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Nr. proiecte depuse POS CCE = 5.841
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• Calendar orientativ al lansării operaŃiunilor POS CCE (actualizat la 30 apr. 2010)

Ap. 1
• Op. 1.1.1 - Sprijin financiar în valoare de până la 1.075.000 lei acordat pentru investiŃii în întreprinderile mici şi mijlocii - Iulie

2010 al treilea apel, Depunere continuă
• Op. 1.1.1 - Sprijin financiar în valoare cuprinsă între 1.075.001 - 6.450.000 lei acordat pentru investiŃii în întreprinderile mici

şi mijlocii - Septembrie 2010 al treilea apel, Depunere la termen
• Op. 1.1.2 - Sprijin pentru implementarea standardelor - August 2010 al treilea apel, Depunere continuă
• Op. 1.1.3 - Sprijin pentru accesul pe noi pieŃe şi internaŃionalizare - Iulie 2010 al treilea apel, Depunere continuă
• Op. 1.3.2 - Sprijin pentru consultanŃă acordat IMM-urilor – Trim. IV 2010 al doilea apel, Depunere continuă

Ap. 2
• Op. 2.1.1 - Proiecte de cercetare în parteneriat între universităŃi/ instituŃii de cercetare şi întreprinderi - Iunie 2010 al doilea

apel, Depunere la termen
• Op. 2.3.3 - Promovarea inovării în cadrul firmelor - Septembrie 2010 al doilea apel, Depunere la termen

Ap. 3
• Op. 3.1.1 Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe - Iunie 2010 al doilea apel, Depunere continuă
• Op. 3.1.3 Sprijin pentru IMM-uri pentru realizarea reŃelelor broadband şi a punctelor de acces public la internet în bandă

largă (PAPI) în zonele de eşec al pieŃei - Decembrie 2010
• Op. 3.3.1 Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate şi a altor aplicaŃii electronice pentru managementul

afacerilor - Iulie 2010 al doilea apel, Depunere continuă
• Op. 3.3.2 Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comerŃ electronic şi a altor soluŃii electronice pentru afaceri - Mai 2010 al

doilea apel, Depunere continuă
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• OperaŃiuni active POS CCE (la data de 27 mai 2010)

Ap.1
Op. - Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiŃii tangibile şi intangibile pentru Întreprinderile

Mari; LANSATĂ în data de 09 martie 2010, deschisă până la data de 31 mai 2010;

Ap.2
Op. 2.3.2 - Dezvoltarea infrastructurii de CD a întreprinderilor, cu crearea de noi locuri de muncă pentru CD; LANSATĂ în data

de 29 aprilie 2010, deschisă până la data de 02 septembrie 2010;
Op. - Sprijin pentru start-up-urile şi spin-off-urile innovative; LANSATĂ 28 februarie 2008, depunere continuă începând din

17.03.2008

Ap.3
Op. 3.2.3  - SusŃinerea implementării de aplicaŃii de e-EducaŃie şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar;

LANSATĂ în data de 15 aprilie 2010, deschisă până la data de 15 iunie 2010

Ap.4
Op. A - Sprijinirea investiŃiilor în instalaŃii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de

energie, în scopul îmbunătăŃirii eficien Ńei energetice ; LANSATĂ 04 ianuarie 2010 - depunere continuă până în 30
noiembrie 2010

Op. B - Sprijinirea investiŃiilor în extinderea şi modernizarea reŃelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi al
petrolului; LANSATĂ 1 august 2008 - depunere continuă până în 31 decembrie 2013

Op. C - InvestiŃii în instalaŃii de desulfare a gazelor de ardere; LANSATĂ 11 august 2008 – termen limită de depunere 31
decembrie 2010

Op. Sprijinirea investiŃiilor pentru interconectarea reŃelelor naŃionale de transport al energiei electrice şi gazelor naturale cu
reŃelele europene; LANSATĂ 1 august 2008 - depunere continuă până la 31 decembrie 2013
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Lista celor mai frecvente probleme şi erori în elaborarea proiectelor POS CCE

Erori de natura conformităŃii administrative

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

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

documente justificative pentru susŃinerea semnăturii;
� Diferen Ńe între informaŃia 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

construcŃiei 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

� NeînŃelegerea 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 conŃine erori în calcularea valorii totale eligibile datorită încadrării eronate

