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 POC 2.2.1– Programul Operational Competitivitate 
Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si inovarii in domeniu prin dezvoltare de clustere 

Oportunitate 
finantare: 

• Programul Operational Competitivitate 2014-2020 - Axa prioritara 2 – Tehnologia informatiei si comunicatiilor (TIC) 
pentru o economie digitala cometitiva  

Tipuri de 
proiecte 

• IoT,  smart city / smart village 
• Cyber security 
• Big data 
• Inteligenta artificiala 
• Tranzactii electronice  
• E-guvernare- Digitizarea administratiei publice 
• E-sănătate 
• Digitalizare (automatizare, robotizare) industrială 
Se vor finanta atat produse /servicii/aplicatii inovative care sustin activitatea interna a solicitantului  cat si 
produse/servicii/aplicatii realizate pentru alte entitati ( in conformitate cu specificului  activitatii acestora) in scopul 
eficientizarii  si optimizarii activitatii utilizand mijloace specifice  TIC (demonstrand astfel integrarea in diverse sectoare 
de activitate) 

Activitati 
eligibile 

• Activități aferente achiziționării de hardware TIC și a altor dispozitive aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, 
configurare, punere în funcțiune); 

• Activități aferente amenajării centrului de date în care se vor instala echipamentele TIC achiziționate prin proiect 
(o singură dată pe perioada implementării); 

• Activități aferente achiziționării și/sau dezvoltării aplicațiilor software/licențelor necesare implementării 
proiectului, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date 
existente, achiziționarea și implementarea de soluții de semnătură electronică, inclusiv resurse de stocare si 
procesare, justificate din punct de vedere al implementarii proiectului Dezvoltarea și implementarea soluțiilor 
software specifice proiectului și integrarea aplicațiilor folosite trebuie să respecte obligatoriu etapele clare de 
dezvoltare: analiza cerințelor, proiectare, implementare și testare, precum și pe cele de punere în funcțiune (dacă 
este cazul); 

• Activități aferente cercetării industriale sau dezvoltării experimentale;  
• Activități necesare informării și publicității proiectului - conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală și 

prezentului ghid al solicitantului; 
• Activități aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru: 
• elaborarea documentațiilor necesare pregătirii proiectului propus spre finanțare 
• managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectului și servicii de 

asistență juridică pentru realizarea achizițiilor (elaborarea documentației de atribuire și aplicarea procedurilor de 
atribuire a contractelor de achiziție) 

• Activități aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate / achiziționate și cel care va 
asigura mentenanța; 

• Activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor naționale) 
și tehnică (din perspectiva corespondenței rezultatului proiectului cu Cererea de finanțare și obiectivele POC; 

• Activități specifice echipei interne de management a proiectului. 
 
Activitățile eligibile trebuie să fie corelate cu cheltuielile previzionate pentru proiect si să fie strict legate de atingerea 
obiectivului proiectului care vizează obținerea de produse / servicii/ aplicații TIC inovative. 
 
Eligibilitatea unei activități nu este echivalentă cu eligibilitatea tuturor cheltuielilor efectuate pentru realizarea acelei 
activități. 
 
Nu vor fi finanțate proiecte care prevăd doar cheltuieli eligibile în cadrul schemei de minimis  
 
Proiectul nu va utiliza cu precădere produse naționale în detrimentul produselor importate. 
 
Activitățile finanțate pentru achiziționarea de active corporale și necorporale trebuie să constituie investiții inițiale 
pentru solicitant. Investiția inițială, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) 651/2014), reprezintă o 
investiție în active corporale și necorporale legată de demararea unei unități noi, extinderea capacității unei unități 
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existente, diversificarea producției unei unități prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o 
schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente. 
Pentru a fi eligibile serviciile juridice decontate prin proiect nu trebuie să reprezinte o activitate continuă sau periodică 
și nici nu pot fi legate de costurile de exploatare obișnuite ale întreprinderii, cum ar fi serviciile normale sau periodice, 
de consultanță fiscală sau consultanță juridică. 
Solicitantul se va angaja să asigure obligatoriu mentenanța pentru produsul/ serviciul/aplicația dezvoltate și 
implementate, inclusiv funcționarea permanentă a acestora în perioada de post implementare (36 de luni după 
finalizarea proiectului), cu excepția perioadelor de mentenanță planificate. 

