
 
 
 
 

SEPTEMBRIE 2010 – SURSE DE FINANŢARE PENTRU I.M.M. - URI 
 
I ) Deschidere finanţare pentru proiecte aferente DMI 5.1.- „Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor active de ocupare” 
 
 
Vineri, 27 august 2010, s-a lansat linia de finanţare pentru proiectele aferente Domeniului Major 
de Intervenţie (DMI) 5.1 - "Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare".  
Pe paginile de internet ale AMPOSDRU (www.fseromania.ro) şi Organismului Intermediar 
Regional POSDRU Regiunea Nord Est (www.fsenordest.ro) pot fi găsite toate detaliile privind 
procedura de accesare a fondurilor şi modalitatea de punctare a proiectelor, astfel că potenţialii 
beneficiari îsi pot evalua proiectele înainte de a solicita finanţarea. Aceştia vor completa 
formularele şi vor transmite on-line cererea de finanţare, cu respectarea regulilor menţionate în 
Ghidul Solicitantului - Conditii Generale şi în Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice. 
 
 
II ) AMPOSDRU anunţă modificarea ordinului de cheltuieli eligibile în cadrul 
POSDRU 2007-2013 

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane anunţă aprobarea şi publicarea în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.596/23 
august 2010, a Ordinului comun al ministrului muncii familiei şi protecţiei sociale şi a ministrului 
finanţelor publice nr.1117/2170/august 2010, pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei 
cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial 
„Dezvoltarea Resurselor Umane”. Odată cu publicarea în Monitorul Oficial a ordinului menţionat 
mai sus, prevederile ordinului nr.3/185/2008 se abrogă. 

 

III ) Masura 112 "Instalarea tinerilor fermieri" 
PNDR: AP 1 "Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier"  
Introducere 
Sprijinul acordat in cadrul masurii are ca scop dezvoltarea exploatatiilor agricole, care produc in 
principal produse agricole vegetale si animale (materie prima) pentru consum uman si hrana 
animalelor. 
Obiectivele programului 
Masura 112 are ca obiective generale imbunatatirea si cresterea competitivitatii sectorului agricol 
prin promovarea instalarii tinerilor fermieri si sprijinirea procesului de modernizare si 
conformitate cu cerintele pentru protectia mediului, igiena si bunastarea animalelor, siguranta la 
locul de munca si imbunatatirea managementului exploatatiilor agricole prin reinnoirea generatiei 
sefilor acestora, fara cresterea populatiei active ocupate in agricultura.  
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Obiectivele specifice ale masurii se refera la cresterea veniturilor exploatatiilor conduse de tinerii 
fermieri.  
 
Obiectivele operationale se refera la cresterea numarului de tineri agricultori care incep pentru 
prima oara o activitate agricola ca sefi de exploatatii si incurajarea tinerilor fermieri de a realiza 
investitii. 
Solicitanti eligibili 
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 112 sunt 
fermierii in varsta de pana la 40 de ani (neimpliniti la data depunerii Cererii de Finantare), 
persoane fizice sau juridice care practica in principal activitati agricole si a caror exploatatie 
agricola: are o dimensiune economica cuprinsa intre 6 si 40 UDE; este situata pe teritoriul tarii si 
este inregistrata in Registrul fermelor si Registrul agricol. 
 
Categoriile de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin nerambursabil prin Masura 112, sunt 
persoanele fizice; persoanele fizice inregistrate si autorizate in conformitate cu prevederile 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare: 
individual si independent, ca persoane fizice autorizate; ca intreprinzatori titulari ai unei 
intreprinderi individuale sau asociati si administratori unici ai unei Societati cu raspundere 
limitata - SRL, infiintata in baza Legii 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
 
