
 

1 

 

 
Corrigendum nr. 5/ 13.01.2022 la 

Ghidul solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de 
infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Est 

 
Având în vedere Ordinul nr. 1419 din 06.12.2021 emis de  Ministerul Investitiilor si Proiectelor 

Europene pentru modificarea Ghidului Solicitantului Conditii Specifice de accesare a fondurilor din 

Programul Operational Asistenta Tehnica 2014-2020 pentru pregatirea portofoliului de proiecte , 

pentru perioada de programare 2021-2027, in domeniul specializarii inteligente aprobat prin Ordinul  

Ministrului fondurilor europene nr. 1018/2020, Ghidul solicitantului Condiții Specifice de accesare a 

fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente 

pentru Regiunea Nord-Est, intrat în vigoare începând cu data de 19.05.2021 (include Corrigendum 

nr.4), se modifică după cum urmează: 

1. In cadrul capitolului 1 INFORMAȚII DESPRE APELUL DE PROIECTE, punctul 1, se modifica si va avea 
urmatorul cuprins: 

„1. Schema de ajutoare de stat și de minimis privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului 

de proiecte destinat finanțării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de 

programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente, aprobată prin ORDINUL nr. 894 din 

3 august 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 769 din 24 august 2020, Data intrării în 

vigoare 24-08-2020, cu modificarile si completarile ulterioare;” 

2. In cadrul capitolului 1 INFORMAȚII DESPRE APELUL DE PROIECTE, Subcapitolul 1.4. Alocarea 

stabilită pentru apelul de proiecte, se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

„Alocarea bugetară la nivelul regiunii Nord-Est aferentă acestui apel este de 6.055.000  

9.609.265,2 lei” 

 

3. Referitor la perioada de implementare, in cadrul capitolului 2 CRITERII DE ELIGIBILITATE, se 
modifica: 

3. a. Subcapitolul 2.1 Eligibilitatea proiectului, se modifica punctul 3,  si va avea urmatorul cuprins: 

“ 3. să fie implementate în intervalul de timp cuprins între 24 august 2020 (data intrării în 
vigoare a schemei de ajutor de stat si de minimis9) si 31 decembrie 2022 (inclusiv plata finala);” 

 
3.b. Subcapitolul 2.3 Eligibilitatea cheltuielilor, se modifica punctul 1,  si va avea urmatorul cuprins: 
         „1. Este angajată de către beneficiar și plătită în condiţiile legii între data semnarii contractului 

de acordare a sprijinului financiar şi  31 decembrie 2022, cu respectarea perioadei de 
implementare stabilite prin contractul de acordare a sprijinului financiar;” 

 

 
9 Schemă de ajutor de stat și de minimis din 3 august 2020 pentru aprobarea Schemei de ajutoare de stat şi de 

minimis finanţării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul 

specializării inteligente, aprobată prin ORDINUL nr. 894 din 3 august 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea 

I, nr. 769 din 24 august 2020, Data intrării în vigoare 24-08-2020, cu modificarile si completarile ulterioare; 
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4. In cadrul capitolului 6 SCHEMA DE AJUTOARE DE STAT ȘI DE MINIMIS, Subcapitolul 6.2 Schema de 
ajutoare de stat și de minimis nu poate avea ca obiect următoarele categorii de ajutoare destinate, 
se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

“A. În cazul ajutorului de minimis: 

a. ajutoarelor acordate în sectorul pescuitului și acvaculturii, astfel cum sunt reglementate 

de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului; 

b. întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de 

produse agricole; 

c. întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării 

produselor agricole, în următoarele cazuri:  

(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor 

astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de 

întreprinderile respective;  

(ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către 

producătorii primari; 

d. activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv 

ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării 

unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export; 

e. activităților condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de 

produsele importate. 

În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoarele menționate la 

literele (a), (b) sau (c), cât și în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în 

domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 

privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

ajutoarelor de minimis, prevederile acestuia se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din 

urmă sectoare sau activități, cu condiția asigurării că activitățile desfășurate în sectoarele 

excluse din domeniul de aplicare al  regulamentului nu beneficiază de ajutoare de minimis 

acordate în conformitate cu prezentul regulament; 

B. În cazul ajutorului de stat:  
a. ajutoarelor acordate în sectorul pescuitului și acvaculturii;  
b. ajutoarelor acordate în sectorul producției agricole primare;  
c. ajutoarelor acordate în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în 

următoarele cazuri:  
(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor 

astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de 
întreprinderile respective; sau  

(ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către 
producătorii primari;  

d. ajutoarelor pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum 
sunt reglementate de Decizia 2010/787 a Consiliului Europei.  
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În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoarele excluse 

menționate mai sus, cât și în sectoarele care intră în domeniul de aplicare al schemei, se vor 

finanța doar sectoarele sau activitățile eligibile, beneficiarii având obligația de a se asigura, prin 

mijloace corespunzătoare (precum separarea activităților sau o distincție între costuri, etc.), că 

activitățile desfășurate în sectoarele excluse nu vor fi finanțate din ajutoarele acordate în 

conformitate cu schema. 

