
 

                 

 
 

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanţat 
din Fondul European de Dezvoltare Regională 

Axa Prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”  Domeniul major de intervenţie 
D1.1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM” 

Operaţiunea „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii  
tangibile şi intangibile” pentru  întreprinderi 

ANEXA 2 

CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE 

PENTRU SPRIJIN FINANCIAR NERAMBURSABIL COFINANTAT DIN FONDUL 
EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 

 
Cod cerere de propuneri de 
proiecte: POS CCE-A1-DM 1.1. – O1.1.1. AM  

Denumirea programului 
operaţional si a operaţiunii: 

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice
Axa Prioritară 1. Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient Domeniul 
major de intervenţie 1.1 – Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia 
pe piaţă a întreprinderilor în special a IMM 
Operaţiunea 1.1.1  - Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului 
productiv prin investiţii tangibile şi intangibile pentru întreprinderi 

Obiective: 

 Sprijinirea întreprinderilor în creşterea cifrei de afaceri şi a 
exporturilor; 

 Realizarea de investiţii moderne şi, implicit, la creşterea 
productivităţii întreprinderilor; 

 Sprijinirea întreprinderilor în introducerea de produse şi tehnologii 
noi; 

 Sprijinirea întreprinderilor româneşti pentru a deveni mai 
competitive pe piaţa internaţională; 

 Creşterea gradului de inovare cu aplicabilitate în industrie; 

Solicitanţi eligibili: 

Solicitanţii eligibili pentru această operaţiune sunt întreprinderile mici, 
mijlocii şi mari, înregistraţi legal în România în temeiul Legii nr. 31/1990 
privind societăţile comerciale (republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare) şi care îşi desfăşoară activitatea în România şi se încadrează în 
categoria de IMM conform Legii 346/2004 (Cap. II.1 din Ghid). 

Condiţii specifice de 
participare: 

Fiecare solicitant poate depune o singură cerere de finanţare în cadrul 
prezentei cereri de propuneri de proiecte.

Tipuri de proiecte: 

 Proiecte cu un grad adecvat de inovare care să ducă la crearea de noi 
capacităţi de producţie sau extinderea unora (proiecte iniţiate în 
domenii care să ducă la întărirea poziţiei întreprinderilor pe piaţă 
internă şi externă, inclusiv prin crearea de noi relaţii productive şi 
comerciale); 

 Proiecte pentru companiile care vor să implementeze noi produse sau 
servicii (investiţii în utilaje şi tehnologii care să ducă la diversificarea 
producţiei prin fabricarea de produse noi, superioare calitativ şi 
eficiente din punct de vedere al consumurilor energetice); 

 Proiecte ce implică modernizarea şi dezvoltarea întreprinderilor prin 
investiţii in echipamente si utilaje de producţie.  

 Proiecte ce implică demararea unei noi unităţi sau diversificarea 
activităţii unei unităţi, cu condiţia ca noua activitate să nu fie identică 
sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă; 

 Proiecte ce implică achiziţionarea de active aparţinând unei unităţi 
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care a fost închisă sau care ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost 
cumpărată şi care este achiziţionată de un investitor care nu are 
legătură cu vânzătorul, cu condiţia ca noua activitate ce urmează a fi 
desfăşurată utilizând activele dobândite să nu fie identică sau 
similară cu activitatea desfăşurată în unitatea respectivă înainte de 
achiziţie;

Durata implementării şi 
finalizării proiectelor: 

Durata de implementare a proiectului este cuprinsă între data semnării 
contractului de finanţare şi data ultimei plăţi efectuate de beneficiar (in 
conformitate cu prevederile contractului)dar nu va depasi  31.12.2015.

