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Structura strategiei POS CCEStructura strategiei POS CCE
(cu alocarea financiar(cu alocarea financiarăă pe axe) pe axe) 

Contributia UE prin FEDR - 84,83%

Axa prioritară
Finanţare publică

(FEDR+Buget naţional)

Mil.Euro %

1. Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient cca. 1.080 35,87%

2. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare

tehnologică şi inovare
cca. 646 21,45%

3. Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor pentru

sectoarele privat şi public
cca. 470 15,61%

4. Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii

furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice cca. 725 24,08%

5. Asistenţă tehnică cca. 90 2,99%

Total 3,011 Mld.Euro
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� Autoritatea de management pentru POS „Creşterea
competitivităŃii economice”

� În cadrul Ministerului Economiei

� Organisme intermediare desemnate pentru POS
„Creşterea competitivităŃii economice”
(în funcţie de domeniul de intervenţie / sfera de responsabilitate)(în funcţie de domeniul de intervenţie / sfera de responsabilitate)

�Direcţia Generală de Gestionare a Fondurilor Comunitare pentru
IMM - Ministerul IMM, Comerţului şi Mediului de Afaceri;

�Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică - Ministerul
Educaţiei, Cercetării şi Inovării;

�Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii
Informaţionale - Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii
Informaţionale;

�Direcţia Generală Energie, Petrol şi Gaze - Ministerul Economiei
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Axa prioritară 1 – Un sistem de producŃie inovativ şi eco-eficient

Domeniile majore de intervenŃie:

• 1.1. Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a    
întreprinderilor, în special IMM-uri;întreprinderilor, în special IMM-uri;

• 1.2. Accesul IMM-urilor la finanţare;

• 1.3. Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului.

Beneficiari:

� Pentru investitii productive – întreprinderi din sectoare productive,
IMM-uri şi întreprinderi mari, cu excepţia sectoarelor exceptate de
legislatia europeana ref. la fonduri structurale şi cea de ajutor de stat;

� Pentru celelalte operaţiuni – IMM-uri.
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Axa prioritară 1 – Un sistem de producŃie inovativ şi eco-eficient

Ghidurile solicitantului în versiune definitivă disponibile pe

http://amposcce.minind.ro/ secţiunea Noutaţi, Informări, Oportunităţi

http://www.mimmctpl.ro/fonduri_structurale/domeniul_imm/domeniul_imm.html
� Operaţiunea a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii 

tangibile şi intangibile, 

� A2 - Sprijin financiar de până la 1.075.000 lei pentru întreprinderile mici şi mijlocii

� apel de proiecte cu depunere continuă începând din 8 iun.2009

� alocarea financiară pentru acest apel de proiecte este de 100 mil. Euro (430 mil.lei) defalcată pe regiuni� alocarea financiară pentru acest apel de proiecte este de 100 mil. Euro (430 mil.lei) defalcată pe regiuni

� perioada de implementare a proiectului este de cel mult 2 ani de la semnarea contractului de finanţare.

� A1 - Sprijin financiar cu valoarea cuprinsă între  1.075.001 - 6.450.000 lei pentru întreprinderile mici şi 
mijlocii

� apel de proiecte cu termen limită pâna la 11 sep. 2009

� eliminarea obligativităţii depunerii garanţiei de implementare de 20%

� alocarea financiară pentru acest apel de proiecte este de  80,0 milioane Euro, echivalent 344 mil. lei.

� perioada de implementare a proiectului este de cel mult 2 ani de la semnarea contractului de finanţare.

Nr.Crt. Regiuni Alocare financiară (mil. euro-echivalent lei) 

1. Bucuresti - Ilfov 10
2. Regiunile: Centru, Nord-Vest, Vest şi Sud Est 40
3. Regiunile: Nord-Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia 50
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Pentru solicitanţii care intră sub incidenţa ajutorului de stat valoarea maximă a 
finanţării acordate raportată la costul total investiţional eligibil este:

70%

pentru 
intreprinderi mici

60%

pentru 
intreprinderi 

50%

pentru 
intreprinderi intreprinderi mici

respectiv 60% în 
regiunea 

Bucureşti-Ilfov

intreprinderi 
mijlocii

respectiv 50% în 
regiunea 

Bucureşti-Ilfov

intreprinderi 
mari

respectiv 40% în 
regiunea 

Bucureşti-Ilfov
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DMI 1 Operaţiunea a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea 
sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile (A1, A2)

ActivităŃi eligibile:

� Crearea unei noi unităţi de producţie (fabrică/secţie/instalaţie);

� Extinderea unui amplasament existent pentru creşterea capacităţii de producţie;

� Diversificarea producţiei unui amplasament existent, prin lansarea de noi produse 
sau servicii;sau servicii;

� Modernizarea întreprinderii, inclusiv schimbări în procesul de producţie al unui 
amplasament existent; (ex: modernizare instalaţii, echipamente şi instalaţii înalt 
tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricaţie, 
introducerea de noi tehnologii de producţie). Echipamentele pentru protecţia 
mediului, reciclarea deşeurilor, tratarea apelor reziduale se finanţează numai în  
legătură cu investiţiile menţionate anterior;

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

� Consultanţă şi instruire specializată strict legate de activităţile de investiţii 
specificate mai sus.
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DMI 1 Operaţiunea a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea 
sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile (A1, A2)

Categorii de cheltuieli eligibile:

� 1. Cheltuieli pentru achiziţia de teren (în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale 
proiectului).

