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PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL CRESTEREA  

COMPETITIVITATII ECONOMICE 

(POS CCE) 2007-2013 

 

Axa Prioritara 1 - Un sistem inovativ si ecoeficient de productie 

Domeniul de interventie D1.1 - Investitii productive si pregatirea pentru 

competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM Operatiunea a) Sprijin 

pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si 

intangibile 

Schema de finantare  S2 - Investitii curpinse intre 250.001 - 1.500.000 euro 

pentru intreprinderile mici si mijlocii 

 

FINANTARE NERAMBURSABILA  

 
Valoarea maxima a finantarii nerambursabile: Max 1.500.000 euro (echivalentul in lei 

calculat la cursul BNR de la data depunerii cererii de rambursare). 

 
Pentru intreprinderile mici 

- 60% pentru Regiunea Bucuresti Ilfov 

- 70% pentru restul regiunilor 

 
Pentru intreprinderile mijlocii 

- 50% pentru Regiunea Bucuresti Ilfov 

- 60% pentru restul regiunilor 

 

Finantare in avans: max. 35% din valoarea sprijinului financiar nerambursabil aprobat. 

 

SOLICITANTI ELIGIBILI 

 
Societati comerciale si societati cooperative care indeplinesc urmatoarele conditii: 

 
1. sunt intreprinderi mici, adica au intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de 

afaceri anuala neta sau detin active totale de pâna la 10 milioane euro, echivalent in lei sau; 
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2. sunt intreprinderi mijlocii, adica au intre 50 si 249 de salariati si realizeaza o cifra de 

afaceri anuala neta de pâna la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale 

care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro. 

 
CONDITII ELIGIBILITATE 

 
a) a desfasurat in mod legal activitate economica pe perioada ultimului exercitiu financiar. 

 
b) a obtinut profit din exploatare in ultimul exercitiu financiar inainte de data depunerii 

Cererii de finantare; 

c) nu desfasoara activitati intr-unul din urmatoarele sectoare de activitate: 

- sectorul pescuitului si acvaculturii; 

- sectorul constructiilor navale; 

- sectorul fibrelor sintetice; 

- sectorul carbonifer; 

- industria otelului; 

- activitati legate de procesarea primara a produselor agricole, asa cum sunt prevazute in 

Anexa nr. 1 la Tratatul privind constituirea Comunitatii Europene. 

 
d) nu se incadreaza intr-una din situatiile de mai jos: 

 
1. este in stare de insolventa, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura 

insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare; 

2. este in stare de faliment ori lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar 

sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii 

sau este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege; 

3. face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una din situatiile prevazute la 

pct. 2.; 

4. nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari 

sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu 

prevederile legale in vigoare in România; 

5. este declarat intr-o situatie grava de incalcare contractuala pentru neindeplinirea 

obligatiilor provenind dintr-o procedura de achizitii sau dintr-o alta finantare din fondurile 

Comisiei Europene; 

6. a fost subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei 
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decizii a Consiliului Concurentei sau a Comisiei Europene si acest ordin nu a fost deja 

executat; 

7. este in dificultate, in conformitate cu Liniile Directoare Comunitare cu privire la 

ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate, 

publicate in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. C 244/01.10.20042; 

8. are credite restante sau rezultate din reesalonarea datoriilor la data depunerii 

prezentei Cereri de finantare. 

 
Reprezentantul legal al solicitantului nu se afla intr-una din situatiile de mai jos: 

 
a. a suferit condamnari definitive din cauza unei conduite profesionale indreptate impotriva 

legii, hotarâre formulata de o autoritate de judecata ce are forta de lucru judecat (res 

judicata), (ex. hotarârea instantei impotriva careia nu mai pot fi exercitare caile de atac 

prevazute de lege); 

b. a fost subiectul unei judecati de tip res judicata pentru frauda, coruptie, implicarea in 

organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale 

Comunitatii Europene. 

 
Infrastructura si/sau terenul pe care se face investitia 

 
Pentru a fi eligibil proiectul depus de solicitant infrastructura si/sau terenul pe care se face 

investitia trebuie sa indeplineasca cumulativ la data depunerii Cererii de finantare 

urmatoarele conditii: 

 
a. Nu sunt grevate de sarcini; 

b. Nu fac obiectul unor litigii in curs de solutionare la instantele judecatoresti 

cu privire la situatia juridica; 

c. Nu fac obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale in materie sau 

dreptului comun. 

 
ACTIVITATI ELIGIBILE 

 
a) Crearea unei noi unitati de productie (firma/sectie/instalatie), inclusiv transferul unei 

unitati de productie existente ca urmare a unei decizii a autoritatilor publice romanesti. Nu 
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se finateaza delocalizarea sau transferul unei capacitati de productie dintr-un stat membru 

UE intr-un alt stat; 

 
b) Extinderea unuei unitati existente pentru cresterea capacitatii de productie; 

 
c) Diversificarea productiei unuei unitati existente, prin lansarea de noi produse; 

 
d) Modernizarea intreprinderii, inclusiv schimbari in procesul de productie a unei unitati 

existente (ex: modernizare instalatii, echipament si instalatii inalt tehnologizate, 

automatizarea a procesului de fabricatie, introducerea de noi tehnologii de productie). 

Echipamentele pentru protectia mediului, reciclarea deseurilor, tratarea apelor reziduale, 

reducerea emisiilor din atmosfera se finanteaza numai in legatura cu investitiile mentionate 

anterior; 

 
e) Achizitionarea de bunuri intangible, cum ar fi software, brevete, licente, know-how sau 

solutii tehnice nebrevetate; 

 

f) Instruire specializata, strict legata de activitatile de investitii specificate mai sus; 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE 

 
a) Cheltuieli pentru achizitia de teren, in limita a maxim 10% din cheltuielile totale 

eligibile ale proiectului; 

 
b) Cheltuieli pentru achizitia de spatii de productie, lucrari de constructie si 

modernizare, in limita a maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile; 

 
c) Cheltuieli pentru achizitia de instalatii si echipamente; 

 
d) Cheltuieli pentru achizitia, inchirierea si leasing-ul de mijloace de transport 

tehnologice care sunt strict necesare (legate) pentru ciclul de productie (doar pentru 

codurile CAEN F - Constructii si CB - Industria extractiva - produse non energetice); 

 
e) Cheltuieli pentru achizitia de brevete, licente si know-how, solutii tehnice 

nebrevetate, incluzând software legat de procesul de productie si de cerintele 

manageriale ale intreprinderii; 
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f) Cheltuieli pentru proiectarea, organizarea de santier, studii de fezabilitate si 

evaluare a impactului asupra mediului, intr-un cuantum de maxim 10% din totalul 

cheltuielilor eligibile; 

 
g) Cheltuieli pentru studii de amplasament si geologice; 

 
h) Cheltuieli pentru instruire specializata pentru personalul operativ (in cazul 

achizitiei de tehnologie/echipament/software); 

 
CHELTUIELI NEELIGIBILE 

 
a) taxa pe valoarea adaugata; 

b) dobânda si alte comisioane aferente creditelor; 

c) cheltuielile colaterale care intervin intr-un contract de leasing; 

d) dezafectarea centralelor nucleare; 

e) achizitia de echipamente second-hand; 

f) amenzi, penalitati si cheltuieli de judecata; 

g) costurile pentru operarea obiectivelor de investitii. 

h) mijloace de transport marfa, autovehicule si alte mijloace de transport. 

 

 

 

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 