Cheltuieli eligibile 

Cheltuielile eligibile realizate trebuie să respecte simultan următoarele 
condiţii generale de eligibilitate, conform HG 759/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare, privind regulile de eligibilitate efectuate în cadrul 
operaţiunilor finanţate din fonduri structurale:  
 să fie însoţite de facturi, în conformitate cu prevederile legislaţiei 

naţionale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, 
echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate 
şi identificate; 

 să fie în conformitate cu prevederile contractului de finanţare încheiat 
cu Autoritatea de Management pentru aprobarea proiectului, cu 
respectarea art. 54(5) şi art. 60 din Regulamentul Consiliului nr. 
1.083/2006; 

 să respecte regulile de ajutor de stat aplicabile proiectelor finanţare în 
cadrul acestei operaţiuni; 

 să fie în concordanţă cu prevederile legislaţiei naţionale şi 
comunitare. 

În cadrul acestei operaţiuni sunt eligibile următoarele cheltuieli: 
 Cheltuieli pentru achiziţia de bunuri din categoria mijloacelor fixe 

sau a obiectelor de inventar (imobilizări corporale) precum: 
-  Achiziţia de instalaţii şi echipamente - cu excepţia leasing-

ului financiar 
- Achiziţia – cu excepţia leasing-ului financiar – de mijloace 

de transport tehnologice care sunt strict necesare pentru şi legate de 
ciclul de producţie (doar pentru codul CAEN B – Industria extractivă 
– produse neenergetice). 

 Cheltuieli pentru achiziţia de imobilizări necorporale – cu excepţia 
leasing-ului financiar (maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile) 
precum: 

- Aplicaţii informatice strict legate de proiect 
- Brevete, licenţe şi know-how, soluţii tehnice nebrevetate, 

incluzând software pentru procesul de producţie şi cerinţele 
manageriale ale întreprinderii, toate legate direct de 
procesul de producţie aferent proiectului. 

 Cheltuieli pentru asigurarea serviciilor de consultanţă, numai pentru 
întreprinderi mici şi mijlocii. 

Deasemenea, o cheltuială poate fi considerată eligibilă pentru cofinanţare 
(rambursare în limita stabilită) în cadrul acestei operaţiuni, doar dacă este 
efectuată cu respectarea strictă a prevederilor Ordinului Ministrului 
Economiei şi Finanţelor nr. 184/21.01.2008, cu modificările ulterioare (vezi 
Ordinul comun al Ministerului Economiei şi Ministerului Finanţelor Publice 
nr. 1704/24.09.2009).  
Orice cheltuială care nu se regăseşte în lista cheltuielilor eligibile de mai sus 
(inclusiv contribuţiile în natura sau cheltuielile efectuate cu activităţi legate 
de lucrări în regie proprie) va fi considerată drept cheltuială neeligibilă. 
Eligibilitatea unei activităţi nu este echivalentă cu eligibilitatea tuturor 
cheltuielilor efectuate pentru realizarea respectivei activităţi. 

Bugetul cererii de propuneri 
de proiecte: 

Bugetul total al acestei cereri de propuneri de proiecte este de 267  milioane 
lei (contravaloare a 60 Meuro).  
Cursul valutar va fi cel aferent momentului estimat pentru efectuarea 
cheltuielii, respectiv 4,45 lei (conform previziunii de curs de schimb mediu 



anual al Comisiei Naţionale de Prognoză, valabil în 2015). 
 

Valoarea sprijinului 
financiar nerambursabil 
acordat: 

a) 17.800.000 milioane lei (echivalent în lei a 4 Meuro) pe proiect 
pentru întreprinderi mari pentru  investiţii 

b) 4.450.000 milioane lei (echivalent în lei a 1 Meuro) pe proiect 
pentru IMM pentru investiţii 

c) maxim 10% din valoarea pentru investitii (echivalent în lei) pe 
proiect pentru consultanţă în favoarea IMM-urilor 

 

Intensitatea  maximă a 
sprijinului financiar 
nerambursabil acordat: 

- pentru întreprinderi mari 

a) 15% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se 
realizează în Municipiul Bucuresti, din regiunea de dezvoltare 
Bucuresti-Ilfov; 

b) 35% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se 
realizează în judetul Ilfov, din regiunea de dezvoltare Bucuresti-
Ilfov şi regiunea Vest 

c) 50% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se 
realizează în regiunile de dezvoltare Nord-Est, Nord-Vest, Sud, 
Sud-Vest, Sud-Est si Centru).  

