) sau din Regulamentul (CE) 
nr.1628/2006 pentru aplicarea art. 87 şi 88 din Tratat la ajutorul investiţional 
naţional regional; 

- Proiectul respecta rata de intervenţie (min/max mărimea intervenţiei, etc) stabilita 
in cererea de propuneri de proiecte; 

- Proiectul respecta formatul cadru al studiului de fezabilitate si al analizei cost-
beneficiu (in cazul proiectelor mari), prevazut în cererea de propuneri de proiecte;  

- Proiectul are toate acordurile/autorizatiile/ avizele necesare pentru realizarea 
acestuia, prevazute in cererea de propuneri de proiecte; 

- Operatiueai a: Proiectul realizeaza o economie de energie de minim 2,5 
Kgep/euro investit, in conformitate cu bilanţul energetic intocmit conform Legii 
nr. 199/2000 cu modificările şi completările ulterioare;  

- Operatiunea c:  
• Proiectul este implementat într-o instalaţie mare de ardere, cu perioada de 

tranzitie, in conformitate cu Tratatul de aderare si legislatia nationala in vigoare 
(Planul national de implementare a Directivei 2001/80/EC pentru IMA); 

• Perioada de implementare a proiectului nu depaseste perioada de tranzitie 
mentionata anterior; 

• Proiectul este implementat într-un grup modernizat/retehnologizat (grupul trebuie 
sa funcţioneze cel puţin 15 ani sau 100.000 de ore din momentul finalizării 
proiectului) 

 
Criterii de evaluare/selecţie:   
Operatiunea a: 
- Proiectul se incadreaza intr-unul din sectoarele industriale energo-intensive 

specificate in cererea de proiecte; 
- Nivelul de experienţă-expertiză tehnică şi de management pentru tipul de proiect 

propus; 
- Nivelul economiei de energie (Kgep/euro investit); 
- Nivelul tehnic al instalatiilor/echipamentelor/tehnologiilor (eficiente din punct de 

vedere energetic, viabile economic si nepoluante); 
- Structura investiţiilor (ex. - valoarea costului instalatiilor/echipamentelor in totalul 

investiţiilor eligibile) 
- Nivelul calitativ al documentatiei depuse (inclusiv costurile investiţiei comparativ 

cu valoarea de piata) 
- Contributia proiectului la obiectivele orizontale (mediu, egalitate de sanse). 
 
Operatiunea b: 
- Gradul de uzura a retelelor care urmeaza a fi modernizate;  
- Locatia proiectului (implementarea proiectului intr-o zona neacoperita din punct 

de vedere al consumului va primi punctaj mai mare); 
- Nivelul economiilor de energie realizate; 
- Nivelul reducerii pierderilor tehnologice (% din energia electrica transportata/ 

distribuita); 
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- Numarul consumatorilor afectati de intreruperi accidentale in retelele de 
distributie a energiei electrice/gazelor naturale raportat la numarul de consumatori 
ai acelorasi retele; 

- Nivelul tehnic al instalatiilor/echipamentelor/tehnologiilor (eficiente din punct de 
vedere energetic, viabile economic si nepoluante);  

- Numarul de utilizatori (casnici, industriali) ai retelei de distributie in zona de 
implementare a proiectului; 

- Structura investitiilor (de ex: proporţia investiţiilor în echipamente in totalul 
cheltuielilor eligibile);  

- Nivelul de experienta/expertiza tehnica si de management pentru tipul de proiect 
propus; 

- Contributia proiectului la obiectivele orizontale (mediu, egalitate de sanse); 
 
Operatiunea c: 
- Nivelul reducerii emisiilor de bioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi, în 

conformitate cu Planul de implementare al Directivei CE 2001/80 privind 
stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi 
proveniţi din instalaţii mari de ardere şi cu legislaţia română în vigoare, dovedit 
prin bilantul emisiilor, înainte şi după realizarea proiectului; 

- Structura investitiilor (de ex: proporţia investiţiilor în echipamente in totalul 
cheltuielilor eligibile); 

- Locaţia implementării proiectului (zonele cu un nivel ridicat de poluare vor primi 
punctaj mai mare); 

- Numărul de noi locuri de munca create şi/sau menţinute;  
- Nivelul de experienta/expertiza tehnica si de management pentru tipul de proiect 

propus; 
- Contributia proiectului la obiectivele orizontale (dezvoltare durabila, egalitate de 

sanse). 
 
II.4.1.13. Indicatori de monitorizare şi evaluare 
 
Indicatori de program: 
 

Ţinte orientative cumulative   Indicator 
 

Valoar
e de 
baza 

An 
de 

baza 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Indicatori de 
realizare 
imediata 

           

Proiecte 
pentru 
îmbunătăţirea 
eficienţei 
energetice 
(numar) 

          130 
(operatiunea a) 
20 
(operatiunea b) 

Proiecte 
pentru 
reducerea 
impactului 
negativ 
asupra 

          5 



 122

mediului in 
instalatiile 
mari de 
ardere 
(numar) 
Extinderea/ 
modernizarea 
retelelor de 
distributie a 
energiei 
electrice 
(km) 
 

          100 

Extinderea/m
odernizarea 
retelelor de 
distributie a 
gazelor 
naturale (km)  

          150 

Indicatori de 
rezultat 

           

Scăderea 
intensităţii 
energetice la 
beneficiarii 
asistaţi (%) 

          10% 
 

Reducerea 
pierderilor 
tehnologice 
in reteaua de 
distributie la 
beneficiarii 
asistati  (%) 

          2÷3% 

Reducerea 
emisiilor 
poluante la 
intreprinderil
e asistate (%) 

          30% 

 
Indicatori suplimentari 

Ţinte orientative   Indicator 
 

Valoare 
de baza 

Anul de 
baza 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Indicatori 
de rezultat 
 

           

Investiţie 
privată 
indusa 
(orientativa) 
(Meuro) 

          318  
 

Numar de 
locuri de 

          80 
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munca create 
in 
intreprinderile 
asistate  
(operatiunea 
c) 
Numar de 
locuri de 
munca 
mentinute in 
intreprinderile 
asistate 
(operatiunea 
c)  

          1.400 

 
Indicatori de mediu : 
Operatiunea a: Reducerea emisiilor de CO2 în zona de operare a echipamentului principal 
ca rezultat al implementarii proiectului  (%) 
Operatiunea c:  
Reducerea minima a emisiilor de SO2 la beneficiarii asistati (%). 
Reducerea minima a emisiilor de NOx, la beneficiarii asistati (%).  
Reducerea minima a emisiilor de pulberi la beneficiarii asistati (%)     
 
II.4.1.14. Teme orizontale  
 
Operatiunile acestui DMI, prin acţiunile pentru imbunătăţirea eficienţei energetice, 
contribuie la securitatea în aprovizionarea cu energie si la reducerea emisiilor de CO2 
în vederea combaterii schimbărilor climatice. 
 
Actiunile care se vor realiza in cadrul operatiunii “Investiţii în instalaţii de 
desulfurare, arzătoare cu NOx redus şi filtre pentru instalaţiile mari de ardere din 
grupuri modernizate/retehnologizate” vizeaza reducerea impactului negativ asupra 
mediului si asupra sanatatii umane in acele regiuni poluate in principal de catre 
instalatiile mari de ardere. Interventiile se vor realiza in instalatiile mari de ardere din 
grupuri modernizate/retehnologizate, care vor avea ca rezultat o crestere globala a 
eficientei. Aceasta operatiune sustine utilizarea tehnologiilor de mediu ecologice. 
Totodata, se creaza noi locuri de munca, luand in considerare principiul egalitatii de 
sanse si nediscriminarii. Se estimeaza ca proiectele din cadrul operatiunii c vor 
conduce la un numar ridicat de locuri de munca, in special in perioada de constructie.   
 
 
II.4.1.15. Ajutorul de stat  
 

Operaţiunea  Regimul de ajutor de stat   Baza legală  
Sprijinirea investitiilor in 
instalatii si echipamente pentru 
intreprinderi din industrie, care 
sa conduca la economii de 
energie, in scopul imbunatatirii 
eficientei energetice 

Ajutor pentru investiţii 
regionale – exceptare în bloc 
 
 
 
Ajutorul de stat pentru IMM-uri 
(pentru consultanţă) - exceptare 
în bloc 

Regulamentul Comisiei (CE) Nr 
1628/2006 privind aplicarea  art. 
87 si 88 din Tratatul naţional 
pentru ajutorul de stat regional  
 
Regulamentul Comisiei (CE) Nr. 
70/2001 din 12 Ianuarie 2001 cu 
aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul 
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Operaţiunea  Regimul de ajutor de stat   Baza legală  
 CE privind ajutorul de stat acordat 

IMM-urilor modificat de 
Regulamentul Comisiei nr. 
364/2004 

Sprijinirea investitiilor pentru 
extinderea si modernizarea 
retelelor de transport al energiei 
electrice, gazelor naturale si 
petrolului   

 
Nu se aplica  
 

 
 
 

Sprijinirea investitiilor pentru 
extinderea si modernizarea 
retelelor de distributie a energiei 
electrice si gazelor naturale  

Ajutor de stat regional - cu 
notificare  

Linii directoare privind Ajutorul 
de stat regional pentru 2007-2013 
(C54/ 08/2006) 

Investiţii în instalaţii de 
desulfurare a gazelor de ardere, 
arzătoare cu NOx redus şi filtre 
pentru instalaţiile mari de ardere 
din grupuri 
modernizate/retehnologizate  

Ajutor de stat regional - cu 
notificare  

Liniile directoare de ajutor de stat 
national regional pentru 2007 – 
2013 (C54/08/2006)  
 
 

 
II.4.1.16. Clasificarea intervenţiilor 
 

• Tema prioritară 

Cod Tema prioritară 

 
 Eficienţă energetică 

43 Eficienta energetica, cogenerare, management energetic 
33 Electricitate   
35 Gaze naturale   
37 Petrol  

 Protectia mediului si prevenirea riscului 
48 Prevenirea si controlul integrat al poluarii 
 
• Forma de finanţare 

Cod Forma de finantare 

 
01 Asistenta nerambursabila   
 
• Dimensiunea teritorială 

Cod Tipul teritoriului 
00 Nu se aplică  

 
 
II.4.1.17. Organisme Intermediare  
Organismul Intermediar pentru Energie- Ministerul Economiei şi Finanţelor 
 
II.4.1.18. Organismul responsabil de efectuarea plăţilor către beneficiari  
Ministerul Economiei şi Finanţelor- Unitatea de Plată. 
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II.4.2. Domeniul major de interventie 4.2 – Valorificarea resurselor regenerabile 
de energie pentru producerea energiei verzi  
 
II.4.2.1. Descriere 
Romania dispune de un important potential exploatabil al resurselor regenerabile de 
energie (hidro 40.000 GWh/an din care 6000 GWh/an pentru microhidro, eolian 
23000GWh/an , solar – termal 1,434 mii toe/an si solar fotovoltaic – 1,200  GWh /an , 
biomasa – 318x106 GJ/an , resurse geotermale 7x106 GJ/an) repartizate in diferite zone 
ale tarii. De asemenea, Romania are un important potential neexploatat de 
biocombustibil, productia curenta fiind slab dezvoltata, in mare parte din cauza lipsei 
unitatilor de procesare.  
 