Activitati eligibile 
Planul de afaceri trebuie sa cuprinda detalii privind: 
- descrierea situatiei initiale a exploatatiei agricole preluate, precum si a etapelor si obiectivelor 
stabilite in vederea dezvoltarii acesteia;  
- descrierea detaliata a investitiilor, programelor de formare profesionala, serviciilor si a altor 
actiuni in vederea dezvoltarii activitatilor exploatatiilor agricole;  
- elemente referitoare la mediu si evaluarea principalelor riscuri;  
- descrierea modului de utilizare a intregului sprijin financiar nerambursabil solicitat; 
- demonstrarea viitoarei viabilitati economice a exploatatiei agricole: costuri, venituri si 
cheltuielile realizate respectand standardele comunitare, in conditii de piata si concurenta. 
Conditii de finantare 
Suma totala alocata prin Masura 112 "Instalarea tinerilor fermieri" pentru finantarea proiectelor 
care vor fi depuse la APDRP este de 61.426.400 milioane de euro.  
 
Sprijinul nerambursabil acordat pentru un tanar fermier in cadrul Masurii 112 este de minimum 
10.000 de euro si maximum 25.000 de euro. 
Termene limita 
Termenul limita pentru depunerea proiectelor in cadrul acestei sesiuni este 30 septembrie 2010, 
ora 12:00. 

Finantator: Uniunea Europeana 
Sursa: Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit 
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IV ) Sprijin financiar de pana la 1.075.000 lei acordat pentru investitii pentru 
intreprinderile mici si mijlocii 
POSCCE: AP 1"Un sistem inovativ si ecoeficient de productie", DMI 1.1 "Investitii productive si 
pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM", Op. a) "Sprijin pentru 
consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile" 
 
Obiectivele programului 
Obiective: 
- Consolidarea si dezvoltarea durabila a sectorului productiv. 
- Crearea unui mediu favorabil dezvoltarii durabile a intreprinderilor. 
 
Solicitanti eligibili 
Beneficiari eligibili: 
- Intreprinderile mici; 
- Intreprinderile mijlocii; 
- Societatile cooperative. 
 
Activitati eligibile 
Tipuri de proiecte: 
- Crearea unei noi unitati de productie (fabrica/sectie/instalatie);  
- Extinderea unei unitati existente pentru cresterea capacitatii de productie;  
- Diversificarea productiei unei unitati existente, prin lansarea de noi produse sau servicii;  
- Modernizarea intreprinderii, inclusiv schimbari in procesul de productie al unei unitati existente 
(ex: modernizare instalatii, echipamente si instalatii inalt tehnologizate, automatizarea sau 
mecanizarea procesului de fabricatie, introducerea de noi tehnologii de productie). Echipamentele 
pentru protectia mediului, reciclarea deseurilor, tratarea apelor reziduale se finanteaza numai in 
legatura cu investitiile mentionate anterior; 
- Achizitionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licente, know-how sau solutii 
tehnice nebrevetate;  
- Consultanta specifica si instruire specializata strict legata de activitatile de investitii specificate 
mai sus. 
 
 
Conditii de finantare 
Buget apel de proiecte: 301 milioane lei, din care:  
- Regiunea 1 (Bucuresti - Ilfov) - 30 mil.lei  
- Regiunea 2 (Centru, Nord -Vest, Vest si Sud Est) - 120 mil.lei  
- Regiunea 3 (Nord Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia) - 151 mil.lei. 
 
Valoarea sprijinului financiar nerambursabil acordat: maximum 1.075.000 lei. 
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Intensitatea maxima a sprijinului financiar nerambursabil acordat din totalul costurilor eligibile 
este de:  
a) pentru intreprinderile mici:  
- 60% pentru proiectele care se implementeaza in Regiunea Bucuresti-Ilfov  
- 70% pentru proiectele care se implementeaza in restul regiunilor  
b) pentru intreprinderile mijlocii:  
- 50% pentru proiectele care se implementeaza in Regiunea Bucuresti-Ilfov;  
- 60% pentru proiectele care se implementeaza in restul regiunilor.  
 
Intensitatea maxima a sprijinului financiar nerambursabil in cazul sprijinului pentru consultanta si 
instruire acordat IMM prin schema de minimis, este de 70% din valoarea cheltuielilor eligibile 
pentru servicii de consultanta specifica si instruire specializata, dar nu mai mult de 10% din 
valoarea totala a cheltuielilor eligibile ale proiectului. 
 