� 2. Cheltuieli pentru clădiri şi instalaţii aferente construcţiilor (în limita a 50% din totalul 
cheltuielilor eligibile ale proiectului) precum:

• 2.1. Achiziţie clădiri, cu excepţia leasing-ului 
• 2.2. Construcţie şi modernizare clădiri, inclusiv instalaţii aferente.• 2.2. Construcţie şi modernizare clădiri, inclusiv instalaţii aferente.

� 3. Cheltuieli pentru achiziţia de bunuri din categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar 
(imobilizări corporale) precum: instalaţii şi echipamente, mijloace de transport tehnologice care 
sunt strict necesare pentru şi legate de ciclul de producţie (doar pentru codurile CAEN F –
Construcţii şi B – Industria extractivă – produse neenergetice cu excepţia leasing-ului.

� 4. Cheltuieli pentru achiziţia de imobilizări necorporale – cu excepţia leasing-ului precum:
• 4.1. Aplicaţii informatice
• 4.2. Brevete, licenţe şi know-how, soluţii tehnice nebrevetate, incluzând software legat de 

procesul de producţie şi cerinţele manageriale ale întreprinderii.

� 5. Cheltuieli privind achiziţia de servicii de consultanţă pentru:studii, documentatii si Instruire 
specializată pentru personalul operativ (în cazul achiziţiilor de 
tehnologie/echipamente/software) în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.
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DMI 1 Operaţiunea a) - Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului
productiv prin investiţii tangibile şi intangibile în întreprinderi mari

SolicitanŃi eligibili:

� operatori economici înregistraţi legal în România care au peste 250 de angajaţi 
sau realizează o cifră de afaceri anuală netă de peste 50 milioane euro (sau 
deţin active totale care depăşesc 43 milioane euro), sau care nu se încadrează 
în categoria IMM, aşa cum sunt definite în Legea 346/2004.

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil acordat:Valoarea sprijinului financiar nerambursabil acordat:

� echivalent 5 milioane euro, la cursul INFOREURO din data depunerii cererii de 
finanţare.

� apel de proiecte cu termen limită.

� alocarea financiară pentru acest apel de proiecte este aprox.110 milioane 

Euro, echivalent în lei.

� perioada de implementare a proiectului este de cel mult 3 ani de la semnarea 

contractului de finanţare.
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DMI 1 Operaţiunea 1.1.2  Sprijin pentru implementarea 
standardelor internaţionale

Beneficiari eligibili:

� microîntreprinderile întreprinderi mici sau întreprinderi mijlocii, în sensul prevederilor Legii nr. 
346/2004

� Societăţi cooperative care fac parte din categoria IMM
Tipuri de proiecte:

� Înfiinţarea, modernizarea şi acreditarea laboratoarelor de încercări şi etalonări;� Înfiinţarea, modernizarea şi acreditarea laboratoarelor de încercări şi etalonări;
� Implementarea şi/sau certificarea sistemului de management al calităţii, mediu sau integrat;
� Etichetare ecologică;
� Certificarea produselor, serviciilor, proceselor.
Durata implementării proiectelor:

� Max. 2 ani de la semnarea contractului de finanţare
Valoarea maximă a finanŃării nerambursabile: 200.000. euro (echivalent lei)
Buget apel de proiecte: 30,1 milioane lei

� înregistrare online începând din 10 aug. 2009
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DMI 1 Operaţiunea 1.1.3  Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi 
internaţionalizare

Beneficiari eligibili:

� microîntreprinderile întreprinderi mici sau întreprinderi mijlocii, în sensul prevederilor 
Legii nr. 346/2004

� Societăţi cooperative care fac parte din categoria IMM
Tipuri de proiecte:

� participări la târguri şi expoziţii internaţionale, organizate în ţară sau străinătate, cu � participări la târguri şi expoziţii internaţionale, organizate în ţară sau străinătate, cu 
stand propriu;

� participări la misiuni economice în străinătate;
� identificarea furnizorilor/ clienţilor externi;
� promovarea pe noi pieţe internaţionale.
Durata implementării proiectelor:

� Max. 2 ani de la semnarea contractului de finanţare
Valoarea maximă a finanŃării nerambursabile: 200.000. euro (echivalent lei)
Buget apel de proiecte: 15,05 milioane lei

� înregistrare online începând din 10 aug. 2009
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DMI 3 Operaţiunea b) Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor

Beneficiari eligibili:

� microîntreprinderile întreprinderi mici sau întreprinderi mijlocii, în sensul prevederilor Legii nr. 
346/2004

� Societăţi cooperative care fac parte din categoria IMM
Tipuri de proiecte:

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

� studii de pre-fezabilitate/fezabilitate privind implementarea tehnologiilor ecoeficiente,
tehnologii şi produse competitive;tehnologii şi produse competitive;

� management, marketing şi activităţi de promovare;

� consultanţă financiară;

� inovare şi drepturi de proprietate intelectuală;

� tehnologia informaţiei;

� managementul resurselor umane;

� transferul afacerii.

Durata implementării proiectelor:

� Max. 6 luni de la semnarea contractului de finanţare
Valoarea maximă a finanŃării nerambursabile:

� Max. 70% din totalul cheltuielilor eligibile
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Axa prioritară 2 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare

tehnologică şi inovare

Domeniile majore de intervenŃie:

• 2.1 CD în parteneriat între universităţi/ institute de cercetare-dezvoltare 
şi întreprinderi, în vederea obţinerii de rezultate aplicabile în economie;

• 2.2 Investiţii în infrastructura de CDI şi dezvoltarea capacităţii • 2.2 Investiţii în infrastructura de CDI şi dezvoltarea capacităţii 
administrative;

• 2.3 Accesul întreprinderilor la activităţi de CDI (în special  IMM-urile).