Solicitanti 
eligibili 

• Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în 
România, centrate pe domeniul TIC 
sau 

• Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în 
România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC 

• Consorții formate din: 
o Entitatile definite mai sus( oricare dintre cele doua)  

și 
o Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară 

activitatea în România 
Indicatori Indicatorii obligatorii se împart în două categorii:  

1. Indicatori prestabiliți(de program), reprezentați de indicatorii aferenți acțiunii din AP2 și aprobați odată cu POC 
2. Indicatori prestabiliți la nivel de proiect, care sunt indicatori specifici ai proiectului 
Indicatorii sunt de două tipuri:   
1. Indicatori de realizare - a căror valoare țintă se măsoară la sfârșitul perioadei de implementare,  
2. Indicatori de rezultat - a căror valoare se măsoară la sfârșitul perioadei de durabilitate, respectiv 3 ani de la data 

plății finale către beneficiar. 
Buget  • Nespecificat in varianta consultativa 
Grant  • V. max = 5 mil EUR 

• V. min = 1 mil EUR 
• V. max. minimis  

 Max. 20% din V. total. Ch. eligibile (cumulat pt lider si parteneri) 
 Max 200 mii EUR  

o 100 mii EUR solicitanti cu activitate in sectorul transporturilor pe ultimii 3 ani fiscali (anul in curs si 
2 ani anteriori) 

Cofinantare  
Nr. 
crt. 

Cheltuieli eligibile în funcție 
de tipul de ajutor de stat 

prevăzut în Regulamentul CE 
nr. 651/2014 

Intensitatea maximă a ajutorului 
% din cheltuieli eligibile 

1.  

 
Ajutoarele regionale pentru 

investiții 
 
 

Regiunea de 
implementare a 

proiectului 
Tip IMM 

Perioada de acordare 
a ajutorului 

01/01/2018 - 
31/12/2020 

Regiunile Centru, Sud 
Muntenia, Nord Est, 
Sud Est, Nord Vest, 

Sud Vest Oltenia 

Micro și Mici 70 

Mijlocii 60 

Regiunea Vest și Jud. 
Ilfov 

Micro și Mici 55 
Mijlocii 45 

București 
Micro și Mici 30 

Mijlocii 20 
 

2.  

Ajutoarele pentru proiecte de 
cercetare și dezvoltare – dacă 

partea din proiect care 
beneficiază de ajutor se 

Microîntreprinderi și întreprinderi mici Întreprinderi mijlocii 

Dezvoltare experimentală 

45% 35% 
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încadrează în cercetare 
industrială sau dezvoltare 

experimentală 
 

60% * 50% * 
Cercetare industrială 

70% 60% 
80% * 75% * 

3.  Ajutoarele pentru inovare 
destinate IMM-urilor 50%** 

4.  Ajutoarele pentru inovarea de 
proces și organizațională 50% 

5.  Ajutor de minimis 
100%, maxim 200.000 euro per proiect în condițiile schemei de ajutor de 

minimis și nu mai mult de 20% din totalul cheltuielilor eligibile pentru 
proiect 

 

Regiunile de dezvoltare 
TOTAL FINANȚARE NERAMBURSABILĂ 

FEDR BUGET DE STAT 

Regiuni mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Sud-Est, Sud 
Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și 
Centru) 

85% 15% 

Regiuni mai dezvoltate (București-Ilfov, inclusiv 
capitala București) 

80% 20% 

 
 

Investitii 
vizate  

• Investiții în active corporale și necorporale în cadrul unei investiții inițiale; 
• Investiții în cercetare industrială și dezvoltare experimentală; 
• Investiții în proiecte de inovare ale IMM-urilor; 
• Investiții în proiecte de inovare de proces și organizaționale. 