Productia de energie electrica din resurse regenerabile de energie reprezinta in prezent  
aproximativ 29% din totalul productiei de energie primara raportata in 2004, dar 
valorificarea resurselor regenerabile cu exceptia celor hidro in unitati de mare putere 
este inca scazuta.  
Diversificarea valorificarii resurselor regenerabile de energie este necesara, luand in 
considerare faptul ca exista diferite tipuri de resurse regenerabile disponibile pentru 
utilizare si faptul ca productia de energie din aceste resurse variaza in diversele 
perioade ale anului, in functie de conditiile meteorologice. 
In acest mod, operatiunile vor contribui la atingerea tintei nationale de 33% pentru 
ponderea energiei electrica produse din resurse regenerabile in consumul brut de 
energie electrica la nivelul anului 20108. 
 
Utilizarea energiei curate produse din resurse regenerabile are efecte pozitive asupra 
mediului si contribuie la reducerea emisiilor de CO2 si a altor gaze cu efect de sera. 
Operatiunea propusa are urmatoarele obiective: 
 - reducerea dependentei de importurile de resurse de energie primara (in principal 
combustibili fosili) si imbunatatirea sigurantei in aprovizionare, 
- diversificarea resurselor disponibile de energie , 
- capacitatile de producere vizate din zone diferite ale tarii vor conduce la cresterea 
angajarilor si simultan vor diversifica oferta pe piata muncii, 
- diverisificarea mediului de afaceri, prin atragerea companiilor private (din tara si din 
strainatate), precum si a autoritatilor publice locale si centrale, in procesul de 
valorificare a resurselor regenerabile de energie. 
- investitiile in domeniul resurselor regenerabile de energie vor oferi posibilitatea 
fabricarii, transferului si comercializarii de echipamente si tehnologii moderne in 
acest domeniu, 
- valorificarea resurselor regenerabile de energie va conduce la conservarea mediului 
prin reducerea emisiilor nocive si combaterea schimbarilor climatice. 
 
II.4.2.2. Operaţiuni orientative  
Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a 
energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a 
biomasei, a resurselor hidroenergetice (in unitati cu putere instalata mai mica sau 

                                                 
8 conform HotarariiGuvernului nr. 443/2003 pentru promovarea productiei de energie electrica din 
surse regenerabile de energie (ulterior modificata si completata) si Strategia Nationala de valorificare a 
resurselor regenerabile de energie aprobata prin HG nr. 1535/2003. 
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egala 10MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor 
resurse regenerabile de energie 
 
II.4.2.3 Activitati eligibile 
Modernizarea capacităţilor si realizarea de noi capacităţi de producere a energiei 
electrice şi termice, pentru consumul propriu si/sau pentru furnizarea de energie in 
reteaua de distributie/utilizatorilor finali, prin valorificarea resurselor regenerabile de 
energie: a biomasei, a resurselor micro-hidroenergetice, eoliene, a biocombustibilului, 
a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie vor include 
urmatoarele tipuri de activitati: 

- Achizitionarea si amenajarea terenului pentru echipamentele/instalatiile 
proiectului; 

- Constructii civile pentru echipamentele/instalatiile proiectului. 
- Achizitia de echipamente  
- Lucrari de constructie pentru instalatiile si echipamentele proiectului,  
- Conectarea la retelele de infrastructura, inclusiv la retelele de distributie, daca 

este cazul. 
  

 
II.4.2.4 Categorii de cheltuieli eligibile  
 
Cheltuieli eligibile pentru beneficiari autoritati publice locale: 

- cheltuieli  pentru obtinerea si amenajarea terenului (cheltuieli privind 
achizitionarea terenului – maxim 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale 
proiectului; cheltuieli legate de amenajarea terenului; cheltuieli pentru 
protectia mediului); 

- cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului; 
- cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (maxim 5% din costul total 

eligibil al proiectului: studii de teren si studii preliminare de fezabilitate;  
cheltuieli pentru obtinerea aprobarilor, acordurilor si autorizatiilor; cheltuieli 
pentru proiectare si inginerie; cheltuieli pentru organizarea procedurilor de 
achizitii publice; cheltuieli de consultanta; cheltuieli legate de asistenta 
tehnica)  

- cheltuieli pentru investitia de baza (cladiri, constructii si instalatii; montaj de 
echipament tehnologic, al echipamentelor incluse in instalatiile functionale; 
utilaje, echipamente tehnologice si functionale incluse in lucrarile finale de 
investitie; utilaje fara montaj (echipamente independente) si echipamente de 
transport; echipamente independente cu folosinta indelungata incluse sau nu in 
lucrarile finale; dotari) 

- cheltuieli de organizare santier si cele conexe organizarii de santier (cheltuieli 
de achizitie; cheltuieli conexe organizarii de santier). 

- alte cheltuieli legate de taxe legale si cote; 
- cheltuieli privind concesiunile, patente, licente, marci comerciale, know-how 

si alte drepturi si valori similare;  
cheltuieli aferente implementarii proiectului (costuri indirecte de personal (cheltuieli 
administrative generale; cheltuielile privind publicitatea obligatorie ceruta) 
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Cheltuieli eligibile pentru beneficiari intreprinderi : 
 

- costurile investitiilor in active corporale – considerate integral, pentru 
intreprinderi mici, mijlocii si mari: teren (maximum 10% din cheltuielile totale 
eligibile), cladiri, instalatii, utilaje, echipamente 

- costurile investitiilor in active necorporale (transferul de tehnologie prin 
achizitionarea de licente, know how sau informatii tehnice nepatentate); in 
cazul intreprinderilor mici si mijlocii, se ia in considerare costul integral al 
acestor investitii, iar in cazul intreprinderilor mari, maximum 50 % din 
cheltuielile eligibile totale ale proiectului; 

- costurile studiilor preliminare de fezabilitate si costurile serviciilor de 
consultanta aferente investitiilor numai in cazul intreprinderilor mici si 
mijlocii pana la o intensitate de 50 % din costurile efectiv suportate.  
Intreprinderile mici si mijlocii sunt definite in conformitate cu art.4, OG 
27/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.  

. 
 
II 4.2.5 Utilizarea finantarii incrucisate FEDR/FSE 
Nu se aplica. 
 
II 4.2.6  Alocarea financiara orientativa 
 

 - alocari, Euro - 
Contributia publica nationala An TOTAL Contributie 

UE(FEDR) Bugetul de 
stat 

Bugete 
locale 

Alte surse 
publice* 

Total 
Contributia 

privata 
(orientativa) 

2007 12.244.756 6.314.188 1.112.046 13.115 0 1.125.161  4.805.407 
2008 33.060.842 17.048.306 3.002.527 35.410 0 3.037.937 12.974.599 
2009 66.320.053 34.198.903 6.023.072 71.032 0 6.094.104 26.027.046 
2010 85.991.253 44.342.645 7.809.575 92.101 0 7.901.676 33.746.932 
2011 89.660.212 46.234.598 8.142.784 96.030 0 8.238.814 35.186.800 
2012 77.536.594 39.982.877 7.041.738 83.045 0 7.124.783 30.428.934 
2013 68.527.852 35.344.863 6.216.082 73.392 0 6.289.474 26.893.515 
TOTAL 433.341.562 223.466.380 39.347.824 464.125 0 39.811.949 170.063.233 

 
 
 
II.4.2.7. Dimensiunea finantarii acordate    
 
 
Valoarea proiectelor Nu se aplica  
 
Valoarea maxima a finanţării acordate 

min. 840.000 Lei– max. 33.700.000 Lei 
(aproximativ 250.000 – 10.000.000 Euro) 

Valoarea eligibilă a proiectului Nu se aplica  
 
Valoarea maximă a finanţarii acordate 
raportată la costul total eligibil (%) 

-Pentru beneficiari 
autoritati publice 
locale* 

 
-Pentru beneficiari 
intreprinderi, pt: 
 

98% 
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Investitii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consultanta 

- Intreprinderi mici 70%; 
60% in regiunea Bucuresti-
Ilfov  
-Intreprinderi mijlocii: 
60%; 50%  in regiunea 
Bucuresti-Ilfov  
-Intreprinderi mari 50%; 
40% in regiunea 
Bucuresti-Ilfov 
 
50% numai pentru IMM 

Contribuţia minimă a 
 beneficiarului  

-Pentru beneficiari 
autoritati publice 
locale 
 
-Pentru beneficiari 
intreprinderi, pt: 

Investitii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consultanta 

2% 
 
 
 
 
 