Beneficiari:

� Institute de cercetare;
� Universităţi;
� Întreprinderi.
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DMI 1, Operaţiunea 1 - Proiecte de CD în parteneriat între 
universităţi/institute de  cercetare şi întreprinderi

Beneficiari eligibili: Universităţi, Instituţii de CD, Întreprinderi cu activitate CD.

DMI 2, Operaţiunea 1. - Dezvoltarea infrastructurii de CD
existente şi crearea de noi  infrastructuri

(laboratoare, centre de cercetare)

Beneficiari eligibili: Organizaţii publice de cercetare

� Termen limită pentru înregistrarea şi transmiterea aplicaţiilor: 22 octombrie 2009
� Înregistrarea electronică a cererilor de finanţare se poate face începând cu 20 sep. 2009
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DMI 2, Operaţiunea 3 - Dezvoltarea unor reţele de centre C-D, 
coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi 

internaţionale de profil (GRID, GEANT)

Beneficiari eligibili: Organizaţii de cercetare publice

DMI 2, Operaţiunea 4: Întărirea capacitaţii administrative

Beneficiari eligibili: Organizaţii de cercetare publice

� Termen limită pentru înregistrarea şi transmiterea aplicaţiilor: 17 septembrie 2009

� Înregistrarea electronică a cererilor de finanţare se poate face începând cu 1 sep. 2009
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DMI 3, Operaţiunea 1 - Sprijin pentru start-up-uri şi spin-off-uri inovative

Principalul obiectiv al acestei operaţiuni se focalizează pe sprijinirea activităţilor legate de Principalul obiectiv al acestei operaţiuni se focalizează pe sprijinirea activităţilor legate de crearea crearea 
sau dezvoltareasau dezvoltarea spinspin--offoff--urilor respectiv starturilor respectiv start--upup--urilor inovative (bazate pe rezultatele de CD) urilor inovative (bazate pe rezultatele de CD) 
pentru a creşte transferul tehnologic dinspre instituţiile CD către companii şi pentru a asigura pentru a creşte transferul tehnologic dinspre instituţiile CD către companii şi pentru a asigura 
dezvoltarea de noi domenii de afaceri şi activităţi inovatoare. dezvoltarea de noi domenii de afaceri şi activităţi inovatoare. 

LANSATĂ 28 februarie 2008, depunere continuă începand din 17.03.2008

Beneficiari eligibili:Beneficiari eligibili:

Spin-off-uri (firme recent înfiinţate/ care urmează să se înfiinţeze pe baza unui rezultat recent 
obţinut dintr-un proiect de cercetare al unei organizaţii publice de cercetare sau al unei 
universităţi).
Start-up-uri (microîntreprinderi sau întreprinderi mici, cu personalitate juridică, înfiinţate în 
conformitate cu legea 31 / 1990, cu modificările şi completările ulterioare, care înregistrează o 
vechime de maximum 3 ani în anul depunerii proiectului şi are maximum 20 de angajaţi). 

Buget competiŃie: 60 milioane lei (18.5 milioane Euro)

Durată proiecte: max. 15 luni
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DMI 3, Operaţiunea 1 - Sprijin pentru start-up-uri şi spin-off-uri
inovative

Activitatile eligibile

• crearea şi înregistrarea unei societăţi comerciale (numai pentru spin-off)
• activităţi de cercetare-dezvoltare sau achiziţia de servicii pentru cercetare-

dezvoltare;
• achiziţia de servicii de consultanţă pentru inovare referitoare la: 

management; asistenţă tehnologică; transfer tehnologic; instruire; achiziţia, 
protecţia şi comercializarea drepturilor de proprietate industrială; utilizarea protecţia şi comercializarea drepturilor de proprietate industrială; utilizarea 
standardelor;

• achiziţia de servicii suport pentru inovare referitoare la: încercări şi testări în 
laboratoare de specialitate; marcarea calităţii, testare şi certificare; studii de 
piaţă;

• activităţi pentru punerea în producţie a rezultatelor cercetării/ know-how/ 
brevetului/ licenţei sau altui drept de proprietate industrială 
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DMI 3, Operaţiunea 1 - Sprijin pentru start-up-uri şi spin-off-uri
inovative

CheltuieliCheltuieli eligibileeligibile

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

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

•• cheltuielicheltuieli pentru achiziţia de servicii de consultanta pentru inovare:consultanţă în pentru achiziţia de servicii de consultanta pentru inovare:consultanţă în •• cheltuielicheltuieli pentru achiziţia de servicii de consultanta pentru inovare:consultanţă în pentru achiziţia de servicii de consultanta pentru inovare:consultanţă în 
management,asistenţă management,asistenţă 

•• consultanţă pentru achiziţia, protecţia şi comercializarea drepturilor de proprietate consultanţă pentru achiziţia, protecţia şi comercializarea drepturilor de proprietate 
industrială, şi pentru acordurile de licenţă,consultanţă pentru utilizarea industrială, şi pentru acordurile de licenţă,consultanţă pentru utilizarea 
standardelor.standardelor.

•• cheltuielicheltuieli pentru servicii suport pentru inovare:închiriere de spaţii,taxe pentru pentru servicii suport pentru inovare:închiriere de spaţii,taxe pentru 
încercări şi testări în laboratoare de specialitate,costuri pentru certificarea, încercări şi testări în laboratoare de specialitate,costuri pentru certificarea, 
testarea şi marcarea calităţii.testarea şi marcarea calităţii.