Eligibilitatea 
solicitantului 

• Sunt înființate până în anul 2019, inclusiv; 
• Au obținut profit din exploatare pe ultimul exercițiu financiar încheiat (2019); 
• Fac dovada apartenenței la un cluster centrat pe domeniul TIC - dacă este cazul. 
• Fac dovada co-finanțării eligibile aferente proiectului și a cheltuielilor neeligibile  asociate acestuia, exclusiv 

TVA 
• Se încadrează în una din următoarele categorii: microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere 

mijlocie, atât la data depunerii cererii de finanțare, cât și la data semnării contractului de finanțare. 
• Nu înregistrează obligații bugetare nete (diferența dintre obligațiile de plată restante la buget și sumele de 

recuperat de la buget) la data depunerii Cererii de finanțare și la data semnării Contractului de finanțare 
• Nu se află în una din situațiile incompatibile cu acordarea finanțării din fonduri publice; 
• Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii  3 ani, sau 

nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași 
activități, în cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul Cererii de finanțare. Nu a mai obținut 
finanțare nici pentru alte proiecte implementate, având același obiectiv, dar care din diverse motive nu și-au 
atins indicatorii.  

• Solicitantul este direct responsabil de pregătirea, realizarea și managementul proiectului, nu acționează ca 
intermediar pentru proiectul propus a fi finanțat și este responsabil pentru asigurarea sustenabilității 
rezultatelor proiectului; 

• Nu este in dificultate 
• Nu se afla in stare de faliment 
• Nu este subiectul unei decizii/ordin de recuperare a unui ajutor ce nu a fost deja executată și creanța nu a fost 

integral recuperată 
• Solicitantul trebuie să nu desfășoare (pe perioada implementării și pe perioada de sustenabilitate a 

proiectului) activități în unul dintre domeniile/sectoarele excluse, activități cu produse cu caracter erotic sau 
obscen, al jocurilor de noroc, precum și cele care contravin bunelor moravuri, ordinii publice și/sau 
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prevederilor legale în vigoare; nu deține pagini web care conțin acte sau materiale cu caracter obscen, definite 
conform Legii 196/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

• Reprezentantul legal al solicitantului nu a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale 
îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forță de „res judicata” (ex. 
împotriva căreia nu se poate face recurs) în ultimele 36 de luni; 

• Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru 
comiterea unei fraude/fapte de corupție/infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene 
și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal cu 
modificările și completările ulterioare, implicarea în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în 
detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene; 

• Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost găsit vinovat de încălcarea gravă a  vreunui contract anterior, 
din cauza nerespectării obligațiilor contractuale în urma unei proceduri de achiziție sau în urma unei proceduri 
de acordare a unei finanțări nerambursabile, din bugetul Uniunii Europene 

• Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost găsit vinovat printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru 
comiterea unei fraude/ fapte de corupție/ infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene 
și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal, cu 
modificările și completările ulterioare; 

• Reprezentantul legal nu este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile 
naționale/comunitare în vigoare; 

• Reprezentantul legal al solicitantului nu este vinovat de inducerea gravă în eroare a Organismului Intermediar 
(OIPSI) prin furnizarea de informații incorecte  care pot genera inducerea în eroare a Organismului Intermediar 
(OI) și a Autorității de Management (AM) în cursul participării la cererea de propuneri de proiecte si in 
implementarea proiectului.; 

• Îndeplinesc orice alte condiții-cerințe specifice acțiunii pentru care este lansat apelul, care nu aduc atingere 
prevederilor în materie de ajutor de stat/de minimis care rezultă din dispozițiile legale aplicabile, din POC și 
ghidul solicitantului. 

 
Solicitantul  va avea calitatea de microîntreprindere / întreprindere mica / întreprindere mijlocie, atât la data depunerii 

cererii de finanțare, cât și la data semnării contractului de finanțare. 
 