Intreprinderi mici 30%; 
40% in regiunea Bucuresti-
Ilfov 
Intreprinderi mijlocii: 40%; 
50% in regiunea Bucuresti-
Ilfov  
Intreprinderi mari - 50%; 
60% in regiunea 
Bucuresti-Ilfov 
 
50% numai pentru IMM 

Contribuţia comunitară la finanţarea acordată  -pentru beneficiari 
autoritati publice 
locale 
 
-pentru beneficiari 
intreprinderi 

85% 
 
 
 
84% 
 

Contribuţia publică naţională la finanţarea 
acordată 

-pentru beneficiari 
autoritati publice 
locale 
 
-pentru beneficiari 
intreprinderi 

13% (buget de stat) 
 
 
 
16% (buget de stat) 
 

* Pentru proiectele generatoare de venit, nivelul public de co-finantare va fi 
determinat pe baza analizei deficitului de finantare (funding gap), conform art. 55 din 
Regulamentul CE nr. 1083/2006 
 
 
II.4.2.8 Categorii de beneficiari eligibili  
 
- Autoritatile administratiilor publice locale, 
- Intreprinderi mici, mijlocii si mari, microintreprinderi din mediul urban 
(exceptand intreprinderile care obtin energie sau produc biocombustibil pentru 
obtinerea de energie pe baza procesarii produselor agricole listate in Anexa 1 la 
Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene). 
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II.4.2.9 Grupuri tinta/ Zone tinta  
Nu se aplica  
 
II.4.2.10.Perioada orientativa de depunere a proiectelor  
2008-2013 
 
II.4.2.11.Tipul de cerere de propuneri de proiecte 
 
Cerere deschisa de proiecte cu termen limita  
Cerere deschisa de proiecte cu depunere continua  
Cerere de proiecte pe baza de lista de proiecte eligibile 
 
II.4.2.12. Criterii de eligibilitate si evaluare/ selectie  
 
Criterii de eligibilitate a beneficiarului (intreprindere):  

- Beneficiarul este inregistrat ca societate comerciala conform legislatiei 
nationale in vigoare pe teritoriul Romaniei; 

- Beneficiarul are activitatea de baza inregistrata conform cerintelor din cererea 
de propuneri de proiecte; 

- Beneficiarul nu se afla in procedura de faliment sau lichidare, activitatea sa nu 
este administrata de un judecator sindic, nu are restrictii in activitatile 
comerciale, nu este subiectul unei intelegeri a creditorilor, nu se afla intr-o 
situatie similara cu cele mentionate anterior, in conformitate cu legea; 

- Beneficiarul nu are datorii la stat privind plata taxelor şi altor contribuţii la 
bugetul de stat, bugete speciale şi bugete locale, inclusiv obligaţiile de plată 
privind reeşalonările, conform legislaţiei nationale în vigoare; 

- Administratorul societatii sau  principalii acţionari ai acesteia nu au fost 
condamnaţi în ultimii 3 ani de către o Curte de Justitie din motive profesionale 
sau de etică profesională; 

- Beneficiarul nu se afla intr-o stare de dificultate asa cum este definită în liniile 
directoare comunitare privind ajutorul de stat acordat pentru salvarea şi 
restructurarea companiilor aflate în dificultate (Comunicarea Comisiei nr. 
C2444/01.10.2004 -Art. 2.1, punctul 10);  

- Intreprinderile cu activitate economică mai mare de 2 ani au înregistrat profit 
în ultimii doi ani contabili;  

- Intreprinderile cu mai puţin de 2 ani activitate economică prezinta o garanţie 
eliberată de o instituţie financiară pentru cel puţin 50% din valoarea 
investiţiilor eligibile;  

- Beneficiarul dovedeste că nu a fost sau nu este condamnat printr-o hotarare 
definitiva si irevocabila in cadrul unui proces pentru fraudă, corupţie, 
implicare în crimă organizată sau orice altă activitate ilegală care poate dăuna 
interesului financiar al Comunitatii; 

- In cazul capacitatilor de producere a energiei utilizand RES pentru 
introducerea energiei in SEN, acestea trebuie sa detina licenta de producator si 
autorizatie de infiintare emise de catre autoritatea competenta, conform 
legislatiei in vigoare.  

 
Criterii de eligibilitate a proiectelor : 
- Proiectul va fi implementat in intervalul de timp specificat in cererea de propuneri 

de proiecte; 
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- Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor operaţiunii prevazute in POS 
CCE, AP IV, DMI 2 ; 

- Proiectul este implementat pe teritoriul României; 
- Proiectul nu a mai beneficiat si nu beneficiaza de finantare din alte fonduri 

publice; 
- Proiectul asigura resursele materiale, financiare şi umane necesare implementarii, 

operarii şi mentinerii investiţiei timp de 5 ani dupa punerea in functiune; 
- Proiectul are obiectivele clar definite;  
- Proiectul prezinta rezultate clare, măsurabile-cuantificabile iar indicatorii 

îndeplinesc cerinţele din cererea de propuneri de proiecte; 
- Proiectul nu are activitati demarate inaintea depunerii cererii de finantare, in cazul 

in care acesta este finantat in cadrul unei scheme de ajutor de stat regional (în 
conformitate cu prevederile din Liniile directoare privind ajutorul de stat national 
regional pentru 2007 – 2013,  (2006/C54/08) sau din Regulamentul (CE) 
nr.1628/2006 pentru aplicarea art. 87 şi 88 din Tratat la ajutorul investiţional 
naţional regional; 

- Proiectul respecta rata de intervenţie (min/max mărimea intervenţiei, etc) stabilita 
in cererea de propuneri de proiecte; 

- Proiectul respecta formatul cadru al studiului de fezabilitate si al analizei cost-
beneficiu (in cazul proiectelor mari), prevazut în cererea de propuneri de proiecte;  

- Proiectul are toate acordurile/autorizatiile/ avizele necesare pentru realizarea 
acestuia, prevazute in cererea de propuneri de proiecte; 

 
Criterii de evaluare/ selectie  

- Nivelul de experienţă-expertiză tehnică şi de management pentru tipul de 
proiect propus; 

- Contributia proiectului la obiectivele orizontale (mediul, egalitatea de sanse) 
- Structura investitiilor (de ex: proportia investitiilor in echipamente din totalul 

cheltuielilor eligibile) 
- Locatia proiectului (implementarea in zone defavorizate va avea prioritate) 
- Nivelul calitativ al documentatiei depuse (inclusiv costurile investiţiei 

comparativ cu valoarea de piata) 
- Costul pe kW instalat 
- Numarul de MW instalati, luat in considerare pe tipul de resursa regenerabila 
- Locatia in care va fi realizat proiectul (Locatiile care au un grad mai mare de 

poluare si/sau in care resursele conventionale de energie nu sunt disponibile 
vor fi preferate) 

- Numarul de utilizatori deserviti de capacitatatea de producere 
realizata/modernizata 

- Numarul locurilor de munca nou create 
- Nivelul de inovare al proiectului (de ex raportul dintre brevetele de inventie, 

marci comerciale, know-how si investitiile totale eligibile) 
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II.4.2.13. Indicatori de monitorizare si evaluare         
 
Indicatori de program 

Tinte orientative Indicator 
 

Valoare 
de bază 

An 
de 

bază 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Indicatori de 
realizare 
imediata 

           

Proiecte pentru 
valorificarea 
resurselor 
regenerabile 
de energie 
(nr.) 

          30 

Indicatori de 
rezultat 

           

Capacitate 
instalata 
pentru 
valorificarea 
RES la 
beneficiarii 
asistati (MW)  

          200 

Locuri de 
munca create 
in sectoarele 
RES prin 
proiectele 
asistate  (nr.)*9 

          200÷4
00 

 
Indicatori suplimentari  

Indicative targets   Indicator 
 

Valoare 
de bază 

An 
de 
baza 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Indicatori de 
rezultat 

           

Investitii private 
induse in 
valorificarea RES  
(MEuro)  

- 2007         168 

Indicatori de 
impact  

           

Cresterea ponderii 
energiei electrice 
produse din RES 
in consumul 
national brut de 
energie electrica 
(%) 

29 2004    33     35 

Cresterea cotei de           1% 
                                                 
9 Diferentiat barbati / femei 



 132

piata a productiei 
de energie din 
RES in consumul 
total de energie 
(%) 

 
 
Indicatori de mediu:  
Nivelul energiei produse din RES la beneficiarii asistati (MWh)* 
*impartit pe tip de resursa regenerabila de energie  
 
II.4.2.14. Teme orizontale            
 
Contributia emisiilor de gaze cu efect de sera asupra schimbarilor climatului global a 
determinat actiuni pentru a se pune mai mult accent pe combustibilii nefosili. 
Cresterea ponderii resurselor regenerabile utilizate poate avea un impact pozitiv 
asupra mediului, tinand seama ca Romania a acceptat cerintele de mediu stabilite de 
Protocolul Kyoto la Conventia Cadru a Natiunilor Unite cu privire la schimbarile 
climatice, adoptat la 11 dec.1997. 
Dezvoltarea economica in ariile de interventie va avea un important impact asupra 
crearii/ mentinerii locurilor de munca. 
Operatiunea propusa contribuie la cele trei obiective majore mentionate in “Cartea 
Alba”-energie pentru viitor: resurse regenerabile de energie, siguranta in 
aprovizionare, imbunatatirea competitivitatii afacerilor europene, accent pe 
“componenta privind energia a schimbarilor climatice”, utilizarea acestora avand un 
impact minim asupra mediului. 
 