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

•• cheltuielicheltuieli indirecte (de regie) implicate de proiect.indirecte (de regie) implicate de proiect.
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DMI 3, Operaţiunea 1 - Sprijin pentru start-up-uri şi spin-off-uri
inovative

Dimensiunea finanDimensiunea finanŃăŃării acordaterii acordate

•• Grantul nu va depăşi echivalentul în lei a sumei de Grantul nu va depăşi echivalentul în lei a sumei de 200.000 Euro200.000 Euro, , 
pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, cu excepţia agenţilor pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, cu excepţia agenţilor 
economici din sectorul economici din sectorul transporturilortransporturilor, pentru care valoarea totală , pentru care valoarea totală 
a grantului nu poate depăşi a grantului nu poate depăşi echivalentul în lei a 100.000 Euroechivalentul în lei a 100.000 Euro (pe (pe 
economici din sectorul economici din sectorul , pentru care valoarea totală , pentru care valoarea totală 
a grantului nu poate depăşi a grantului nu poate depăşi echivalentul în lei a 100.000 Euroechivalentul în lei a 100.000 Euro (pe (pe 
o perioadă de trei ani fiscali consecutivi).o perioadă de trei ani fiscali consecutivi).

FinanŃarea proiectelorFinanŃarea proiectelor

•• Proiectele pot fi finanţate până la 90% din valoarea totală a Proiectele pot fi finanţate până la 90% din valoarea totală a 
costurilor eligibile ale proiectului. Restul de 10% din costurile costurilor eligibile ale proiectului. Restul de 10% din costurile 
eligibile ale proiectului va reprezenta contribuţia proprie a eligibile ale proiectului va reprezenta contribuţia proprie a 
beneficiarului din fonduri private.beneficiarului din fonduri private.
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DMI 3, Operaţiunea 2 - Dezvoltarea infrastructurii de CD a
întreprinderilor şi crearea de noi locuri de muncă pentru CD

Beneficiari eligibili: Întreprinderi cu activitate CD

Obiectivul acestei operaObiectivul acestei operaţţiuni este de aiuni este de a sprijini dezvoltarea capacitsprijini dezvoltarea capacităţăţii de ii de 
cercetare a cercetare a îîntreprinderilor, ntreprinderilor, îîn vederea cren vederea creşşterii nivelului de inovare terii nivelului de inovare şşi a i a 
competitivitcompetitivităţăţii pe piaii pe piaţăţă; de asemenea se urm; de asemenea se urmăărereşşte crearea de noi te crearea de noi competitivitcompetitivităţăţii pe piaii pe piaţăţă; de asemenea se urm; de asemenea se urmăărereşşte crearea de noi te crearea de noi 
locuri de munclocuri de muncăă îîn activitatea de n activitatea de CC--D. D. 

Categorii de proiecte

• Proiecte de modernizare a unei infrastructuri existente prin
achiziţionarea de noi instrumente şi echipamente de cercetare şi lucrări 
de modernizare a locaţiilor de cercetare, 

• Proiecte cu construcţii/extindere de clădiri pentru crearea de noi centre 
sau laboratoare de cercetare în cadrul întreprinderii.
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DMI 3, Operaţiunea 2 - Dezvoltarea infrastructurii de CD a
întreprinderilor şi crearea de noi locuri de muncă pentru CD

ActivităŃi eligibile

• achiziţie de teren;
• modernizarea clădirilor/spaţiilor C-D;
• construcţie/extindere clădiri (institute/centre/laboratoare C-D);
• achiziţionarea de active corporale pentru C-D: clădiri şi/sau spaţii;• achiziţionarea de active corporale pentru C-D: clădiri şi/sau spaţii;
• achiziţionarea de active corporale pentru C-D: aparatură, 

instrumente, 
• echipamente pentru cercetare;
• achiziţionarea de active necorporale (know-how, brevete, licenţe 

etc.) aferente infrastructurii.

Nu vor fi finanţate proiecte care prevăd exclusiv activităţi de 
construcţie şi/sau modernizare clădiri. 
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DMI 3, Operaţiunea 2 - Dezvoltarea infrastructurii de CD a
întreprinderilor şi crearea de noi locuri de muncă pentru CD

Costuri eligibileCosturi eligibile

•• Cheltuieli pentru achiziţia de teren (sunt eligibile în limita a 10% din   totalul Cheltuieli pentru achiziţia de teren (sunt eligibile în limita a 10% din   totalul 
cheltuielilor eligibile ale proiectului)cheltuielilor eligibile ale proiectului);;

•• Cheltuieli cu lucrări de modernizare/extindere/construcţie clădiri şi spaţiiCheltuieli cu lucrări de modernizare/extindere/construcţie clădiri şi spaţii;
•• Cheltuieli pentru achiziţie de active corporaleCheltuieli pentru achiziţie de active corporale;
•• Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporaleCheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale;
•• Cheltuieli pentru achiziţionarea de clădiri şi spaţiiCheltuieli pentru achiziţionarea de clădiri şi spaţii..•• Cheltuieli pentru achiziţionarea de clădiri şi spaţiiCheltuieli pentru achiziţionarea de clădiri şi spaţii..

Modul de finanŃare a proiectelor

• Valoarea asistenţei financiare nerambursabile este cuprinsă între 1.000.000 lei şi 
40.000.000 lei.

• Valoarea totală a proiectului (costuri eligibile şi neeligibile) nu poate să 
depăşească în nici un caz echivalentul în lei a 50 milioane euro.

Durata proiectelor

• max. 24 luni - pentru proiectele de modernizare (fără construcţie sau extindere de 
clădiri),

• max. 36 luni - pentru proiectele cu construcţie/extindere de clădiri.
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Axa prioritară 3 –Tehnologia informaŃiilor şi comunicaŃiilor 

pentru sectoarele privat şi public

Domeniile majore de intervenŃie:

• 3.1 Susţinerea utilizării TIC;

• 3.2 Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice 
moderne;moderne;

• 3.3. Dezvoltarea e-economiei.