Coduri CAEN 
eligibile 

Cod CAEN obligatoriu 
principal/secundar Denumire activitate 

C2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module) 
C2612 Fabricarea altor componente electronice 
C2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații 
J6201 Activități de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client) 
J6202 Activități de consultanta in tehnologia informației 
J6203 Activități de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul 
J6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației 

M7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie 
M7219 Cercetare-dezvoltare in alte științe naturale si inginerie 

 
La data încheierii contractului de finanțare, toate locațiile de implementare declarate în proiect vor trebui sa aibă 
autorizate oricare din codurile CAEN pentru care se acordă finanțare. 
 
Locația/locațiile implementării proiectului trebuie să se regăseascăîn certificatul constatator, la data semnării 
contractului de finanțare. 

 
 
Ch. eligibile  

 

Cheltuieli eligibile în funcție de tipul de ajutor de stat prevăzut în Regulamentul CE nr. 651/2014 (inclusiv TVA 
aferent în condițiile în care TVA nu poate fi recuperat*) 

AJUTOR DE STAT 
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1. Ajutoarele regionale pentru investiții: 
Cheltuielile cu investițiile în active corporale și necorporale: 

a. achiziționarea de hardware TIC și a altor dispozitive aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, 
punere în funcțiune), justificate din punct de vedere al implementării proiectului. Sunt excluse elemente de 
mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin 
proiect(MySMIS = 21/65, 21/69); 

b. amenajarea**data center în care se vor instala echipamentele TIC achiziționate prin proiect (o singură dată 
pe perioada implementării), dacă clădirea în care se face investiția îndeplinește următoarele condiții la data 
depunerii cererii de finanțare: 

- sunt disponibile pentru investiții (sunt libere de orice sarcini, în sensul că nu sunt afectate de limitări 
legale, convenționale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activităților 
proiectului); 
- nu fac obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația juridică; 
- Nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau a dreptului comun 

(MySMIS = 36/147) 
c. achiziționarea aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurarea și 

implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, realizarea unui 
website/portal și achiziționarea numelui de domeniu, achiziționarea și implementarea de soluții de 
semnătură electronică, inclusiv resurse de stocare si procesare.Dezvoltarea și implementarea soluțiilor 
software specifice proiectului și integrarea aplicațiilor folosite trebuie să respecte obligatoriu etapele clare de 
dezvoltare: analiza cerințelor, proiectare, implementare și testare, precum și pe cele de punere în funcțiune 
(dacă este cazul); (MySMIS = 22/76, 29/106); 

 
2.Ajutoarele pentru proiecte de cercetare și dezvoltare – dacă partea din proiect care beneficiază de ajutor se 
încadrează în cercetare industrială sau dezvoltare experimentală: 
(a) Cheltuielile cu personalul: cercetători, tehnicieni și alți membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceștia 
sunt angajați în proiect(MySMIS = 25/85, 25/86); 
(b) Cheltuieli cu achizitia de instrumente și echipamente, în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul 
proiectului și pe durata acestei utilizări (MySMIS = 21/67, 21/68)  
În cazul în care aceste instrumente și echipamente nu sunt folosite pe întreaga lor durată de viață în proiect, sunt 
considerate eligibile doar cheltuielile de amortizare corespunzătoare duratei proiectului, calculate pe baza 
principiilor contabile general acceptate 
(c) Cheltuielile aferente cercetării contractuale, cunoștințelor și brevetelor cumpărate sau obținute cu licență din 
surse externe ( subscripții, abonamente, resurse de procesare, stocare și telecomunicații aferente serviciilor de IT 
&C ), în condiții de concurență deplină (MySMIS = 29/117, 29/119); 
(d) Cheltuielile de regie suplimentare și alte costuri de exploatare, inclusiv costurile materialelor consumabile și 
ale altor produse similare, necesare pentru implementarea proiectului(MySMIS = 21/73); 
3. Ajutoarele pentru inovare destinate IMM-urilor 
(a) Cheltuielile pentru detașarea de personal cu înaltă calificare de la un organism de cercetare și de difuzare a 
cunoștințelor sau de la o întreprindere mare, care efectuează activități de cercetare, dezvoltare și inovare, într-o 
funcție nou creată în cadrul întreprinderii beneficiare, fără să se înlocuiască alți membri ai personalului angajat al 
beneficiarului (MySMIS = 31/125); 
(b) Cheltuieli pentru servicii de consultanță în domeniul inovării și pentru serviciile de sprijinire a inovării (MySMIS 
= 29/121); 
 