II.4.2.15. Ajutorul de stat      
     

Operatiunea 
orientativa 

Regimul de ajutor de 
stat   

Baza legala   

Sprijinirea investitiilor in 
modernizarea si 
realizarea de noi 
capacitati de producere a 
energiei electrice si 
termice, prin 
valorificarea resurselor 
energetice regenerabile: 
a biomasei, a resurselor 
hidroenergetice (in 
unitati cu putere instalata 
mai mica sau egala 
10MW), solare, eoliene, 
a biocombustibilului, a 
resurselor geotermale si 
a altor resurse 
regenerabile de energie 

 

Ajutor de stat regional  
 
 
 
 
 
Ajutor de stat pentru 
consultanta pentru 
IMM-uri  
 

Regulamentul Comisiei (CE) Nr. 
1628/2006 pentru aplicarea articolelor 87 
si 88 din Tratatul pentru ajutorul 
investitiilor regionale si nationale   
 
 
Regulamentul Comisiei CE Nr 70/2001 
pentru aplicarea Articolelor 87 si 88 din 
Tratatul CE referitor la ajutorul de stat 
pentru IMM-uri, modificat de 
Regulamentul Comisiei Nr. 364/ 2004 
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II.4.2.16. Clasificarea interventiilor           
 

• Tema prioritara  
Cod Tema prioritara  

Energie 
39 Energie regenerabila: eoliana 
40 Energie regenerabila: solara 
41 Energie regenerabila: biomasa 
42 Energie regenerabila: hidroelectrica, geotermala si altele 

 
• Forma de finantare  

Code Forma de finantare  
01 Asistenta nerambursabila              

 
• Dimensiunea teritoriala 

Code Tipul teritoriului  
00 Nu se aplica  

 
 
II.4.2.17. Organisme Intermediare       
Oragnismul Intermediar pentru Energie – Ministerul Economiei si Finantelor. 
 
II.4.2.18. Oragnismul responsabil de efectuarea platilor catre beneficiari  
Ministerul Economiei si Finantelor – Unitatea de plata  
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II.4.3. DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 4.3 – DIVERSIFICAREA 
REŢELELOR DE INTERCONECTARE ÎN VEDEREA CRESTERII 
SECURITATII FURNIZARII ENERGIEI 
 

II.4.3.1. Descriere 
 
Interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale 
cu  reţelele statelor membre ale UE, candidate sau care se invecineaza cu Uniunea 
Europeana, conduce la cresterea posibilitatii de integrare a pieţelor  de energie din 
România in pietele regionale, si respectiv in cele comunitare. 
Interconectarile trebuie sa se realizeze avand in vedere o abordare regională a pieţei, 
in care se tine seama de complementaritatea cererii şi ofertei în diverse ţări. 
 
Adoptarea Tratatului de Constituire a Comunităţii Energiei în zona Europei de Sud 
Est (semnat la 1 iulie 2006), document juridic care creaza bazele pentru constructia 
pieţei regionale de energie electrica şi gaze naturale, are ca obiectiv intarirea 
securitatii furnizarii energiei in regiune. Implementarea prevederilor Tratatului 
necesita dezvoltarea infrastructurii de interconectare a reţelelor de transport al 
energiei electrice  astfel încât sa se creeze premisele pentru cresterea concurentei pe 
piata si implicit cresterea competitivitatii. 
 
In acest context, este necesară identificarea capacităţilor de interconectare necesare 
pentru schimbul de energie electrica cu statele membre ale UE şi cu statele vecine 
(membre ale UCTE), în contextul dezvoltării pieţei  interne. 
 
În sectorul gazului natural dezvoltarea unor retele de interconectare va contribui la 
diversificarea surselor de aprovizionare şi la îmbunătăţirea securităţii furnizarii in 
cadrul pieţei UE. 
Interconectarea reţelelor  nationale de transport al gazelor naturale cu reţelele 
europene  va conduce la asigurarea furnizarii, in orele de vârf  de consum la 
parametrii tehnici de calitate într-un timp cat mai scurt şi inclusiv la asigurarea 
furnizarii gazului natural în zonele critice.  
 
II.4.3.2. Operaţiuni orientative 

• Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea reţelelor naţionale de transport 
al energiei  electrice şi gazelor naturale cu retelele europene 

 

II.4.3.3. Activităţi eligibile      
 
Interconectarea  retelelor electrice de transport: 
- Reţelele de transport al energiei electrice conectate la reţeaua TEN-E/UCTE/zone 

insulare energetic (care nu sunt conectate la UCTE) care includ linii de înaltă 
tensiune pentru interconectare si/sau statii cu echipamentele aferente; 

- Achizitionarea si amenajarea terenului pentru echipamentele/instalatiile 
proiectului; 

- Constructii civile pentru echipamentele/instalatiile proiectului. 
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Interconectarea retelelor de gaz natural: 
 
- Retele de transport al gazelor naturale conectate la reţeaua TEN-E sau sistemul 

de transport european care includ conducte de transport al gazelor naturale 
si/sau statii aferente, inclusiv instalatii/echipamente/dotari  

- Achizitionarea si amenajarea terenului 
- Lucrari de constructii civile  

 
II.4.3.4. Categorii de cheltuieli eligibile 
        
- cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului (cheltuieli privind 

achizitionarea terenului – maxim 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale 
proiectului; cheltuieli legate de amenajarea terenului; cheltuieli pentru protectia 
mediului); 

- cheltuieli pentru asigurarea de utilitati necesare obiectivului; 
- cheltuieli ocazionate de achizitionarea licentelor, brevetelor, marcilor, know-how-

ului; 
- cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (maxim 5% din valoarea eligibila a 

proiectului: studii de teren si studii preliminare de fezabilitate; cheltuieli pentru 
obtinerea aprobarilor, acordurilor si autorizatiilor; cheltuieli pentru proiectare si 
inginerie; cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achizitii publice; cheltuieli 
de consultanta; cheltuieli legate de asistenta tehnica); 

- costuri pentru consultanta si studii; 
- cheltuieli pentru investitia de baza (cladiri, constructii si instalatii; montaj de 

echipament tehnologic, al echipamentelor incluse in instalatiile functionale; 
utilaje, echipamente tehnologice si functionale incluse in lucrarile finale de 
investitie; utilaje fara montaj (echipamente independente) si echipamente de 
transport; echipamente independente cu folosinta indelungata incluse sau nu in 
lucrarile finale; dotari); 

- cheltuieli de organizare santier si cele conexe organizarii de santier (cheltuieli de 
achizitie; cheltuieli conexe organizarii de santier); 

- alte cheltuieli legate de taxe legale si cote; 
- cheltuieli aferente implementarii proiectului (costuri indirecte de personal; 

cheltuieli administrative generale; cheltuielile privind publicitatea obligatorie 
ceruta). 
 

II.4.3.5. Utilizarea finantarii incrucisate din FEDR/ FSE        
Nu se aplică. 
 
II.4.3.6 Alocarea financiară orientativă      
 

- alocari Euro – 
Contribuţia publică naţională Anul TOTAL Contribuţia 

UE 
(FEDR) 

Bugetul 
de stat 

Bugetul 
local 

Alte 
surse 

publice 

Total 
Contribuţia 

privată 
(orientativa) 

2007 2.026.571 1.443.243 178.014 0 0 178.014 405.314
2008 5.471.742 3.896.756 480.638 0 0 480.638 1.094.348
2009 10.976.314 7.816.892 964.159 0 0 964.159 2.195.263
2010 14.232.001 10.135.462 1.250.139 0 0 1.250.139 2.846.400
2011 14.839.233 10.567.908 1.303.478 0 0 1.303.478 2.967.847
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2012 12.832.710 9.138.943 1.127.225 0 0 1.127.225 2.566.542
2013 11.344.119 8.078.826 996.469 0 0 996.469 2.268.824

TOTAL 71.722.690 51.078.030 6.300.122 0 0 6.300.122 14.344.538
 

 
 

 
II.4.3.7. Dimensiunea finanţarii acordate  

 
 
II.4.3.8. Categorii de beneficiari eligibili      
 
Operatorul national de transport al energiei electrice si gazelor naturale 
 
II.4.3.9. Grupuri ţintă / Zone ţintă      
Nu se aplică. 
 
II.4.3.10. Perioada orientativa de depunere a proiectelor 
2008-2013 
 
II.4.3.11. Tipul de cerere de propuneri de proiecte            
 

Cerere de proiecte pe baza de listă de proiecte eligibile 
 
II.4.3.12. Criterii de eligibilitate   
 
Criterii de eligibilitate a beneficiarului 
- Beneficiarul este inregistrat ca societate comerciala conform legislatiei nationale 

in vigoare pe teritoriul Romaniei; 
- Beneficiarul are activitatea de baza inregistrata conform cerintelor din cererea de 

propuneri de proiecte; 
- Beneficiarul nu se afla in procedura de faliment sau lichidare, activitatea sa nu 

este administrata de un judecator sindic, nu are restrictii in activitatile comerciale, 

 
Valoarea proiectelor 

Nu se aplică 

 
Valoarea maxima a finanţării 
acordate 

85.000.000 Lei (aproximativ 25.000.000 Euro)  

Valoarea eligibilă a proiectului Nu se aplică 
 
Valoarea maximă a finanţarii 
acordate raportată la costul total 
eligibil (%) 

Rezultata in urma analizei deficitului de finantare 
(funding gap), conform art. 55 din Regulamentul 
CE nr. 1083/2006 

Contribuţia minimă a 
 beneficiarului  

Rezultata in urma analizei deficitului de finantare 
(funding gap), conform art. 55 din Regulamentul 
CE nr. 1083/2006 

Contribuţia comunitară la 
finanţarea acordată  

89.02% 

Contribuţia publică naţională la 
finanţarea acordată 

10.98% (buget de stat) 
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nu este subiectul unei intelegeri a creditorilor, nu se afla intr-o situatie similara cu 
cele mentionate anterior, in conformitate cu legea; 

- Beneficiarul nu are datorii la stat privind plata taxelor şi altor contribuţii la bugetul 
de stat, bugete speciale şi bugete locale, inclusiv obligaţiile de plată privind 
reeşalonările, conform legislaţiei nationale în vigoare; 

- Administratorul societatii sau  principalii acţionari ai acesteia nu au fost 
condamnaţi în ultimii 3 ani de către o Curte de Justitie din motive profesionale sau 
de etică profesională; 

- Beneficiarul nu se afla intr-o stare de dificultate asa cum este definită în liniile 
directoare comunitare privind ajutorul de stat acordat pentru salvarea şi 
restructurarea companiilor aflate în dificultate (Comunicarea Comisiei nr. 
C2444/01.10.2004 -Art. 2.1, punctul 10);  

- Intreprinderile cu activitate economică mai mare de 2 ani a înregistrat profit în 
ultimii doi ani contabili;  

- Beneficiarul dovedeste că nu a fost sau nu este condamnat printr-o hotarare 
definitiva si irevocabila in cadrul unui proces pentru fraudă, corupţie, implicare în 
crimă organizată sau orice altă activitate ilegală care poate dăuna interesului 
financiar al Comunitatii. 