Beneficiari:

� IMM-uri;

� Autoritati publice;

� ONG-uri .
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DMI1, Operaţiunea 1 - Sprijinirea accesului la Internet şi la
serviciile conexe

Conectarea la Internet prin conexiuni broadband, achizitionarea  echipamente
TIC şi servicii conexe (website, nume domeniu,semnătura electronică)

Beneficiari eligibili: IMM-uri, ONG-uri
Cheltuieli eligibile

• Cheltuieli de conectare la Internet broadband;
• Cheltuieli cu abonamentul pentru accesul la Internet broadband pentru o perioadă de maxim 

12 luni consecutive de la data conectării;
• Cheltuieli pentru achiziţionarea de echipamente TIC (server, calculatoare personale tip • Cheltuieli pentru achiziţionarea de echipamente TIC (server, calculatoare personale tip 

desktop/portabile, monitoare, echipamente de reţea, echipamente periferice etc.);
• Cheltuieli pentru realizarea reţelei LAN necesară pentru implementarea proiectului;
• Cheltuieli pentru achiziţionarea licenţelor software pentru server, licenţelor necesare operării 

calculatoarelor personale tip desktop/portabile, licenţelor software antivirus precum şi 
pachetelor software tip office;

• Cheltuieli pentru achiziţionarea unui website de prezentare a companiei/ONG-ului;
• Cheltuieli pentru achiziţionarea unui nume de domeniu nou “.ro” direct de la furnizorul 

naţional de domenii “.ro”;
• Cheltuieli privind achiziţionarea soluţiei de semnătură electronică;
• Cheltuieli privind achiziţionarea de aplicaţii informatice specifice pentru persoanele cu 

dizabilităţi;
• Cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect.
Durata maximă de implementare a unui proiect este de 6  luni de la semnarea contractului 

de finanţare
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DMI1, Operaţiunea 1 - Sprijinirea accesului la Internet şi la
serviciile conexe

Cheltuieli minime obligatorii:

• cheltuieli de conectare la Internet broadband;
• un calculator, împreună cu sistemul de operare, pachetul software tip office şi o 

aplicaţie antivirus
• o imprimantă
• semnătură electronică
• cheltuieli pentru achiziţionarea unui website de prezentare a companiei/ONG-ului – în 

cazul în care solicitantul nu are deja unulcazul în care solicitantul nu are deja unul
Număr maxim de calculatoare finanŃate:

• Prin proiect se poate finanţa un număr maxim de 10 calculatoare.
• In cazul IMM-urilor, numarul calculatoarelor solicitate trebuie sa fie mai mic sau egal 

şi decat 50% din numarul mediu de angajati din ultimul an şi decat 50% din numarul 
de angajati din momentul depunerii proiectului.

Marimea finanŃării acordate:

• Valoarea maximă a finanţării acordate: 82.000  LEI
• Valoarea minimă a finanţării acordate: 7.000 LEI pentru microîntreprinderile care au 

între 1 şi 3 angajaţi, respectiv 14.000 LEI pentru microîntreprinderile care au peste 
trei angajaţi  şi pentru restul IMM-urilor.  În cazul ONG-urilor, valoarea minimă a 
finanţării acordate este de 7.000 LEI.
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.

DMI 1, Operaţiunea 4 - Susţinerea conectării unităţilor şcolare la 
internet prin conexiuni broadband

Beneficiari eligibili: MEdC

DMI 2, Operaţiunea 1 - Susţinerea implementării de soluţii de e-DMI 2, Operaţiunea 1 - Susţinerea implementării de soluţii de e-
guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este 

necesar

Beneficiari eligibili: Autorităţi Publice Centrale (APC) , Autorităţi Publice Locale 
(APL), asociaţii de dezvoltare intercomunitară

� Bugetul apelului de proiecte: 142 milioane lei
� Suma maximă cu care poate fi finanţat un proiect ajunge la 21.500.000 lei la nivel naţional 

şi respectiv 5.500.000 lei la nivel local. 
� Inregistrare online începând cu data de 9 sep. 2009 ora 9.00. Termen limită 26 oct. 2009, 

ora 16.30.
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DMI 2, Operaţiunea 2 Susţinerea implementării sistemelor TIC în 
scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice

Beneficiari eligibili: APC, asociaţii de dezvoltare intercomunitară

DMI2, Operaţiunea 3 Susţinerea implementării aplicaţiilor de e-learning

Beneficiari eligibili: APC, APL, asociaţii de dezvoltare intercomunitară, 
universităţi publice

DMI2, Operaţiunea 4 -Susţinerea implementării de aplicaţii de e–sănătate

Beneficiari eligibili: Instituţii publice sanitare, APC, APL, asociaţii de 
dezvoltare intercomunitară
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DMI3, Operaţiunea 1 - Suport pentru implementarea de sisteme
informatice integrate şi alte aplicaţii electronice pentru managementul 

afacerilor

Beneficiari eligibili: IMM-uri

Tipuri de proiecte eligibile:

� Implementarea sau extinderea sistemelor ERP;� Implementarea sau extinderea sistemelor ERP;

� Implementarea sau extinderea de sisteme pentru relaţii cu clienţii (CRM );

� Implementarea de soluţii software pentru design şi/sau producţie, pentru 

imbunatăţirea managementului ciclului de viaţă al produselor; 

� Implementarea sistemelor informatice de analiză economică şi suport 

decizional (business intelligence systems) şi a altor aplicaţii electronice 

pentru managementul afacerii.