4. Ajutoarele pentru inovarea de proces și organizațională 
(a) Cheltuielile cu personalul implicat în implementarea proiectului pentru alte activități decât cele susținute prin 
schema de ajutor de minimis (MySMIS = 25/83, 25/87); 
(b) Cheltuielile pentru instrumente, echipamente, în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul proiectului și 
pe durata acestei utilizări (MySMIS = 29/113, 3/6, 12/34)); 
(c) Cheltuielile aferente cercetării contractuale, cunoștințelor și brevetelor cumpărate sau obținute cu licență din 
surse externe în condiții de concurență deplină (MySMIS = 29/117, 29/119); 
(d) Cheltuieli pentru amenajare** data center (o singură dată pe perioada implementării), dacă clădirea în care se 
face investiția îndeplinește următoarele condiții: 
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- sunt disponibile pentru investiții (sunt libere de orice sarcini, în sensul că nu sunt afectate de limitări 
legale, convenționale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activităților 
proiectului); 
- nu fac obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația juridică; 
- nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau a dreptului comun. 

(MySMIS = 36/147); 
 (e) Cheltuielile de regie suplimentare și alte costuri de exploatare, inclusiv costurile materialelor consumabile și 
ale altor produse similare, necesare pentru implementarea proiectului (MySMIS = 29/113, 21/70); 

AJUTOR DE MINIMIS 

1. Cheltuieli de informare și publicitate 
a. Cheltuieli obligatorii de informare și publicitate pentru proiect – conform prevederilor din Ghidul 
solicitantului și Manualului de Identitate Vizuală(MySMIS = 8/17); 
b. cheltuieli de promovare a produsului/serviciului dezvoltat prin proiect(MySMIS = 8/18); 
c. În cazul proiectelor de cercetare industrială sau dezvoltare experimentală - cheltuieli de promovare a 
rezultatelor proiectului pe scară largă (conferințe, publicări, registre cu acces liber sau unor programe 
informatice gratuite sau open source)(MySMIS = 8/19); 

2. Cheltuieli cu servicii de consultanță, avize, acorduri, autorizații 
a. Cheltuieli cu servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare depunerii proiectului 
(cerere de finanțare, plan de afaceri, raport de expertiză, etc.)(MySMIS = 9/29, 29/100, 29/105) 
b. Cheltuieli cu servicii de consultanță în domeniul managementului proiectului, inclusiv elaborarea 
documentațiilor necesare implementării proiectului și servicii de asistență juridică pentru realizarea 
achizițiilor publice (elaborarea documentației de atribuire și aplicarea procedurilor de atribuire a 
contractelor de achiziție publică)(MySMIS = 9/29, 29/100, 29/105) 
c. Cheltuieli pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente activităților eligibile ale 
acțiunii(MySMIS = 11/32) 
d. Cheltuieli pentru obținerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale(MySMIS = 
30/124); 

3. Cheltuieli pentru instruire / formare profesională specifică(MySMIS = 29/116) 
a. Cheltuieli legate de pregătirea personalului cărora le este destinat aplicația / produsul / serviciul 
software dezvoltat 
b. Cheltuieli legate de pregătirea personalului care va asigura mentenanța aplicației / produsului / 
serviciului software dezvoltat, dacă acesta este angajat al beneficiarului 

4. Cheltuieli pentru auditare intermediară/finală a proiectului: auditare financiară (conform reglementărilor 
naționale) și auditare tehnică (din perspectiva corespondenței rezultatului proiectului cu cererea de 
finanțare)(MySMIS = 7/15); 
5. Cheltuieli aferente managementului intern de proiect (doar dacă nu au fost acoperite în cadrul cheltuielilor de 
management de proiect): 

a. Cheltuieli salariale pentru personalul angajat al beneficiarului finanțării(MySMIS = 9/21) 
b. Cheltuieli de deplasare pentru personalul angajat al beneficiarului (diurnă, cazare, transport)(MySMIS 
= 27/98) 
c. Cheltuieli cu transportul de bunuri, dacă se justifică în cadrul proiectului(MySMIS = 29/105, 10/30) 
d. Birotică – pentru echipa de management (conform HG nr. 2139/30.11.2004, publicat în Monitorul 
Oficial nr. 46/13.01.2005)(MySMIS = 9/25); 
e. Achiziția de echipamente TIC – numai pentru echipa de management(MySMIS = 9/25); 

 

ATENȚIE! 