 
Criterii de eligibilitate a proiectului: 

- Existenţa unui memorandum de înţelegere între ţări în privinţa realizării 
proiectului de interconectare; 

- Proiectul va fi implementat in intervalul de timp specificat in cererea de 
propuneri de proiecte; 

- Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor operaţiunii prevazute in 
POS CCE, AP IV, DMI 3 ; 

- Proiectul este implementat pe teritoriul României; 
- Proiectul nu a mai beneficiat si nu beneficiaza de finantare din alte fonduri 

publice; 
- Proiectul asigura resursele materiale, financiare şi umane necesare 

implementarii, operarii şi mentinerii investiţiei timp de 5 ani dupa punerea 
in functiune; 

- Proiectul are obiectivele clar definite;  
- Proiectul prezinta rezultate clare, măsurabile-cuantificabile iar indicatorii 

îndeplinesc cerinţele din cererea de propuneri de proiecte; 
- Proiectul respecta rata de intervenţie (min/max mărimea intervenţiei, etc) 

stabilita in cererea de propuneri de proiecte; 
- Proiectul respecta formatul cadru al studiului de fezabilitate si al analizei 

cost-beneficiu (in cazul proiectelor mari), prevazut în cererea de propuneri 
de proiecte;  

- Proiectul are toate acordurile/autorizatiile/ avizele necesare pentru 
realizarea acestuia, prevazute in cererea de propuneri de proiecte; 
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II.4.3.13. Indicatori de monitorizare si evaluare    
         
Indicatori de program 

Ţinte orientative cumulative Indicator 
 

Valoare 
de bază 

 

An 
de 

bază 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Indicatori de 
realizare 
imediata 

           

Proiecte pentru 
interconectări 
ale reţelelor 

          3 

 
II.4.3.14. Teme orizontale           
 
“Sprijinirea investiţiilor pentru   interconectarea reţelelor naţionale de transport a 
energiei  electrice şi gazelor naturale cu cele europene“   conduce la securitatea 
furnizarii energiei având ca rezultat crearea de  noi activităţi economice şi dezvoltarea 
celor existente, într-un mediu competitiv. 

Siguranta in furnizare şi creşterea competitivităţii  sunt de asemenea efectele integrării 
pieţelor, la care contribuie acest domeniu major de intervenţie. Dezvoltarea 
economică în zonele de intervenţie în contextul modernizării şi dezvoltării retelelor de 
energie va  avea un impact semnificativ în crearea de noi locuri de muncă. 
 
II.4.3. 15. Ajutorul de stat          
 

Operaţiune orientativa Regimul de ajutor de stat  Baza legală 
Sprijinirea investitiilor pentru 
interconectarea reţelelor naţionale 
de transport al energiei  electrice şi 
gazelor naturale cu retelele 
europene  

 
Nu se aplică 
 

 
 
 

 
II.4.3.16. Clasificarea intervenţiilor 
 

• Temă prioritaă 
Cod • Temă prioritaă 

Eficienţă energetică  
34 Electricitate (TEN-E) 
36 Gaze naturale (TEN-E) 

 
• Forma de finanţare   

Cod • Forma de finanţare   
01 Asistenta nerambursabila               

. 
• Dimensiunea teritorială  

Cod Tipul teritoriului 
00 Nu se aplică 
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II.4.3.17. Organisme intermediare             
Oragnismul Intermediar pentru Energie – Ministerul Economiei şi Finanţelor. 
 
II.4.3.18. Organismul responsabil de efectuarea plăţilor către beneficiari  
Ministerul Economiei şi Finanţelor – Unitatea de plată  
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II.5. AXA PRIORITARA 5 – ASISTENTA TEHNICA    
 
II.5.1 Domeniul major de interventie 5.1 – Sprijin pentru managementul, 
implementarea, monitorizarea si controlul POS CCE   
 
II.5.1.1. Descriere   
 
Pentru implementarea eficienta a fondurilor structurale, in special in cadrul acestui 
prim exercitiu de programare, este nevoie de implicarea activa si eficienta a tuturor 
organismelor desemnate sa gestioneze POS CCE.  
 
Acest DMI va sprijini procesul de implementare in toate etapele sale: identificarea si 
pregatirea proiectelor, selectia, evaluarea, controlul, auditul si monitorizarea.  
 
Se vor sprijini proiecte pentru intarirea capacitatii institutionale a AM si OI atat prin 
finantarea activitatilor de instruire profesionala si de management a personalului 
acestora, cat si prin schimburi de experienta si bune practice din alte SM. Acest DMI 
va urmari de asemenea si contractarea specialistilor externi pentru anumite tipuri de 
activitati specifice fiecarei AP din POS CCE.  
 
II.5.1.2.  Operatiuni orientative  
a) Procesul de evaluarea si selectie a proiectelor ;  
b) Procesul de management si implementare a POS CCE;      
c) Procesul de monitorizare;     
d) Procesul de control.     
 
II.5.1.3. Activitati eligibile    
 
Operatiunea a) Procesul de evaluarea si selectie a proiectelor:    

- Activitati pentru promotorii de proiecte, privind elaborarea si evaluarea de 
proiecte urmarind in special asigurarea eligibilitatii acestora si compatibilitatea 
cu obiectivele POS CCE, AP, DMI, operatiunii; 

- Activitati privind selectarea si contractarea expertilor externi pe domenii si 
operatiuni, la toatele nivelele de decizie, pentru procesul de evaluare si selectie 
a proiectelor; 

- Activitati legate de procesul de instruire a personalului AM si OI specifice 
procesului de evaluare si selectie a proiectelor;  

 
Operatiunea b) Procesul de management:   

- Consultanta specializata pentru Autoritatea de Management, Organismele 
Intermediare si daca este cazul, pentru alte institutii/organizatii implicate in 
gestionarea fondurilor POS CCE in vederea imbunatatirii managementului si 
eficientizarii implementarii operatiunilor specifice;   

- schimb de experienta intre personalul implicat in managementul POS CCE la 
toate nivelurile, atat cu alte institutii similare nationale cat si cu cele din alte 
SM (seminarii, vizite de studiu, conferinte, comunicari, ateliere de lucru, 
schimburi de bune practice si altele) ;   

- instruire specializata pentru personalul implicat in managementul si 
implementarea POS CCE (angajati ai AM/OI sau personal contractual);  
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- activitati ale functionarilor publici din cadrul Autoritatii de Management, 
Organismelor Intermediare si eventual al organismelor de implementare 
pentru POS CCE, pentru a implementa sarcinile referitoare la pregatirea, 
selectia, verificarea, audit-ul si monitorizarea operatiunilor, precum si 
activitati ale altor angajati care sunt implicati in indeplinirea sarcinilor mai sus 
mentionate;   

- elaborarea de studii, analize, rapoarte, strategii, necesare unor tipuri specifice 
de proiecte, necesare imbunatatirii eficientei managementului programului si 
structurilor de implementare 

- activitati de sprijin organizatoric si logistic pentru Comitetul de Monitorizare 
al POS CCE si pentru sub-comitetele sale/grupurile sale de lucru, (organizarea 
de intalniri, consultanta, studii de specialitate, analize, programe de instruire, 
personal contractual si altele); 

 
Operatiunea c) Procesul de monitorizare:   

- elaborarea de studii, analize, rapoarte, strategii, necesare monitorizarii 
programului/operatiunilor/activitatilor specifice sau comune/tematice  

- consultanta privind imbunatatirea sistemelor de monitorizare (proceduri, 
rapoarte, instruire);  

- colectarea de date din diverse surse statistice (statistici 
nationale/internationale, rapoarte, baze de date, publicatii si altele)  

 
Operatiunea d) Procesul de control:    

- pregatirea misiunilor de control realizate de AM si de auditori 
independenti numiti de AM (analiza pentru selectarea esantioanelor, 
metodologia si elaborarea documentelor de control, a procedurilor si 
rapoartelor si altele);  

- activitati de control, inclusiv cu participarea auditorilor independenti 
numiti de AM; 

 
II.5.1.4. Categorii de cheltuieli eligibile:     
 
- Cheltuieli generale de administratie pentru AM/OI, inclusiv inchieriere de spatiu; 

- Costuri pentru realizarea de analize, studii, rapoarte, strategii pentru activitatile de 
management si implementare; 

- Costuri pentru realizarea de analize, studii, rapoarte, strategii pentru urmatoarea 
perioada de programare;  

- Cheltuieli pentru angajarea de consultanta externa (consultanta pe termen lung si 
scurt) pentru activitati operationale, metodologice, institutionale, tehnice, 
procedurale si de intarire a capacitatii institutionale, la toate nivelele 
managementului POS;   

- Cheltuieli de personal (salarii pentru personalul contractual); 

- Cheltuieli de deplasare (transport inclusiv inchiriere mijloace de transport, diurna, 
cazare si altele);    

- Cheltuieli de organizare diverse tipuri de evenimente, inclusiv reuniunile CM 
(inchiriere spatiu, echipamente, publicitate, promotionale, corespondenta, 
comunicatii si altele);  
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- Cheltuieli de instruire pentru personalul de la toate nivelele implicate in 
programarea, managementul, monitorizarea, controlul si implementarea POS 
CCE, inclusiv legate de schimbul de experienta;  

 
 