UNIUNEA  EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI Instrumente Structurale 
2007 – 2013

DMI3, Operaţiunea 1 - Suport pentru implementarea de sisteme
informatice integrate şi alte aplicaţii electronice pentru

managementul afacerilor
Cheltuieli eligibile

Cheltuieli pentru servicii de consultanţă care nu constituie o activitate permanentă sau periodică (exclus 
consultanţă fiscală, juridică):

• servicii de consultanţă pentru elaborarea planului de afaceri, proiectului tehnic, studiilor de piaţă, alte studii 
necesare pentru pregătirea proiectului;

• servicii de consultanţă în domeniul managementului de proiect şi cheltuieli necesare în procesul de achiziţii.
Cheltuieli pentru achiziţionarea de echipamente TIC (servere, calculatoare personale de tip desktop/portabile Cheltuieli pentru achiziţionarea de echipamente TIC (servere, calculatoare personale de tip desktop/portabile 

monitoare, echipamente de reţea, echipamente periferice etc.) necesare pentru funcţionarea aplicaţiei 
informatice.

Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe, care nu intră în categoria de mai sus, 
necesare pentru funcţionarea aplicaţiei informatice.

Cheltuieli pentru achiziţionarea de  aplicaţii informatice, licenţe, brevete, mărci, know-how
Cheltuieli pentru organizarea de cursuri de formare profesională:
• cheltuieli legate de formarea profesională a personalului care va utiliza produsele software implementate; 
• cheltuieli legate de formarea profesională a personalului care va asigura mentenanţa soluţiei dacă acesta 

este angajat al beneficiarului.

Mărimea finanŃării acordate

• Valoarea maximă a finanţării acordate: 1.000.000 LEI
• Valoarea minimă a finanţării acordate: 35.000 LEI

Durata maximă de implementare a unui proiect este de 24 de luni de la semnarea contractului de finanţare
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DMI 3, Operaţiunea 2 - Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ 
electronic şi a altor soluţii electronice pentru afaceri

Beneficiari eligibili: IMM-uri

Tipuri de proiecte eligibile:

� Implementarea de sisteme informatice de comerţ electronic;

� Implementarea de sisteme informatice pentru licitaţii electronice;

� Implementarea de sisteme informatice pentru tranzacţii 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).
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DMI 3, Operaţiunea 2 - Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de 
comerţ electronic şi a altor soluţii electronice pentru afaceri

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli pentru servicii de consultanţă care nu constituie o activitate permanentă sau periodică (exclus 
consultanţă fiscală, juridică):

• servicii de consultanţă pentru elaborarea planului de afaceri, proiectului tehnic, studiilor de piaţă, alte studii 
necesare pentru pregătirea proiectului;

• servicii de consultanţă în domeniul managementului de proiect şi cheltuieli necesare în procesul de 
achiziţii.

Cheltuieli pentru realizarea conţinutului iniţial (pentru proiectele de e-learning).
Cheltuieli pentru achiziţionarea de echipamente TIC (servere, calculatoare personale de tip Cheltuieli pentru achiziţionarea de echipamente TIC (servere, calculatoare personale de tip 

desktop/portabile monitoare, echipamente de reţea, echipamente periferice etc.) necesare pentru 
funcţionarea aplicaţiei informatice.

Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe, care nu intră în categoria de mai sus, 
necesare pentru funcţionarea aplicaţiei informatice.

Cheltuieli pentru achiziţionarea de  aplicaţii informatice, licenţe, brevete, mărci, know-how
Cheltuieli pentru organizarea de cursuri de formare profesională:
• cheltuieli legate de formarea profesională a personalului care va utiliza produsele software implementate; 
• cheltuieli legate de formarea profesională a personalului care va asigura mentenanţa soluţiei dacă acesta 

este angajat al beneficiarului.

Mărimea finanŃării acordate

• Valoarea maximă a finanţării acordate: 1.640.000  LEI.
• Valoarea minimă a finanţării acordate: 35.000 LEI.

Durata maximă de implementare a unui proiect este de 24 de luni de la semnarea contractului de finanţare 



UNIUNEA  EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI Instrumente Structurale 
2007 – 2013

Axa prioritară 4 – Creşterea eficienŃei energetice şi a securităŃii

furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice

Domeniile majore de intervenŃie:

• 4.1 Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi 
dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului);

• 4.2 Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea • 4.2 Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea 
energiei verzi;

• 4.3 Diversificarea reţelelor de interconectare în vederea creşterii securităţii 
furnizării energiei.

Beneficiari:

� Întreprinderi din sectorul energetic, întreprinderi;

� Întreprinderi, Autorităţi locale;

� Întreprinderi din sectorul energetic.
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DMI 1, Operaţiunea a) - Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente 
pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de 

energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice

Beneficiari eligibili:

� Întreprinderi.

ActivităŃi eligibile:

Investiţii în:

� Instalaţii/echipamente specifice pentru întreprinderi din industrie, în scopul obţinerii unei 
economii specifice de energie, pe baza bilanţului energetic;

� Unităţi de cogenerare de înaltă eficienţă ale întreprinderilor din industrie (modernizarea 
centralelor de cogenerare sau construirea unora noi);

� Construcţii aferente procesului industrial care face obiectul proiectului.

Durata implementării proiectelor:

� maxim 5 ani pentru proiectele care vizează cogenerarea de înaltă eficienţă;
� maxim 3 ani pentru celelalte tipuri de proiecte de eficienţă energetică.