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

� Proiectul nu se încadrează în cerinŃele schemei de finanŃare în ceea ce priveşte
activităŃile eligibile;

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

� Rezultatele nu sunt clar definite şi măsurabile şi/sau indicatorii utiliza Ńi sunt
diferi Ńi de cei inclu şi în Cererea de finan Ńare;

� Nu se respectă cerinŃele asupra duratei:
• proiectului
• contractelor de concesiune/închiriere
� Proiectul prevede doar construcŃii.
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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 contribuŃiei sale la realizarea obiectivului
general al programului şi a obiectivelor specifice axei şi operaŃiunii;

� IncoerenŃa intervenŃiei  - lipsa legăturii logice între elementele proiectului: resurse,
activităŃi, rezultate directe şi rezultate finale, inclusiv confuzii între:

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

negativ;
� Planul de activităŃi nerealist – durate estimate, activităŃi insuficiente.
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 în vederea  elabor ării proiectelor şi depunerii cererilor de finan Ńare

� Consultarea cu mare atenŃie a Ghidului solicitantului, a formularului original al Cererii de
finanŃare şi a anexelor

� AtenŃie în completarea Cererii de finanŃare privind:
• formatul de lucru recomandat (font, dimensiunea corpului de literă, etc.);
• nr. maxim de pagini explicative admise pentru secŃiunea respectivă;
• respectarea formatelor anexelor;
• se completează doar secŃiunile rezervate solicitantului;
• nu se şterge din formularul Cererii de finanŃare nici un capitol;
• se completează TOATE secŃiunile cererii de finanŃare; dacă una dintre secŃiuni 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/ autorizaŃiilor care sunt solicitate.
� Planificarea obŃinerii acestor certificate funcŃie 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 finanŃare înainte de înregistrarea on-line.
� Verificarea conformităŃii cererii în acord cu Ghidul solicitantului înainte de împachetare şi

transmitere către Autoritatea de Management/Organismul Intermediar.
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Recomandări
 în vederea  elabor ării proiectelor şi depunerii cererilor de finan Ńare

� 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.

� VerificaŃi cu atenŃie calitatea Planului de afaceri/ Studiului de fezabilitate/ Cererea de finanŃare
şi corelarea între buget, activităŃi şi rezultate.

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

� Elaborarea unei matrice de planificare a proiectului care să evidenŃieze coerenŃa acestuia.
Matricea se reevaluează ori de câte ori se constată neconcordanŃe.

� Identificarea tuturor costurilor proiectului, indiferent de natura lor, în acord cu activităŃile 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 prevăzuŃi în Ghidul solicitantului.

� Realizarea unei diagrame Gantt de implementare a proiectului realistă.
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Erori frecvente în completarea CR

• Nerespectarea instrucŃiunilor de completare a CR – completarea cu
valoarea din factură în loc de valoarea eligibilă, aplicarea unor
procente eronate faŃă de cele din buget;

• Semnarea de către alte persoane faŃă de cele împuternicite conform
contractului;

• Nerespectarea ordinelor de cheltuieli eligibile – încadrarea greşită în
categoriile de cheltuieli, nerespectarea plafoanelor etc;

• Nerespectarea normelor interne de achiziŃii şi a OUG 34 - utilizarea
de criterii de calificare ca şi criterii de atribuire, utilizarea de criterii
restrictive;

• Transmiterea de documente incomplete, ilizibile sau necertificate
„conform cu originalul”
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InstrucŃiuni pentru beneficiari

� InstrucŃiuni privind implementarea proiectelor

� EvidenŃa contabilă distinctă şi păstrarea documentelor

� Rambursarea cheltuielilor

� InformaŃii privind documentele justificative ce pot fi solicitate la rambursare

� Măsuri de monitorizare şi control

� AchiziŃii

� Măsuri de informare şi publicitate
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   Contact

Autoritatea de Management pentru Programul Opera Ńional
Sectorial “Cre şterea Competitivit ăŃii Economice”

Ministerul Economiei ComerŃului şi Mediului de Afaceri
   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/