II.5.1.5. Utilizarea finantarii incrucisate FEDER/FSE 
Nu se aplica     
 
II.5.1.6. Alocarea financiara orientativa   

         - alocari, Euro - 
Contributia publica nationala  Anul  TOTAL Contributia 

UE (FEDR)   Bugetul de 
stat   

Bugete 
locale  

Alte surse 
publice* 

Total 
Contributia 
privata   

2007 1.947.628 1.460.721 486.907 0 0 486.907 0 
2008 4.469.808 3.352.356 1.117.452 0 0 1.117.452 0 
2009 9.287.270 6.965.451 2.321.819 0 0 2.321.819 0 
2010 11.625.971 8.719.478 2.906.493 0 0 2.906.493 0 
2011 12.122.012 9.091.509 3.030.503 0 0 3.030.503 0 
2012 10.482.905 7.862.179 2.620.726 0 0 2.620.726 0 
2013 8.590.607 6.442.955 2.147.652 0 0 2.147.652 0 
TOTAL 58.526.201 43.894.649 14.631.552 0 0 14.631.552 0 

 
 
II.5.1.7. Dimensiunea finantarii acordate   
 

Valoarea proiectelor  Nu se aplica  
Valoarea maxima a finantarii acordate  Nu se aplica 
Valoarea eligibila a proiectelor    100% 
Marimea maxima a finantarii acordate in costurile 
eligibile totale  

Nu se aplica  

Contributia minima eligibila a beneficiarului      0  
Contributia comunitara la sprijinul acordat  75% 
Contributia publica nationala la sprijinul acordat, 
din care 

25% (buget de stat) 
 

 
 
II.5.1.8. Categorii de beneficiari eligibili    
- Ministerul Economiei si Finantelor ca Autoritate de Management pentru POS 

CCE;  
- Organismele Intermediare pentru POS CCE;  
- alte institutii desemnate pentru implementare, daca este cazul 
 
II.5.1.9. Grupuri tinta/domenii tinta  
Nu se aplica 
 
II.5.1.10. Perioada orientativa de depunere a proiectelor  
2007 - 2013 
 
II.5.1.11. Tipul de cerere de propuneri de proiecte  
Cerere de proiecte pe baza de lista de proiecte eligibile  
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II.5.1.12. Criterii de eligibilitate si selectie/evaluare    
 

Criterii de eligibilitate a beneficiarului 

Nu se aplica 

Proiectele de asistenta tehnica sunt aprobate, individual, atunci cind exista o necesitate 
substantiala de sprijin catre institutiile implicate in implementarea programului, 
pentru a le permite acestora sa realizeze eficient pregatirea, selectia de proiecte, 
managementul, monitorizarea si sarcinile de control. Proiectele trebuie sa contribuie 
la obiectivul DMI 1, sa aplice politici comunitare, si sa respecte legislatia nationala si 
europeana.  
 
Criterii de eligibilitate a proiectelor    

- scopul si obiectivele propunerii sa fie in conformitate cu obiectivele specifice 
ale axei prioritare precum si cu unul sau mai multe din obiectivele operatiunii 
aşa cum sunt descrise in cererea de propuneri proiecte; 

- dimensiunea finantarii solicitate sa se încadreze in limitele menţionate in 
cererea de propuneri de proiecte; 

- sa contina activitati eligibile definite pentru operaţiune in cererea de propuneri 
de proiecte; 

- durata sa se încadreze in limitele menţionate in cererea de propuneri de 
proiecte; 

- rezultatele sa fie clar definite şi măsurabile/cuantificabile iar indicatorii 
conformi cu cei evidenţiaţi în cererea de propuneri de proiecte; 

- justificarea necesitatii implementarii proiectului 
- fezabilitatea tehnica si economica si sustenabilitatea proiectului; 

 
II.5.1.13. Indicatori de monitorizare si evaluare 
 
      Indicatori de program 

Tinte orientative cumulative     Indicator 
 

Valoare
a de 
baza  
 

Anul 
de 
baza  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Indicatori de 
realizare  

           

Numarul de 
intruniri ale 
comitetului 
de 
monitorizare 
a POS   

          

14 

Numarul 
personalului 
care participa 
la actiuni de 
instruire   

          

300 

Numarul 
actiunilor de 

          50 
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asistenta 
pentru 
beneficiari  
Indicatori de 
rezultat  

           

Numarul de 
studii, 
rapoarte, 
sondaje, 
analize 
finantate  

          

13 

Numar de 
beneficiari 
care au 
participat la 
programele 
de instruire  

          1000 

 
 
II.5.1.14. Teme orizontale    
 
In cadrul DMI 1 se va urmara si acumularea de experienta in vederea rezolvarii 
evaluarii temelor orizontale in selectia si evaluarea proiectelor.      
Pentru evaluarea contributiei POS CCE la temele orizontale, vor fi realizate studii 
specifice si activitati de monitorizare care vor contribui la definirea unor proceduri si 
indicatori pentru evaluarea egalitatea de sanse.  
In procesul de implementare, respectarea regulilor de protectie a mediului de catre 
beneficiari va fi monitorizata, acolo unde este cazul.    
 
II.5.1.15. Ajutorul de stat    
Finantarea proiectelor de asistenta tehnica nu implica ajutorul de stat.  
 
II.5.1.16. Clasificarea  interventiilor    
 

• Tema prioritara   
Cod  Tema prioritara   
 Asistenta tehnica   
85  Pregatirea, implementarea, monitorizarea si controlul     
86 Evaluarea si studii, informarea si comunicarea    

 
• Forma de finantare  

 
• Dimensiunea teritoriala  

Cod    Tipul de teritoriu   
00 Nu se aplica 

 

Cod Forma de finantare   
01 Ajutor nerambursabil   
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II.5.1.17. Organisme Intermediare  

Nu se aplica 
 
II.5.1.18. Organismul responsabil cu efectuarea platilor catre beneficiari     
Ministerul Economiei şi Finanţelor 
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II.5.2.  Domeniul major de intervenţie 5.2 – Sprijin pentru comunicare, evaluare 
si TI  
 
II.5.2.1. Descriere 
 
Obiectivul specific al acestui DMI este implementarea de către AM a obligaţiilor care 
rezulta din articolul 46 al Regulamentului Consiliului 1083/2006 privind promovarea 
POS CCE si a operaţiunilor acestuia precum si informarea entităţilor interesate in 
obţinerea de sprijin din Fondurile Structurale prin POS CCE si a publicului general 
despre oportunităţile oferite prin aceasta asistenta si despre rezultatele acesteia.  
 
Acest DMI urmăreşte de asemenea finanţarea evaluării POS CCE precum si stabilirea 
unor standarde operaţionale pentru fiecare tip de evaluare. 
Un alt obiectiv este cel al consolidării capacitaţii administrative pentru managementul 
POS-CCE, prin asigurarea unui număr suficient de calculatoare si echipamente de 
birou, inclusiv software specializat pentru management, monitorizare, control si 
evaluare, complementar sistemului SMIS. 
 
 
II.5.2.2. Operaţiuni orientative  
 

a) Comunicare 
b) Evaluare 
c) Dezvoltare TI  

 
II.5.2.3. Activitati eligibile   
 
a) Comunicare 

- activitati privind implementarea eficienta a Planului de Comunicare a POS 
CCE 

- elaborarea si distribuirea materialelor promoţionale si de informare (publicarea 
si distribuirea textelor oficiale ale POS CCE, a unui manual de proceduri 
privind utilizarea pachetului de asistenta a POS CCE,  oferirea de informaţii 
privind domeniile majore de intervenţie si  a rezultatele obtinute in urma 
implementarii) 

- stabilirea unui sistem de informare continua prin activitati de publicitate 
asupra stadiului implementării POS CCE, a modificărilor si realocărilor 
efectuate, inclusiv  dezvolatea si actualizarea unei pagini web dedicata; 

- organizarea de evenimente (seminarii, conferinţe, campanii publicitare) 
programe de pregătire pentru  toate structurile implicate in implementarea 
POS CCE, inclusiv pentru  beneficiari dar si pentru publicul general; 
conferinţe de presa, conferinţe locale si întâlniri in scop informativ pentru 
reprezentanţii asociaţiilor, grupurilor si organizaţiilor de afaceri; seminarii  
pentru angajaţii Autoritatii de Management si ai Organismelor Intermediare 
care vor îndeplini sarcinile de promovare si comunicare, etc  ); 

- înfiinţarea unui sistem de schimb de informaţii (distribuirea de informaţii prin 
intermediul media, sau prin broşuri, mape, CD-uri, Internet, etc.) pentru 
potenţialii beneficiari, instituţii economice, comerciale si profesionale, 
informaţii privind conţinutul asistentei tehnice si a modului de accesare a 
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fondurilor structurale pentru implementarea proiectelor, inclusiv crearea unui 
hep desk. 

- analiza impactului activitatilor promotionale si de publicitate 
- traducere si interpretariat 
-  

b) Evaluare 
- activitati ale Compartimentului de Evaluare, conform planului de evaluare al 

programului; 
- activitati realizate de evaluatorii externi pentru toate tipurile de evaluare (ad-

hoc, intermediara, tematica, finala etc); 
- traduceri pentru procesul de evaluare al POS CCE 
- asistenta profesionala, inclusiv indemnizaţia experţilor, întocmirea de analize, 

studii si propuneri de dezvoltare si imbunatatire a metodelor si standardelor de 
evaluare. 

 
c) TI 
- activitati TI inclusiv training si elaborarea si distributia de materiale pentru 

training si achiziţionarea de echipamente IT si birotice necesare pentru 
management, monitorizare control si evaluare,  altele decât SMIS; 

- achiziţionarea si instalarea de software pentru management, control si 
evaluare. 