1. Valoarea eligibilă a cheltuielilor de regie suplimentare și alte costuri de exploatare 
poate fi maxim 15% din cheltuielile eligibile cu personalul aferente, respectiv: 

a) ajutoarelor pentru proiecte de cercetare și dezvoltare - Cheltuielile cu 
personalul: cercetători, tehnicieni și alți membri ai personalului auxiliar, în 
măsura în care aceștia sunt angajați în proiect 

b) ajutoarelor pentru inovarea de proces și organizațională - Cheltuielile cu 
personalul implicat în implementarea proiectului pentru alte activități decât 
cele susținute prin schema de ajutor de minimis;  
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2. Valoarea maximă eligibilă a ajutorului de minimis care poate fi acordată unui 
beneficiar trebuie sa respecte următoarele condiții simultan: 

- nu poate depăși 20% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente 
proiectului (cumulat pentru lider partener/i, dacă este cazul);  

- nu poate depăși echivalentul în lei a 200.000 de euro pe ultimii 3 ani fiscali 
(care se referă la anul în curs și 2 ani anteriori); 

3. Valoarea maximă nerambursabilă aferentă activității de consultanță (punctul 3 din 
tabelul de mai sus- Cheltuieli cu servicii de consultanță, avize, acorduri, autorizații) nu 
depășește 10% din valoarea maximă eligibilă, aferentă proiectului, cu condiția 
încadrării în suma aferentă de minimis la care are dreptul solicitantul. 

 

Nr. Activitatea de informare și publicitate Nr. bucăți maxim 
decontat 

Asistență nerambursabilă 
inclusiv TVA (val maximă 

lei) 
1.  Anunț/comunicat de presă  privind 

începerea proiectului – obligatoriu 
1 3.000 lei/buc 

2.  Anunț/comunicat de presă la finalizarea 
proiectului- obligatoriu 

1 3.000 lei/buc 

3.  Realizarea de panouri de informare 
(obligatoriu pentru proiectele cu o valoare 
mai mare de 500.000 Euro) 

1  
 

5.000 lei/buc 

4.  Realizarea de etichete autocolante pentru 
echipamentele achiziționate prin proiect – 
obligatoriu 

10% mai mult decât 
nr. echipamentelor 
achiziționate prin 

proiect  

5 lei/autocolant 

5.  Sigla Uniunii Europene, Sigla Guvernului 
României și sigla Instrumentelor Structurale 
în România postate pe site-ul realizat prin 
proiect –obligatoriu 

- Nu se decontează 

6.  Un link către site-ul web al Instrumentelor 
Structurale în România, www.fonduri-ue.ro 
postat pe site-ul solicitantului – obligatoriu 

- Nu se decontează 

 

ATENȚIE! 

Nu vor fi finanțate proiecte care prevăd doar cheltuieli eligibile în cadrul schemei de minimis 

Activitățile finanțate pentru achiziționarea de active corporale și necorporale trebuie să 
constituie investiții inițiale pentru solicitant, în conformitate cu prevederile Regulamentului 
(CE) 651/2014. 

Pentru a fi eligibile serviciile juridice decontate prin proiect nu trebuie să reprezinte o activitate 
continuă sau periodică și nici nu pot fi legate de costurile de exploatare obișnuite ale 
întreprinderii, cum ar fi serviciile normale sau periodice, de consultanță fiscală sau consultanță 
juridică. 

În cazul în care valoarea reală a cheltuielilor este mai mare decât cea aprobată, ca urmare a 
actualizării devizului aprobat, atunci beneficiarul va trebui să suporte diferența apărută. 