Valoarea maximă a finanŃării acordate:

� Finanţarea din fonduri publice acordată pentru un proiect este de maxim 35.500.000 lei
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DMI 1, Operaţiunea b) - Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea

reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului,
precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în 

scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi
continuitate a serviciilor de transport şi distribuţie” - partea de transport.

Beneficiari eligibili conform Listei potenţialilor beneficiari (operatori de reţea).
Ghidul solicitantului disponibil spre consultare în perioada 18 august - 18 septembrie 2009 pe paginaGhidul solicitantului disponibil spre consultare în perioada 18 august - 18 septembrie 2009 pe pagina

http://oie.minind.ro/

DMI 1, Operaţiunea c) - Investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de 
ardere, arzătoare cu NOx  redus şi filtre pentru instalaţiile mari de 

ardere din grupuri modernizate / retehnologizate

Beneficiari eligibili societăţile comerciale care deţin instalaţii mari de ardere 
(IMA) aflate la data transmiterii de către solicitant a cererii de finanţare în 
coordonarea autorităţilor publice centrale.
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DMI2, Operaţiunea - Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi 
de producere a energiei electrice şi termice,prin valorificarea

resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu 
putere instalată mai mică sau egală 10MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a 

resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie
Ghidul solicitantului disponibil spre consultare în perioada 19 august - 19 septembrie 2009 pe pagina

http://oie.minind.ro/
Beneficiari eligibili:

� Întreprinderi, Autorităţile administraţiilor publice locale, Asociaţiile pentru Dezvoltare
Intercomunitară (constituite conform prevederilor Legii nr.215/2001, cu modificările si 
completările ulterioare)completările ulterioare)

ActivităŃi eligibile:

� achiziţionarea şi amenajarea terenului în scopul amplasării echip./instalaţiilor proiectului;
� construcţii şi instalaţii aferente construcţiilor;
� achiziţia de echipamente, inclusiv a echipamentelor de monitorizare continuă;
� organizarea de şantier (numai în cazul proiectelor care nu intră sub incidenţa ajutorului de stat);
� racordarea la reţeaua Sistemului Electroenergetic Naţional în aval de punctul de delimitare 

(„punct de delimitare” definit conform HG nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind 
racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public);

� Realizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi termice către utilizatorii finali (casnici, 
industriali) care deservesc capacităţile de producere în sistem izolat.

Durata implementării proiectelor:

� maxim 4 ani de la data semnarii contractului de finanţare.
Valoarea maximă a finanŃării acordate:

� Finanţarea din fonduri publice acordată pentru un proiect este de maxim 71.000.000 lei
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DMI 3, Operaţiunea - Sprijinirea investiţiilor pentru interconectarea 
reţelelor naţionale de transport al energiei electrice şi gazelor naturale cu 

reţelele europene

Beneficiari eligibili:

� în domeniul energiei electrice - operatorul de transport şi de sistem, definit conform 
Legii nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

� în domeniul gazelor naturale - operatorii de transport (transportatori), definiţi conform 
Legii nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
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Lista celor mai frecvente probleme şi erori în elaborarea proiectelor POS CCE

Erori de natura conformităŃii administrative

� Probleme de formă – numerotare incorectă, lipsă stampilă şi/sau semnatură, 
nerespectarea ordinii documentelor etc.

� Nerespectarea formatelor impuse: 
� pentru Cererea de finanţare;
� pentru documente suport;� pentru documente suport;
� pentru Studiul de fezabilitate / Plan de afaceri.
� Cererea de finanţare nu este semnată de persoana în drept sau nu există 

documente justificative pentru susţinerea semnăturii;
� Diferenţe între informaţia listată şi cea inclusă pe CD şi/sau on-line;
� Certificate/ autorizatii expirate;
� Confuzie privind necesitatea depunerii unor documente, mai ales Fişa tehnică de 

mediu;
� Lipseşte formularul de autoevaluare în raport cu criteriile de mediu;
� Erori în documentele ce atestă proprietatea/concesiunea asupra terenului sau 

construcţiei pe care se realizează proiectul;
� Lipsa unor documente.
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Lista celor mai frecvente probleme şi erori în elaborarea proiectelor POS CCE

Erori de natura eligibilităŃii

� Neînţelegerea criteriilor de eligibilitate şi a faptului că acestea sunt cumulative;
� Încadrarea eronată a solicitantului în categoria întreprinderilor mici sau mijlocii;
� Încadrarea într-un cod CAEN ne-eligibil;
� Bugetul conţine erori în calcularea valorii totale eligibile datorită încadrării eronate 

a cheltuielilor sau neaplicării corecte a procentelor de eligibilitate ori a intensităţii a cheltuielilor sau neaplicării corecte a procentelor de eligibilitate ori a intensităţii 
ajutorului de stat;

� Proiectul nu se încadrează în cerinţele schemei de finanţare în ceea ce priveşte 
activităţile eligibile;

� Confuzie privind beneficiarul  - proprietarul  şi operatorul economic care va opera 
după finalizare investiţia;

� Rezultatele nu sunt clar definite şi măsurabile şi/sau indicatorii utilizaţi sunt 
diferiţi de cei incluşi în Cererea de finanţare;

� Nu se respectă cerinţele asupra duratei:
• proiectului
• contractelor de concesiune/închiriere
� Proiectul prevede doar construcţii.
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Lista celor mai frecvente probleme şi erori în elaborarea proiectelor POS CCE

Erori de natura calităŃii tehnice şi financiare

� Proiect nerelevant sau cu slabă justificare a contribuţiei sale la realizarea obiectivului 
general al programului şi a obiectivelor specifice axei şi operaţiunii;