 
II.5.2.4. Categorii de cheltuieli eligibile  
 
Operaţiunea a) Comunicare 

- cheltuieli  generale de administratie pentru AM/OI, inclusiv inchiriere de 
spatiu pentru activitati de comunicare, inclusiv pentru crearea de help desk 

- cheltuieli pentru realizarea de analize, studii, rapoarte, strategii pentru 
activitatile de comunicare; 

- cheltuieli pentru elaborarea si distribuirea materialelor promoţionale si de 
informare generate de strategia de comunicare a POS CCE;  

- cheltuieli pentru angajarea de consultanta externa (consultanta pe termen lung 
si scurt) pentru activitati de comunicare;  

- cheltuieli de personal (salarii pentru personalul contractual) 
- cheltuieli pentru organizarea de evenimente (seminarii, conferinţe, campanii 

publicitare); 
- cheltuieli pentru spatii publicitare in media; 
- cheltuieli pentru traduceri si interpretari; 
- cheltuieli de organizare diverse tipuri de evenimente, inclusiv reuniunile CM 

(inchiriere spatiu, echipamente, publicitate, promotionale, corespondenta, 
comunicatii si altele);  

- cheltuieli de instruire pentru personalul de la toate nivelele implicate in 
activitati de comunicare;  

 
Operaţiunea b) Evaluare 

- costuri generate de activităţile Unitatii de Evaluare interna (exceptând 
costurile de salarizare); 

- costuri pentru evaluatori externi; expertiza pentru activitati de evaluare; 
- traduceri. 
-     cheltuieli de instruire pentru personalul implicat in activitati de evaluare;  
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Operaţiunea c) TI  

- calculatoare si software pentru management, monitorizare, control si evaluare, 
altele decât SMIS; 

- echipamente de birou cum ar fi: copiatoare, faxuri, echipament de 
teleconferinţa (inclusiv proiectoare si echipamente pentru prezentări) 

-  cheltuieli de instruire pentru personalul implicat in toate nivelurile de 
management, monitorizare, implementare, evaluare control;  

 
II.5.2.5. Utilizarea finanţării încrucişate ERDF/ESF 
Nu este aplicabil. 
 
II.5.2.6. Alocare financiara orientativa 
 

- alocari, Euro – 
Contribuţia Publica Naţionala An TOTAL Contribuţia 

EU 
(ERDF) 

Bugetul de 
stat 

Bugete 
locale 

Alte 
surse 
publice* 

Total 
Contrib
uţia 
privata 

2007 1.048.723 786.542 262.181 0 0 262.181 0 
2008 2.406.820 1.805.115 601.705 0 0 601.705 0 
2009 5.000.837 3.750.628 1.250.209 0 0 1.250.209 0 
2010 6.260.137 4.695.103 1.565.034 0 0 1.565.034 0 
2011 6.527.237 4.895.428 1.631.809 0 0 1.631.809 0 
2012 5.644.642 4.233.481 1.411.161 0 0 1.411.161 0 
2013 4.625.711 3.469.283 1.156.428 0 0 1.156.428 0 
TOTAL 31.514.107 23.635.580 7.878.527 0 0 7.878.527 0 

 
 

II.5.2.7. Dimensiunea finantarii acordate 
 

Valoarea proiectelor Nu se aplica 
Valoarea maxima a finantarii acordate Nu se aplica 
Valoarea eligibila a proiectelor 100% 
Valoarea maxima a finantarii acordate raportat la 
costul total eligibil 

Nu se aplica 

Contribuţia minima eligibila a beneficiarului  0 
Contribuţia comunitara raportata la grantul 
acordat 

75% 

Contribuţia publica naţionala raportata la grantul 
acordat, din care: 

25% (Buget de stat) 
 

 
 
II.5.2.8. Categorii de beneficiarii eligibili 
 
Ministerul Economiei si Finanţelor ca Autoritate de Management pentru POS CCE, 
Organismele Intermediare ale POS CCE.. 
 
II.5.2.9. Grupurile ţinta/Zonele ţinta 
Nu este aplicabil 
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II.5.2.10. Perioada orientativa de depunerea a proiectelor 
2007 – 2013 
 
II.5.2.11. Tipul de cerere de propuneri de proiecte 
 
Cerere de proiecte pe baza de lista de proiecte eligibile 
 
II.5.2.12. Criterii de eligibilitate si evaluare/selecţie 
 
Criterii de eligibilitate a beneficiarilor 
Nu se aplica 
 
Proiectele de asistenta tehnica sunt aprobate individual 
 
Proiectele de asistenta tehnica sunt aprobate individual, atunci când instituţiile 
implicate in implemetarea programului dovedesc ca au nevoie de sprijin pentru a reuşi 
sa-si îndeplinească eficient obligaţiile legate de pregătirea, selecţia, managementul si 
controlul proiectelor. Proiectele trebuie sa contribuie la îndeplinirea obiectivului 
acestui domeniu major in cel mai eficient mod si sa aplice politicile comunitare si  sa 
respecte legislatia nationala ( achiziţii publice, protecţia mediului si  egaliatatea de 
sanse). 

 

Criterii de eligibilitate a proiectelor    
- scopul si obiectivele propunerii sa fie in conformitate cu obiectivele specifice 

ale axei prioritare precum si cu unul sau mai multe din obiectivele operatiunii 
aşa cum sunt descrise in cererea de propuneri proiecte; 

- dimensiunea finantarii solicitate sa se încadreze in limitele menţionate in 
cererea de propuneri de proiecte; 

- sa contina activitati eligibile definite pentru operaţiune in cererea de propuneri 
de proiecte; 

- durata sa se încadreze in limitele menţionate in cererea de propuneri de 
proiecte; 

- rezultatele sa fie clar definite şi măsurabile/cuantificabile iar indicatorii 
conformi cu cei evidenţiaţi în cererea de propuneri de proiecte; 

- justificarea necesitatii implementarii proiectului 
- fezabilitatea tehnica si economica si sustenabilitatea proiectului; 
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II.5.2.13. Indicatori de monitorizare si evaluare  
       

Obiective indicative Indicator 

 

Valoare 

de 

referinţa 

 

An de 

referinţa 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Indicatori 

de realizare  

           

Numărul 
personalului 
care 
participa la 
acţiuni de 
instruire 
(număr) 

          

200 

Numărul 
campaniilor 
de 
comunicare(
TV, 
radio, presa 
etc) (număr) 

          

20 

Numărul 
vizitatorilor 
paginii web 
al POS CCE 
(număr) 

          

200 
000 

Numarul 
actiunilor de 
asistenta 
pentru 
beneficiari  

          

20 

Indicatori 

de rezultat 

           

Numărul 
participanţil
or la 
evenimente 
de 
informare 
(număr) 

          

4000 
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Numarul de 
studii, 
rapoarte, 
sondaje, 
analize 
finantate  

          

7 

Numar de 
beneficiari 
care au 
participat la 
programele 
de instruire  

          1000 

 
 
II.5.2.14. Teme orizontale 
 
In cadrul DMI 1 se va urmara si acumularea de experienta in vederea rezolvarii 
evaluarii temelor orizontale in selectia si evaluarea proiectelor.      
Pentru evaluarea contributiei POS CCE la temele orizontale, vor fi realizate studii 
specifice si activitati de monitorizare care vor contribui la definirea unor proceduri si 
indicatori pentru evaluarea egalitatea de sanse.  
In procesul de implementare, respectarea regulilor de protectie a mediului de catre 
beneficiari va fi monitorizata, acolo unde este cazul.   
 
 
II.5.2.15. Ajutor de stat 
 
Finanţarea proiectelor de asistenta tehnica nu implica ajutor de Stat. 
 
 
II.5.2.16. Clasificarea  intervenţiilor 
 
• Teme prioritare  

Code Tema prioritara 
 Asistenta tehnica 
85 Preparare, implementare, monitorizare si control 
86 Evaluare si studii; informare si comunicare 

 
• Forma de finanţare 
Code Forma de finanţare 

01 Asistenta financiara nerambursabila 

 
• Dimensiunea teritoriala 
Code Tipul de teritoriu 

00 N/A 
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II.5.2.17. Organismele intermediare 
Nu este aplicabil 

 
II.5.2.18. Organismul responsabil pentru efectuarea plaţilor către 
beneficiari 
Ministerul Economiei şi Finanţelor 
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III.  PLANUL FINANCIAR 
 
 



 154

IV. SISTEMUL DE IMPLEMENTARE 
 

IV.1. Structurile sistemului de implementare 
 
Autoritatea de Management (AM ) pentru Programul Operational Sectorial 
“Cresterea Competitivitatii (HG nr. 497/2004, HG 738/2004) functioneaza in cadrul 
Ministerului Economiei si Finantelor si are responsabilitatea managementului, 
administrarii si implementarii POS CCE, conform principiului unui management 
financiar sanatos, asa cum este stipulat in Articolul 60 al Regulamentului Comisiei 
(EC) nr. 1083/2006 
din 11 iulie 2006. 
 
Comitetul de monitorizare 
Comitetul de momitorizare este o structura la nivel national, bazata pe principiul 
parteneriatului si fara statut legal. Comitetul de momitorizare are un rol strategic si 
decizional in vederea asigurarii eficientei si calitatii in implementarea POS CCE.  
Membrii Comitetului de Monitorizare POS CCE sunt reprezentanti ai Autoritatii de 
Management POS CCE, reprezentanti ai Ministerului Economiei si Finantelor, ai 
Autoritatii de Certificare, Autoritatii de Audit, Organismului de Plati, Organismelor 
Intermediare, ai altor Autoritati de Management, ai Agentiei Nationale pentru 
Oportunitati Egale, Consiliului Concurentei, parteneri sociali, ONG-uri relevante, 
precum si reprezentanti ai organizatiilor nationale interesate in participarea activa la 
implementarea POS CCE. Reprezentantii Comisiei Europene si ai Bancii Europene de 
Investitii pot participa, cand este cazul, cu rol consultativ in cadrul Comitetului de 
Monitorizare. Componenta Comitetului de Monitorizare al POS CCE va respecta 
principiul participarii egale a barbatilor si a femeilor. 
 