Cheltuielile eligibile efectiv realizate care se iau în considerare la rambursare nu pot depăși 
sumele stabilite inițial prin contractul de finanțare. 

Pe parcursul implementării proiectului, cheltuielile efectuate în timpul implementării 
proiectului și considerate neeligibile la verificarea unei cereri de rambursare vor fi suportate 
de către beneficiar. 

 

mailto:office@omega-consulting.ro
http://www.omega-consulting.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/


                          Str. Putul lui Zamfir, Nr. 37                                                                                  
Et. 5, Sector 1, Bucuresti, Romania 
Tel/Fax: +40 213 106 468 
E-mail: office@omega-consulting.ro 
Web: www.omega-consulting.ro   

 

Pagina 8 din 9 

 
Ch. 
neeligibile 

• taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor neeligibile; 
• taxa pe valoarea adăugată recuperabilă/deductibilă potrivit legii; 
• taxa de timbru verde; 
• cheltuieli de mentenanță a investiției; 
• cheltuieli cu concedii medicale; 
• dobânzi debitoare;  
• achiziția de echipamente și autovehicule sau mijloace de transport second-hand; 
• amenzi, penalități și cheltuieli de judecată ce cad în sarcina solicitantului; 
• costurile pentru operarea investiției în perioada de sustenabilitate a proiectului; 
• sumele rezultate din diferențele de curs valutar; 
• costuri de amortizare; 
• contribuțiile în natură; 
• cheltuielile efectuate cu achizițiile în regim de leasing; 
• dobânda și alte comisioane aferente creditelor; 
• cheltuielile pentru locuințe; 
• provizioane;  
• cheltuieli cu asigurarea pe timpul operării; 
• fondul de rulment; 
• cheltuielile nedeductibile fiscal conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare. 
Lista 
documente 
la cererea de 
finantare 

 Denumire document 

1.  

Declarație privind încadrarea solicitantului în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii și 
(dacă este cazul) și calculul pentru întreprinderi sau legate – dacă este cazul, conform modelului standard 
publicat în Legea 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii– pentru 
solicitant și parteneri 

2.  Declarație pe proprie răspundere privind eligibilitatea solicitantului 

3.  Declarația pe propria răspundere de angajament a solicitantului 

4.  Declarație privind eligibilitatea solicitantului în vederea acordării ajutorului de minimis și conform prevederilor 
referitoare la întreprinderea unică 

5.  Plan de afaceri* 

6.  

Actul de împuternicire în cazul în care Cererea de finanțare nu este semnată de reprezentantul legal al 
solicitantului, ci de o persoană împuternicită în acest sens. Poate fi anexat orice document administrativ emis 
de reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale. 
ATENȚIE! În cazul în care există un act de împuternicire, toate documentele din dosarul aplicației trebuie 
semnate de către împuternicit 

7.  
Hotărârea CA/AGA de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, atât a valorii totale a 
proiectului, cât și a cofinanțării proprii (semnată de către toți acționarii), cu menționarea denumirii complete 
a proiectului sau Deciziaacționarului unic 

8.  
Bilanțul contabil pentru ultimul exercițiu financiar încheiatbilanțul contabil, inclusiv Contul de Profit și Pierderi, 
înregistrat la instituția abilitată.Pentru verificarea îndeplinirii prevederilor legale privind încadrarea în tipul de 
întreprindere eligibilă, fiecare IMM va prezenta și bilanțurile firmelor partenere/legate. 

9.  Diagrama Gantt aferentă calendarului de activități previzionate a se realiza în vederea implementării 
proiectului, generată de sistemul MySMIS 

10.  CV-urile (semnate de către titulari) și atribuțiile persoanelor (angajate ale solicitantului) implicate 
implementarea proiectului sau a urmăririi contractelor ce au ca scop implementarea proiectului. 
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11.  Descrierea condițiilor și a cerințelor pentru servicii de management de proiect externalizat pe perioada 
implementării – dacă este cazul 

12.  Declarație pe propria răspundere asupra locației/locațiilor unde se implementează proiectul (aceasta/acestea 
trebuie să corespundă cu cea/cele completată/completate în cererea de finanțare). 