� Incoerenţa intervenţiei  - lipsa legăturii logice între elementele proiectului: resurse, 
activităţi, rezultate directe şi rezultate finale, inclusiv confuzii între: 

• activităţi-rezultate directe/finale;
• activităţi şi obiective;
• rezultate şi obiective; 
• rezultate directe şi finale.
� Neconcordanţe între Planul de afaceri / Studiul de fezabilitate şi Cererea de finanţare;
� Studiu de fezabilitate nu este specific investiţiei / proiectului;
� Indicatorii financiari nu corespund cerinţelor Ghidului solicitantului  - grila de evaluare;
� Analizele de risc şi senzitivitate sunt realizate superficial sau lipsesc;
� Buget necorelat cu activităţile şi rezultatele;
� Analize cost beneficiu superficiale;
� Cashflow incorect care nu consideră toate elementele, intrări nejusutificate, uneori 

negativ;
� Planul de activităţi nerealist – durate estimate, activităţi insuficiente.
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în vederea elaborării proiectelor şi depunerii cererilor de finanţare

� Consultarea cu mare atenţie a Ghidului solicitantului, a formularului original al Cererii de 
finanţare şi a anexelor

� Atenţie în completarea Cererii de finanţare privind:
• formatul de lucru recomandat (font, dimensiunea corpului de literă, etc.);
• nr. maxim de pagini explicative admise pentru secţiunea respectivă;
• respectarea formatelor anexelor;
• se completează doar secţiunile rezervate solicitantului;
• nu se şterge din formularul Cererii de finanţare nici un capitol;• nu se şterge din formularul Cererii de finanţare nici un capitol;
• se completează TOATE secţiunile cererii de finanţare; dacă una dintre secţiuni nu este 

specifică proiectului se completează totusi cu precizare “Nu se Aplică” sau altă precizare din 
care sa rezulte că acest lucru nu este specific proiectului sau beneficiarului.

� identificarea tuturor certificatelor/ autorizaţiilor care sunt solicitate.
� Planificarea obţinerii acestor certificate funcţie de perioada lor de valabilitate.
� Planificarea atentă a etapelor de elaborare a proiectului.
� Verificarea înca din faza de planificare a elaborării proiectului a îndeplinirii de către beneficiar a 

criteriilor de eligibilitate
� Verificarea prealabilă a documentelor şi a Cererii de finanţare înainte de înregistrarea on-line.
� Verificarea conformităţii cererii în acord cu Ghidul solicitantului înainte de împachetare şi 

transmitere către Autoritatea de Management/Organismul Intermediar.
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Recomandări

în vederea elaborării proiectelor şi depunerii cererilor de finanţare

� Desemnarea managerului de proiect din faza de elaborare în vederea asigurării unei bune 
comunicări între persoanele care lucrează la proiect.

� Identificarea resurselor umane proprii sau care pot fi atrase în echipa de management a 
proiectului înca din faza de conceptualizare a proiectului.

� Elaborarea unui Plan de afaceri/ Studiu de fezabilitate coerent.

� Verificaţi cu atenţie calitatea Planului de afaceri/ Studiului de fezabilitate/ Cererea de finanţare 
şi corelarea între buget, activităţi şi rezultate.

� Realizarea unei analize de piaţă şi includerea acesteia în Planul de afaceri/ Studiul de 
fezabilitate sau care să stea la baza elaborării Cererii de finanţare.

� Elaborarea unei matrice de planificare a proiectului care să evidenţieze coerenţa acestuia. 
Matricea se reevaluează ori de câte ori se constată neconcordanţe.

� Identificarea tuturor costurilor proiectului, indiferent de natura lor, în acord cu activităţile din 
proiect; ulterior se vor încadra în categoria corespunzătoare eligibil/neeligibil.

� Se va urmări ca în Cashflow să fie incluse toate costurile.

� Calcularea tuturor indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în Ghidul solicitantului.

� Realizarea unei diagrame Gantt de implementare a proiectului realistă.
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Contact

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional 
Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”

Ministerul Economiei   Ministerul Economiei   
Calea Victoriei nr. 152, Sector 1, Bucureşti

Telefon: 021/20.25.134.
021/20.25.258.

Fax: 021/20.25.275.   
Web: http://amposcce.minind.ro/
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Contact

Axa 1 - Direcţia Generală de Gestionare a Fondurilor Comunitare pentru IMM
Str. Poterasi nr. 11, sector 4, Bucuresti

Telefon: 021/336 14 51; Fax: 021/ 336 18 43; 
e-mail: lili.scelcunov@mimmc.ro, fonduristructurale@mimmc.ro
Website: http://www.mimmc.ro/animmc/pos_competitivitate_1/

http://www.animmc.ro

Axa 2 - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică
Str. Mendeleev, nr. 21-25, cod 010362, sector 1, Bucuresti

Telefon: 021/311 35 50; fax. 021/318 30 59;Telefon: 021/311 35 50; fax. 021/318 30 59;
e-mail: structurale@mct.ro

Website: http://www.mct.ro/

Axa 3 - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale
Bulevardul Libertăţii Nr. 14 Sector 5, Cod 050706 Bucureşti
Telefon: 021.311.41.55, 021.311.41.12, Fax: 021.311.41.57

e-mail:fonduri@mcsi.ro
Website: http://fonduri.mcsi.ro

Axa 4 - Organismul Intermediar pentru Energie
Calea Victoriei nr. 152, Sector 1, Bucureşti

Telefon: 021/20.25.385, 021/20.25.386, Fax: 021/20.25.392
e-mail: asistenta-oie@minind.ro

Website: oie.minind.ro