Organisme intermediare 
Pentru implementare eficienta a programului, au fost desemnate ca Organisme 
Intermediare pentru POS CCE urmatoarele institutii: 
 
 
Organism Intermediar Axa prioritara 
Ministerul pentru Intreprinderile Mici si 
Mijlocii, Comert, Turism si Profesii 
liberale ( fost Agentia Nationala pentru 
IMM-uri si Cooperatie) 

Axa Prioritara 1: Un sistem inovativ de 
productie 
(exceptie face schema pentru 
intreprinderi mari din domeniul major de 
interventie Investitii productive) 

Ministerul Educatiei si Cercetarii 
(Autoritatea Nationala pentru Cercetare 
Stiintifica) 

Axa Prioritara 2: Cercetare si Dezvoltare 
pentru competitivitate 

Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei 
Informatiei 

Axa Prioritara 3: TIC pentru sectoarele 
privat si public 

Ministerul Economiei si Finantelor –
Directia Generala Politica Energetica 
 

Axa Prioritara 4: Imbunatatirea eficientei 
energetice si dezvoltarea durabila a 
sectorului energetic 

 
Responsabilitatile Organismelor Intermediare sunt stabilite in acordurile de delegare 
dintre Autoritatea de Management si Organismul Intermediar in cauza. 
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Pentru unele operatiuni, pot fi nominalizate si alte structuri pentru implementare, de 
catre Autoritatea de Management, in consultare cu statul membru si Organismele 
Intermediare. 
 
Organismul Intermediar este responsabil in principal cu colectarea si transmiterea 
datelor privind implementarea POS-CCE in numele Autoritatii de Management. Este 
de asemenea responsabil cu verificarea corectitudinii cererilor de plata. Reprezentantii 
sai participa atat la lucrarile Comitetului de Monitorizare, cat si la grupurile de lucru 
pentru selectarea proiectelor privind domeniile majore de interventie din aria sa de 
responsabilitate. 
 
Autoritatea de Certificare este infiintata in cadrul Ministerului Economieie si 
Finantelor  si are ca principala functie certificarea cheltuielilor si a cererilor de 
rambursare primate de la toate programele operatiopnale, inainte ca acestea sa fie 
transmise la Comisia Europeana, conform art. 61 din Regulamentul 1083/2006. 
 
Autoritatea de audit pentru toate programele operationale a fost desemnata ca 
structura asociata Curtii de Conturi. Din punct de vedere operational, Autoritatea de 
audit este independenta atat fata de toate Autoritatile de Management cat si de 
Autoritatea de certificare. 
 
 
IV.2. Principii privind depunerea, selectia si evaluarea proiectelor 
 
Principiile de baza privind depunerea, selectia si evaluarea proiectelor sunt 
parteneriatul si transparenta. Activitatile numeroase, implicate de depunerea, selectia 
si evaluarea proiectelor, au la baza proceduri clare si precise care urmaresc ca 
procesul in ansamblul sau, sa fie simplu, sa evite duplicarea sarcinilor, sa fie flexibil si 
sa aiba o durata minima.  
 
 
In ceea ce priveste definirea eligibilitatii proiectelor, definirea beneficiarilor si a 
cheltuielilor eligibile, prevederile Regulamentelelor fondurilor structurale, ale 
ajutorului de stat si ale achizitiilor publice se vor aplica alaturi de alte dispozitii ale 
Comisie Europene si dispozitii nationale aplicabile in cazuri specifice. 
 
In majoritatea operatiunilor finantate in POS CCE, avand in vedere ca beneficiarii 
sunt in special intreprinderi, se vor aplica regulile ajutorului de stat. Autoritatea 
responsabila cu managementul schemei de ajutor de stat (AM/OI) confirma in scris ca 
proiectul, in principiu, indeplineste conditiile de eligibilitate stabilite pentru schema. 
Aceasta confirmare va fi in continuare subiectul unor verificari detaliate. 
 
In cuprinsul DCI au fost mentionate 3 proceduri prin care AM/OI solicită propuneri 
de proiecte 

- cerere deschisă de proiecte cu depunere continua 
- cerere deschisă de proiecte cu termen limită 
- cerere de proiecte pe bază de listă de proiecte eligibile 

 
In cererile de proiecte pentru fiecare operatiune, dar si in ghidurile beneficiarilor, 
acestea vor fi detaliate, fiecare cu specificitatile lor. 
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In general, procedura se constituie astfel: 
 
Cereri de propuneri de proiecte  
OI (sau AM pentru operatiunile pe care le implementeaza direct) publica ghidul 
beneficiarilor inainte de lansarea cererii de propuneri. Operatiunea este implementata 
prin cereri deschise de propuneri, publicate de OI (sau de AM pentru operatiunea 
1.1.a.1. din Axa Prioritara 1) conform reglementarilor nationale in domeniu, cu o 
anumita periodicitate, specifica fiecarei operatiuni. La cererea de propuneri se va 
anexa lista completa a documentelor necesare si formularele pentru depunerea 
proiectelor. 
 
Solicitarile vor fi depuse conform formatului obligatoriu si vor contine toate 
documentele cerute, asa cum s-a stabilit in cererea de propuneri si in ghidul pentru 
beneficiari. Completari la solicitari vor fi posibile numai la cerere si nu pot modifica 
substantial solicitarea initiala, ci pot doar sa dea informatii suplimentare si sa 
corecteze erori minore. 
Ghiduri sau note (de exemplu in cazul achizitiilor publice de servicii) pentru 
beneficiari vor fi elaborate si anexate la cererea de propuneri/licitatie cu scopul de a 
ajuta beneficiarii in procesul de solicitare. 
 
Conformitatea administrativa 
Consta in verificarea: 
- Corectitudinii (si) completarii cererii de finantare 
- Prezentarii tuturor documentelor solicitate in cererea de propuneri de proiecte 
- Formatului corespunzator al documentelor solicitate; 
- Respectarii termenului de depunere, conform cererii de propuneri 
- Cererile care nu sunt conforme se resping si solicitantul este informat despre 

aceasta si despre motivele respingerii 
- Cererile care sunt conforme sunt acceptate mai departe pentru verificarea 

eligibilitatii, iar solicitantul este informat despre aceasta. 
 
Eligibilitatea 
- OI/AM verifica eligibilitate, pe baza criteriilor specifice de eligibilitate pentru 

fiecare operatiune. Se verfica eligibilitatea solicitantului, eligibilitatea activitatilor, 
eligibilitatea proiectului si eligibilitatea cheltuielili, dupa cum au fost solicitate in 
Ghidul beneficiarului; 

- OI/AmM poate solicita clarificari suplimentare; 
- Cererile care nu sunt conforme se resping si solicitantul este inforrmat despre 

aceasta si despre motivele respingerii; 
- Cererile care sunt conforme sunt acceptate mai departe pentru evaluare tehnica, 

financiara si economica, cu informarea solicitantului.  
 
Evaluare tehnica, financiara si economica  
Un comitet de selectie pentru evaluarea proiectelor, alcatuit din experti interni si/sau 
externi si condus de OI/AM va efectua evaluarea economica si tehnica privind 
sustenabilitatea si viabilitatea proiectului precum si evaluarea financiara a proiectului. 
Evaluarea va fi realizata prin analizarea si aprecierea documentelor variate cerute si 
va include: 
- evaluarea integrala a contributiei proiectului la obiectivele operatiunii; 
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- evaluarea fezabilitatii, viabilitatii tehnice si economice si sustenabilitatii 
proiectului 

- evaluarea proiectului si a capacitatii solicitantului de a implementa proiectul 
- concordanta costurilor fata de tipologie si valoare 
- concordanta informatiilorf si a datelor in ceea ce priveste criteriile de selectie 
 
 
Evaluarea/selectia proiectelor se face pe baza unei grile de evaluare si se vor acorda 
punctaje pentru criteriile specificate in grile si comunicate in Ghidurile beneficiarilor. 
Conditiile clare de acceptare a proiectelor pentru finantare sunt de asemenea 
comunicate in Ghiduri si sunt in concordanta cu tipul de cerere de propuneri de 
proiecte si cu tipurile de beneficiari, mentionate pentru POS CCE.  
 
Contractarea 
In intervalul de timp si ion conditiile comunicate in Ghidul beneficiarilor se vor 
semna acorduri de finantare cu beneficiarii. 
 
Executia proiectelor si plati 
- Beneficiarii vor realiza proiectele in perioada de timp stabilita in cererea de 

propuneri. 
- Cererile de ramburasare pot fi prezentate atunci cand stadiul de realizare a 

proiectului corespunde celui stabilit in cererea de propuneri (in doua sau trei 
transe).  

- Cereri de rambursare si documentele doveditoare trebuie sa fie transmise OI/AM 
care va colecta documentele necesare efectuarii platii. 

- Se va face o verificare a cheltuielilor de catre AM. 
- Platile vor fi facute de organismul responsabil cu efectuarea platilor din Ministerul 

Economiei si Finantelor. 
- Beneficiarul este supus monitorizarii si controlului stabilit pentru implementarea 

operatiunii. 
- Plata finala va fi facuta numai dupa efectuarea tuturor verificarilor si controalelor 

definite in acordul de finantare. 
 
 
IV.3. Indicatori  
 
 
IV.4. Procedura pentru modificarea Documentului-Cadru de Implementare a 
POS CCE 
 
Documentul cadru de implentare a POS CCE se modifica corespunzator in functie de 
orice modificare, revizuire sau actualizare a programul operational.  
Orice alta modificare a DCI va fi initiata de de AM, la cererea Comitetului de 
Monitorizare sau din proprie initiativa, fara a modifica insa valoarea totala a 
contributiei din Fonduri acordata la nivelul axelor prioritare sau vreunui domeniu 
major de interventie. 
 
Consultari pentru introducerea modificarilor DCI pot avea loc fie in timpul sedintelor 
Comitetului de Monitorizare, fie in scris. 
Procedurile sunt detaliate in regulamentul Comitetului de Monitorizare. 


