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PROGRAMUL OPERATIONAL CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE  

AXA PRIORITARA 3 „Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectorul 

public si privat” 

 

Domeniul Major de Interventie 1 „Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei si 

comunicatiilor ” 

 

Operatiunea 3.1.1 Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe   

 

Axa 3 – „Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectorul public si privat” sprijina 

competitivitatea economica si promovarea interactiunii intre sectorul public si 

intreprinderi/cetateni prin valorificarea pe deplin a potentialului TIC si a aplicarii sale in 

administratia publica si sectorul privat (intreprinderi, cetateni).  

 

Prin intermediul acestei operatiuni se urmareste conectarea la Internet prin conexiuni 

broadband si achizitionarea echipamentelor conexe.  

 

Durata de depunere a propunerilor de proiecte: este estimata a demara in luna iunie 2010. 

 

APLICATII ELIGIBILE 

 

- Solicitantul este intreprindere micro, mica sau mijlocie definita in conformitate cu Legea 

nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare sau ONG infiintata conform 

prevederilor O.U.G. nr.26/2000 referitoare la asociatii si fundatii; 

 

- Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost supus unei condamnari in ultimii 3 ani, de 

catre nici o instanta judecatoreasca, din motive profesionale sau de etica profesionala; 

 

- Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost condamnat pentru frauda, coruptie, 

implicare in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor 

financiare ale Comunitatii Europene; 

 

- Reprezentantul legal al solicitantului nu furnizeaza informatii false; 
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- Solicitantul este direct responsabil de pregatirea si managementul proiectului si nu 

actioneaza ca intermediar pentru proiectul propus a fi finantat; 

 

- Solicitantul declara ca nu a beneficiat de conexiune broadband in ultimele 12 luni. 

 

APLICABIL NUMAI IMM: 

 

- Solicitantul este inregistrat la Registrul Comertului ca societate comerciala si opereaza pe 

teritoriul Romaniei;  

 

- Solicitantul nu este in stare de faliment sau nu se afla in procedura de lichidare, nu are 

afacerile administrate de un judecator sindic, nu are nici o restrictie asupra activitatii 

comerciale, nu este subiectul unor aranjamente intre creditori; 

 

- Solicitantul nu inregistreaza datorii publice, nu are intarzieri la plata taxelor, obligatiilor si 

a altor contributii la bugetul de stat, bugetele speciale si bugetele locale prevazute de 

legislatia in vigoare; 

 

- Solicitantul nu se afla in dificultate, asa cum este definita in Liniile directoare comunitare 

privind ajutorul de stat acordat pentru salvarea si restructurarea companiilor aflate in 

dificultate (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C244/01.10.2004); 

 

- Solicitantul declara ca are capacitatea de a acoperi diferenta dintre finantarea publica si 

costul proiectului prin resurse proprii sau atrase, co-finantand astfel proiectul pana la 

rambursarea sumelor pe care le va solicita;  

 

- Solicitantul inregistreaza profit operational in ultimul exercitiu financiar;  

 

- Aplicantul trebuie sa declare ajutorul financiar cumulate pe ultimii 3 ani fiscali, astfel 

incat sa se poata verifica respectarea regulii “de minimis”. 
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In conformitate cu reglementarile privind ajutorul de stat, urmatoarele sectoare nu sunt 

eligibile:   

• productia, procesarea primara si comercializarea produselor agricole listate in Anexa 

1 a Tratatului CE; 

• pescuitul si acvacultura; 

• constructiile navale; 

• sectorul carbonifer;  

• industria otelului si cea a fibrelor sintetice; 

• sunt excluse activitatile legate de export catre terte piete sau state membre si 

ajutorul care favorizeaza utilizarea produselor autohtone in detrimentul celor 

importate; 

• sunt excluse urmatoarele domenii: din clasificarea codurilor CAEN, codul D “Industria 

prelucratoare”: producerea de arme si munitii, tutun, bauturi alcoolice, si codul J 

„Activitati bancare, financiare si de asigurari”. 

 

ACTIVITATI ELIGIBILE 

 

- Conectarea la Internet prin conexiuni broadband (activitate obligatorie pentru toate 

proiectele); 

- Achizitionarea unui calculator pentru fiecare punct de lucru si/sau echipamente si servicii 

conexe necesare pentru o retea de maximum 10 calculatoare – corelate cu numarul 

angajatilor; 

- Achizitionarea unui server si a soft-ului de operare necesar; 

- Achizitionarea unei imprimante (A4/A3), unui scanner si a unei web-cam pentru video-

conferinte pentru fiecare punct de lucru (max.10 buc.); 

- Achizitionarea licentelor software necesare operarii calculatoarelor/laptop-urilor si 

pachetul office; 

- Realizarea unui website, achizitionarea domeniului pentru acest website – obligatoriu 

(daca aplicantul nu are inca); 

- Achizitionarea si implementarea solutiei de semnatura electronica. 
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CHELTUIELI ELIGIBILE    

 

- Costurile privind achizitia de echipamente IT si periferice; 

- Plata abonamentului privind accesul broadband la Internet pentru o perioada de 12 luni; 

- Taxa de conectare pentru serviciile de broadband;  

- Cheltuieli pentru crearea si administrarea unui website, gazduirea acelui website timp de 

12 luni;  

- Cheltuieli pentru achizitionarea numelui de domeniu;  

- Achizitionarea unui calculator pentru fiecare punct de lucru si/sau echipamente si servicii 

conexe necesare pentru o retea de maximum 10 calculatoare – in limita a 50 % din 

numarul angajatilor;  

- Cheltuieli privind achitionarea si implementarea solutiei de semnatura electronica; 

- Servicii de consultanta pentru implementarea si configurarea software-ului relevant; 

- Cheltuieli privind achizitionarea de aplicatii software, licente. 

 

Categorii de CHELTUIELI NEELIGIBILE: 

• taxa pe valoarea adaugata; 

• dobanda si alte comisioane aferente creditelor; 

• achizitia de echipamente second-hand; 

• amenzi, penalitati si cheltuieli de judecata; 

• costurile pentru operarea obiectivelor de investitii; 

• diferentele de rate de schimb curs valutar. 

 

FINANTAREA PROIECTULUI 

 

Forma grantului - finantare nerambursabila 

 

Valoarea maxima a ratei de cofinantare este de : 90% pentru IMM-uri si 95% 

pentru ONG-uri 

  

Marimea finantarii acordate: Valoarea maxima a finantarii acordate: 25.000 EUR 
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Actele solicitate in copie: 

1. CUI; 

2. Statut; 

3. Anexe la Statut (de la infiintare pana in prezent); 

4. Bilant si cont de profit si pierdere 2008, 2009; 

5. Balanta la dec. 2009; 

6. Balantele lunilor: ianuarie 2010 - aprilie 2010; 

7. Oferte de pret pentru utilajele ce urmeaza a fi achizitionate: oferta completa de pret cu si 

fara tva, cu nume si prenume in clar, semnatura, stampila si data. 

  

Se vor solicita certificat constatator, certificate fiscale de plata a impozitelor si datoriilor la 

bugetele locale si bugetul consolidat  in momentul depunerii cererii de finantare. 

  

  

Nu ezitati sa luati legatura cu societatea noastra; OPEN CONSULTING va sta la dispozitie cu 

orice alte informatii si/sau clarificari suplimentare. 

  

In speranta unei bune colaborari pe viitor, va rugam sa primiti asigurarea consideratiei 

noastre depline. 

 

 

Cu stima, 

Iulia COJOCARU 

Manager Finantare  

Vodafone: 0727.821.113 

Email: iulia@openconsulting.ro 

 

 

 


