
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial 

Creşterea Competitivităţii Economice (AM POSCCE) anunţă că, 

urmare a economiilor rezultate din rezilieri şi renunţării la contracte, 

suma alocată pentru contractarea proiectelor depuse în cadrul 

Operaţiunii 1.1.1.A1. „Sprijin financiar cu valoarea cuprinsă între 

1.065.000 şi 6.375.000 lei, acordat pentru investiţii în întreprinderile 

mici şi mijlocii – apel nr.3” a fost majorată, astfel încât au fost 

notificaţi pentru contractare, solicitanţii din lista de rezervă cu punctaj 

de până la 85,50 puncte inclusiv.

Pentru toţi cei interesaţi, detalii pe www.adrnordest.ro 

Sume suplimentare disponibile prin POS CCE 

pentru finanţarea investiţiilor mari



Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate 

de Organism Intermediar desemnat pentru gestionarea 

P rog ramu lu i  Opera ţ i ona l  Sec to r i a l  C reş te rea 

Competitivităţii Economice la nivelul Regiunii Nord-Est,  

vine în sprijinul beneficiarilor de fonduri europene prin POS 

CCE cu sesiuni de informare privind procedura simplificată 

de achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări, modificarea şi 

monitorizarea contractelor de finanţare, dar şi privind 

mecanismul decontării cererilor de plată. 

În acest context, în perioada 9-26 mai 2014, OI POS CCE 

din cadrul  ADR Nord-Est a organizat cinci sesiuni de 

informare în Piatra Neamţ, Bacău şi Iaşi, cu beneficiarii 

proiectelor cu finanţare nerambursabilă din cadrul DMI 1.1. - 

Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă 

a întreprinderilor, în special a IMM.

Cei aproximativ 150 de participanţi la sesiuni, membri ai 

echipelor de implementare a proiectelor, manageri de 

proiect, responsabili financiari, au aflat detalii legate de 

aplicarea Ordinului nr. 1120/2013 privind aprobarea 

Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în 

cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, 

posibilităţile de modificare a contractelor de finanţare şi 

metodele prin care acestea pot fi formalizate, precum şi 

regulile de eligibilitate a cheltuielilor.

 

În cadrul acestor sesiuni de informare, a fost reiterat şi 

detaliat  mecanismul decontării cererilor de plată, 

instrument de noutate şi extrem de util beneficiarilor privaţi 

în vederea implementării proiectelor finanţate în cadrul 

Programelor Operaţionale, în condiţii de securitate 

financiară. 

Experţii OI POS CCE au subliniat importanţa respectării 

termenelor de depunere şi acordării unei atenţii sporite în 

întocmirea dosarelor cererilor de rambursare şi de plată, 

pentru a facilita procesarea acestora, în interesul tuturor 

părţilor implicate. Nivelul înalt de interactivitate, volumul 

mare de întrebări şi diversitatea acestora, denotă faptul că 

acest demers al OI POS CCE răspunde unei nevoi reale a 

beneficiarilor POS CCE de a se familiariza cu termenii de 

implementare a  proiectelor, dar şi de a găsi soluţii pentru 

probleme specifice.

OI POS CCE recomandă beneficiarilor de finanţare să ţină 

legătura cu ofiţerii de contract pentru punerea în practică a 

acestor prevederi legislative, asigurându-i de toată 

disponibilitatea ADR Nord-Est. 

Pentru toţi cei interesaţi, detalii pe www.adrnordest.ro 

Gabriela Bobeanu,

Caravană de informare pentru beneficiarii POS CCE 

din Regiunea Nord-Est 

ADR Nord-Est a preluat şi atribuţiile specifice pentru operaţiunea 3.1.1 

din POSCCE: Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe

Urmare a semnării actului adiţional la Acordul Cadru de delegare a atribuţiilor privind implementarea POSCCE dintre AM 
POSCCE si ADR Nord-Est, în data de 27.03.2014, ADR Nord-Est a primit atribuţiile specifice de Organism Intermediar 
pentru operaţiunea 3.1.1. "Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe", din cadrul Axei 3 a POSCCE. 
La nivelul Regiunii Nord-Est au fost predate 56 de contracte în implementare sau finalizate, cu o valoare totală a asistenţei 
nerambursabile de 4.167.843 ,77 lei, 15 proiecte pentru contractare în valoare de 1.115.436,65 lei, iar 83 de proiecte au fost 
preluate în vederea evaluării. Se estimează că procesul de evaluare, selecţie şi contractare aferent apelului 2 din cadrul 
operaţiunii 3.1.1 să se încheie până cel mai târziu la data de 30 iunie 2014. 
Reamintim că din martie anul trecut, ADR Nord-Est a preluat calitatea de Organism Intermediar pentru POSCCE, în baza 
Acordului Cadru de delegare a atribuţiilor privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Creşterea 
Competitivităţii Economice 2007 – 2013 pentru 4 Operaţiuni din cadrul Axei 1 - Un sistem de producţie inovativ şi eco-
eficient:

Operaţiunea 1.1.1 Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile - 
investiţii pentru întreprinderi mici şi mijlocii;

Operaţiunea 1.1.2 Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale;

Operaţiunea 1.1.3 Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare;

Operaţiunea 1.3.2 Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor.
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