h. ajutoarelor acordate în sectorul pescuitului și acvaculturii, astfel cum sunt reglementate 

de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, cu excepția 

ajutoarelor pentru formare, a ajutoarelor pentru accesul IMM-urilor la finanțare, a ajutoarelor 

în materie de cercetare și dezvoltare, a ajutoarelor pentru inovare destinate IMM-urilor, a 

ajutoarelor pentru lucrătorii defavorizați și pentru lucrătorii cu handicap, a ajutoarelor 

regionale pentru investiții din regiunile ultraperiferice și a schemelor de ajutoare regionale de 

exploatare; 

i. ajutoarelor acordate în sectorul producției agricole primare, cu excepția ajutoarelor 

regionale pentru investiții din regiunile ultraperiferice, a schemelor de ajutoare regionale de 

exploatare, a ajutoarelor pentru consultanță în favoarea IMM-urilor, a ajutoarelor pentru 

finanțare de risc, a ajutoarelor pentru cercetare și dezvoltare, a ajutoarelor pentru inovare 

destinate IMM-urilor, a ajutoarelor de mediu, a ajutoarelor pentru formare și a ajutoarelor 

pentru lucrătorii defavorizați și lucrătorii cu handicap; 

j. ajutoarelor acordate în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în 

următoarele cazuri: 

(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor 

astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de 

întreprinderile respective; sau 

(ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către 

producătorii primari; 

k. ajutoarelor pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum 

sunt reglementate de Decizia 2010/787 a Consiliului Europei. 

În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoarele excluse 

menționate mai sus, cât și în sectoarele care intră în domeniul de aplicare al prezentei scheme, 

prin prezenta schemă se vor finanța doar ultime sectoare sau activități eligibile, beneficiarii 

având obligația de a se asigura, prin mijloace corespunzătoare (precum separarea activităților 

sau o distincție între costuri, etc.), că activitățile desfășurate în sectoarele excluse nu vor fi 

finanțate din ajutoarele acordate în conformitate cu prezenta schemă. 

Totodată, prezenta schemă nu se aplică: 

a) întreprinderilor care fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei 

decizii anterioare a Comisiei, a unui furnizor de ajutor de stat sau a altei entități care poate 

solicita recuperarea, prin care un ajutor este declarat ilegal și incompatibil cu piața internă, cu 

excepția schemelor de ajutoare destinate reparării daunelor provocate de anumite dezastre 

naturale; 
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b) întreprinderilor aflate în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 

nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare 

compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat pentru ajutorul de stat 

exceptat de la notificare, în baza Regulamentului CE nr. 651/2014; 

Prezenta schemă nu se aplică măsurilor de ajutor de stat care implică, prin ele însele, prin 

condițiile asociate lor sau prin metoda lor de finanțare, o încălcare nedisociabilă a dreptului 

Uniunii, în special: 

a) măsurilor de ajutor în cazul cărora acordarea de ajutoare este condiționată de obligația 

ca beneficiarul să își aibă sediul în România sau să fie stabilit cu preponderență în România; cu 

toate acestea, cerința de a avea un sediu sau o sucursală în România la momentul plății 

ajutorului este permisă; 

b) măsurilor de ajutor în cazul cărora acordarea de ajutoare este condiționată de obligația 

ca beneficiarul să utilizeze bunuri produse la nivel național sau servicii naționale sau care 

limitează posibilitatea ca beneficiarii să exploateze în alte state membre rezultatele obținute 

din cercetare, dezvoltare și inovare. 

5. In cadrul capitolului 7.BAZA LEGALĂ, litera b), se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

„b) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și 

acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice 

considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin 

Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul operațional 

Infrastructură mare 2014-2020 (POIM), aprobata cu modificari prin Legea nr. 198/2020;” 

6. Anexa 1 „Fisa proiect investitie  specializare inteligenta”, se modifica si se inlocuieste cu 

documentul anexat la Ghidul Solicitantului. 

7. Anexa 3 „Grila de verificare a conformității administrative și eligibilității”, se modifica si se 

inlocuieste cu documentul anexat la Ghidul Solicitantului. 

8. Anexa 7 „ [model] Declaratie de capacitate financiara”, se modifica si se inlocuieste cu se modifica 

si se inlocuieste cu documentul anexat la Ghidul Solicitantului. 

Propun modificarea și intrarea în vigoare a Ghidul solicitantului Condiții Specifice de accesare a 

fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente 

pentru Regiunea Nord-Est, care va include Corrigendum nr.5, începând cu data de 13.01.2022. 

Anexe la Corrigendum nr. 5/ 13.01.2022: 
1. Anexa 1 „Fisa proiect investitie  specializare inteligenta” 
2. Anexa 3 „Grila de verificare a conformității administrative și eligibilității” 
3. Anexa 7 „ [model] Declaratie de capacitate financiara” 
 