13.  Decizia/ordinul privind recuperarea ajutorului de stat, ordinul de recuperare al instanței judecătorești și dovada 
efectuării plății (dacă este cazul). 

14.  
Declarația solicitantului privind eligibilitatea/ nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile incluse în 
bugetul proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale (dacă este cazul) – conform OMFE nr. 
2690/2015 

15.  Declarația privind conflictul de interese – pentru fiecare membru al echipei de implementare 

16.  Adeverință sau orice alt document emis de președintele/vicepreședintele clusterului, care dovedește 
apartenența solicitantului la acel cluster (dacă este cazul). 

17.  Documentul care atesta înscrierea oficiala a clusterului conform legislației in vigoare – daca este cazul. 
18.  Statutul/protocolul/acordul de colaborare al clusterului, din care să rezulte faptul că acesta este centrat pe TIC 

19.  Anexă privind domeniile de aplicare aferente proiectelor depuse în cadrul acțiunii 2.2.1 

20.  
Minim 2 oferte (justificări) de preț pentru fiecare achiziție de bunuri/servicii/lucrări, inclusiv studii de piață sau 
analize de preț detaliate care sa justifice valorile estimate ale achizițiilor bugetate - documente care vor fi 
atașate cererii de finanțare 

21.  Bugetul defalcat pentru salarii (anexa 9 – sheet-ul buget defalcat salarii) 
22.  Bugetul defalcat pentru verificare rezonabilitate preturi (anexa 9 – sheet-ul buget defalcat pe cheltuieli) 

23.  Aviz ITI Delta Dunării – pentru conformitate cu Strategia integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării 
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 602/2016. (dacă este cazul) 

24.  
Dovada co-finanțării eligibile aferente proiectului și a cheltuielilor neeligibile  asociate acestuia, exclusiv TVA 
(prin: prezentarea unui extras de cont sau linie/contract de credit emise de bancă/instituţie financiar 
bancară/nebancară) 

25.  Antecontracte/contracte/comenzi sau alta forma de prestare servicii care sa certifice valorile asumate la primul 
indicator de rezultat prestabilit la nivel de proiect  

26.  Acordul de parteneriat 

ATENȚIE! 

Dacă lipsesc documentele aferente a cel puțin 3 dintre punctele menționate mai sus 
(oricare dintre ele), proiectul va fi respins automat, fără a mai fi cerute clarificări. 
În cazul solicitanților care declară că fac parte din cluster, însă în documentația 
proiectului nu se regăsesc documentele aferente clusterului, se vor solicita clarificări cu 
privire la indicarea  de către solicitant a documentelor respective în documentația 
proiectului depus. Dacă acestea nu au fost încărcate, proiectul se respinge. 

 

Disclaimer Aceasta prezentare a fost realizata pe baza Ghidului Solicitantului POC 2.2.1/12.10.2018  publicat de catre Ministerul 
Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operational Competitivitate, impreuna cu 
Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, contine doar informatii generale si nu ar trebui utilizata ca 
baza pentru luarea unor decizii sau actiuni care ar putea afecta finantele sau afacerea companiei dvs in orice fel. 
Omega Consulting (o linie de servicii a Omega Trust) nu isi asuma nici o responsabilitate legala sau de alta natura 
pentru corectitudinea informatiilor, eventuale erori sau prejudicii care ar putea aparea ca urmare a analizei acestui 
document. Prezentarea a fost realizata in conformitate cu informatiile publice disponibile la momentul redactarii 
sale. Aceasta prezentare nu reflecta in niciun fel pozitia Uniunii Europene, Guvernului Romaniei sau oricarei alte 
institutii publice. Singurul scop al acestui document este acela de a informa clientii si partenerii Omega Trust sau 
Omega Consulting. 

Omega Consulting I Your partners for securing non-reimbursable funding I A business service line of Omega TrustI  
Bucharest, 3 Stefan Cel Mare, et. 5 I (+40) 213 106 468 I office@omega-consulting.ro I www.omega-consulting.ro 
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