Termene limita 
1. Inscrierea on-line a proiectelor va incepe in data de 6 septembrie 2010 ora 9.00 in cadrul 
sectiunii speciale deschisa pe site-ul web al OI IMM http: // oiimm.mimmcma.ro/  
2. Aplicatia de inregistrare on-line va ramane deschisa si se vor putea inscrie proiecte individuale 
pana la acoperirea dublului bugetului alocat fiecarei regiuni in parte, dar nu mai tarziu de 3 
luni de la data deschiderii aplicatiei.  

Finantator: Uniunea Europeana 
Sursa: Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri 

 
 
 
 

V ) DMI 4.3 "Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor 
POR: AP 4 "Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local" 
 
Introducere 
Regio sprijina dezvoltarea microintreprinderilor productive si a celor prestatoare de servicii care 
utilizeaza potentialul endogen al regiunilor (resurse naturale, materii prime, resurse umane etc). 
Mai mult, microintreprinderile vor fi incurajate sa utilizeze noi tehnologii, echipamente IT, avand 
un rol primordial in cresterea competitivitatii si productivitatii.  
 
Obiectivele programului 
Finantarea microintreprinderilor are ca scop sprijinirea continuarii procesului de restructurare si 
redresare economica a zonelor aflate in declin, indeosebi a oraselor mici si mijlocii, intrucat 
acestea creeaza locuri de munca si au flexibilitatea necesara sa se adapteze cerintelor unei 
economii de piata dinamice. 
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Solicitanti eligibili 
Pot solicita finantare societatile comerciale sau societatile cooperative care indeplinesc conditiile 
de eligibilitate detaliate in cadrul acestui ghid. 
  
Activitati eligibile 
Regio finanteaza doar anumite tipuri de investitii (denumite activitati eligibile), in cadrul 
proiectului, care conduc la dezvoltarea microintreprinderii:  
- Achizitionarea de echipamente si tehnologii noi, moderne pentru activitatea de productie, 
prestare servicii, constructii a microintreprinderii; 
- Achizitionarea de sisteme IT (hardware si/sau software);  
- Construirea/ extinderea/ modernizarea spatiilor de productie/ prestare servicii ale 
microintreprinderii.  
 
Pentru modernizarea spatiilor de productie/ prestare servicii ale microintreprinderii nu sunt 
considerate eligibile lucrarile de mentenanta sau reparatii.  
 
Conditii de finantare 
Valoarea finantarii nerambursabile poate reprezenta 100% din totalul cheltuielilor eligibile, dar 
nu mai mult de 200.000 EUR (100.000 EUR in cazul intreprinderilor din domeniul transportului 
rutier - transportul de marfa si transportul de calatori pe cale rutiera). 
 
In cazul in care microintreprinderea a mai beneficiat de ajutor in regim de minimis, din surse 
publice (inclusiv fonduri comunitare), in ultimii 2 ani fiscali inainte de data depunerii cererii de 
finantare si/sau in anul curent depunerii cererii de finantare, valoarea maxima a finantarii 
nerambursabile ce poate fi solicitata (200.000 euro) va fi redusa corespunzator, cu valoarea totala 
a ajutorului/ajutoarelor primite deja. 
 
In cazul in care valoarea totala eligibila a proiectului este mai mare decat cuantumul maxim al 
finantarii nerambursabile ce poate fi acordat in regim de minimis (200.000 sau 100.000 EUR, 
vezi mai sus), atunci diferenta va constitui contributia proprie a solicitantului la valoarea eligibila 
a proiectului. 
 
Pe langa contributia la valoarea eligibila, solicitantul va suporta toate cheltuielile neeligibile ale 
proiectului, rezultand contributia proprie totala a solicitantului. 
 
Valoarea totala a proiectului (suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) trebuie sa fie cuprinsa 
intre 100.000 lei si 3.000.000 lei. 
Termene limita 
Cerere de proiecte cu depunere continua pana la depasirea alocarii financiare pe fiecare regiune. 
 

Finantator: Uniunea Europeana 
Sursa: Inforegio 
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