 
- pentru întreprinderi mijlocii 
 

a) 25% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se 
realizează în Municipiul Bucuresti, din regiunea de dezvoltare 
Bucuresti-Ilfov; 

b) 45% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se 
realizează în judetul Ilfov, din regiunea de dezvoltare Bucuresti-
Ilfov şi regiunea Vest 

c) 60% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se 
realizează în celelalte 7 regiuni de dezvoltare (Nord-Est, Nord-
Vest, Sud, Sud-Vest, Sud-Est si Centru).  

 
- pentru întreprinderi mici 
 

a) 35% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se 
realizează în Municipiul Bucuresti, din regiunea de dezvoltare 
Bucuresti-Ilfov; 

b) 55% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se 
realizează în judetul Ilfov, din regiunea de dezvoltare Bucuresti-
Ilfov şi regiunea Vest 

c) 70% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se 
realizează în celelalte 7 regiuni de dezvoltare (Nord-Est, Nord-
Vest, Sud, Sud-Vest, Sud-Est si Centru).  

 

Depunerea cererilor de 
finanţare: 

 Perioada de depunere: Data de început pentru depunerea aplicaţiilor este 
27 octombrie 2014, ora 9.00. Data finală de depunere a aplicaţiilor este 25 
noiembrie 2014, ora 14.00 

 Locul de depunere: 
Transmiterea dosarului cererii de finanţare se va face on-line iar platforma 
pentru depunerea aplicaţiei va fi disponibilă pe pagina web a MSI OIPSI la 
adresa http://fonduri.mcsi.ro, începând cu ora 9.00 a primei zile de 
înregistrare şi până la ora 14.00 a ultimei zile de înregistrare. 
 

Reguli de evaluare si selecţie 
în vederea finanţării: 

Evaluarea proiectelor va cuprinde: 
1) Verificarea conformităţii administrative a cererii de finanţare; 
2) Verificarea eligibilităţii Solicitantului şi a proiectului; 
3) Evaluarea tehnică şi financiară; 
 



Faza de selecţie se va finaliza cu  întocmirea şi aprobarea listei / listelor de 
proiecte ce vor fi finanţate în cadrul apelului 
   
 

Link-uri si documente utile: 

www.fonduri-ue.ro
 Ghidul Solicitantului "Sprijin financiar acordat pentru investiţii 

întreprinderi". 
 Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competivităţii 

Economice" POS-CCE aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 
3472/2007 
 Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (cu modificările şi completările 

ulterioare), privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 
operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale. 
 Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 184/2008 (cu 

modificările şi completările ulterioare) privind aprobarea listelor de cheltuieli 
eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul sub-operaţiunii 1.1.1. - „Sprijin 
pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii 
tangibile şi intangibile”, în cadrul axei prioritare „Un sistem de producţie 
inovativ şi eco-eficient” a Programului Operaţional Sectorial pentru Creşterea 
Competitivităţii Economice. 
 Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr 1056/16.10.2014 pentru 

aprobarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru consolidarea şi 
modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de IMM şi 
întreprinderi mari", aferentă axei prioritare 1 "Un sistem de producţie 
inovativ şi ecoeficient", domeniului major de intervenţie 1.1 
"Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a 
întreprinderilor", operaţiunea 1.1.1. ”Sprijin pentru consolidarea şi 
modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de IMM şi 
întreprinderi mari” din cadrul Programului Operaţional Sectorial 
"Creşterea Competitivităţii Economice" 

 
 

 


