
 
 

 

 

Oportunitatea finantarii IMM-urilor prin accesarea unei finantari 

nerambursabile in cadrul POS-CCE Axa 1 
 
 
 
 
 Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice” ,POS-
CCE, reprezinta principalul instrument pentru realizarea cresterii pe termen lung a 
competitivitatii economice din Romania, contribuind in acelasi timp la implementarea 
tuturor celorlalte prioritati tematice si teritoriale ale Cadrului Strategic National de 
Referinta 2007-2013. 
 
 Obiectivul general al POS-CCE il reprezinta creşterea productivităţii 
întreprinderilor româneşti, cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile şi reducerea 
decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul Uniunii, astfel încât prin masurile 
intreprinse, România să atingă, până în anul 2015, un nivel de aproximativ 55% din 
valoarea medie a productivităţii din UE. 
 
 Parte a POS-CCE, Axa prioritara 1 “Un sistem de productie inovativ si 
ecoeficient” vizează eforturile de sprijinire a întreprinderilor, în special a celor mici şi 
mijlocii, şi se concentreaza atât pe îmbunătăţirea condiţiilor de piaţă referitoare la 
dezvoltarea bazei industriale, în scopul revigorării mediului de afaceri şi generării de noi 
întreprinderi inovative, cât şi pe dezvoltarea sectorului afacerilor, îmbunătăţind accesul la 
capital şi sprijinind dezvoltarea tehnologică. 
 
Obiectivele specifice ale Axei 1 sunt urmatoarele: 
 
a) Consolidarea şi dezvoltarea sectorului productiv; 

b) Constituirea unui mediu favorabil pentru o dezvoltarea durabilă a întreprinderilor; 

 
 Axa prioritară 1 beneficiază de cea mai substanţială alocare bugetară in cadrul 
POS-CCE, respectiv aproximativ 37% din totalul bugetului FEDR alocat pentru 
Programul Operaţional Sectorial  Creşterea Competitivităţii Economice. 
 
 In cadrul axei prioritare 1, principala alocare financiara o reprezinta Domeniul 
Major de Interventie 1.1. „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe 

piaţă a întreprinderilor, în special a IMM”, prin intermediul caruia se finanteaza 
investitiile productive ale IMM-urilor in corelare cu obiectivul specific care este 
reprezentat de valorificarea sectorului productiv bazată pe extindere şi modernizare, prin 
achiziţionarea de tehnologii şi echipamente noi, licenţe şi know-how. 



 
 In actuala conjuctura macroeconomica dificila pe care o traversam, accesul la 
finantare este dificil pentru IMM-uri, condiţiile de acordare a creditului impuse decătre 
bănci sunt greu accesibile, datorită subcapitalizării sectorului IMM şi absenţei garanţiilor 
colaterale. Întreprinderile mici si mijlocii se confruntă cu obstacole majore în creşterea şi 
dezvoltarea lor, datorită lipsei bunurilor tangibile care ar putea fi utilizate ca si garanţii 
colaterale, precum şi a riscurilor care le împiedică să obţină un credit bancar obişnuit sau 
care sporesc costurile unei astfel de finantari bancare.  
 In aceste conditii perspectiva unei finantari nerambursabile de pana la 70% din 
valoarea cheltuielilor eligibile al unui proiect in conditiile unei activitati curente 
sustenabile devine cu atat mai interesanta. 
 
 In acest an, bugetul apelului de proiecte pentru operatiunea „Sprijin pentru 
consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile” 
este in valoare cumulata de aprox. 225 mil Euro. 
 Defalcat, alocarea financiara destinata finantarii investitiilor productive  realizate 
de intreprinderile mari este de 110 mil Euro, respectiv alocarea financiara destinata 
finantarii investitiilor realizate de IMM-uri este de 115 mil Euro. 
 
 Finantarea IMM-urilor se realizeaza prin 2 apeluri de proiecte distincte, in functie 
de valoarea ajutorului financiar nerambursabil: 
 
 1.Apelul de proiecte pentru investitii mici, ajutor financiar nerambursabil de pana 
la 250.000 Euro, care va debuta in luna iulie 2010, apel de proiecte cu depunere continua, 
principiul „primul venit – primul servit” pana la depasirea a de doua ori bugetul alocat 
raportat la proiectele depuse. 
 2. Apelul de proiecte pentru investitii mari, ajutor financiar nerambursabil intre 
250.000 si 1,5 mil Euro, care va debuta in luna septembrie 2010, apel de proiecte cu 
termen limita. 
 
 Beneficiarii eligibili in cadrul acestei operatiuni sunt IMM-urile care indeplinesc 
in mod cumulativ urmatoarele conditii: 
 - au obtinut profit sau profit din exploatare în ultimul exerciţiu financiar înainte de 
data depunerii Cererii de finanţare ; 
 - Solicită finanţare pentru o singură activitate economică, identificată printr-un 
cod CAEN eligibil înscris în certificatul constatator; 
 
 Valoarea maxima a finantarii nerambursabile acordate raportata la totalul 
cheltuielilor eligibile este de: 
 a. 70% pentru proiectele implementate de intreprinderile mici; 
 b. 60% pentru proiectele implementate de intreprinderile mijlocii; 
 c. prin exceptie, pentru proiectele implementate in regiunea Bucuresti-Ilfov 
valoarea finantarii nerambursabile este mai mica cu 10%; 
 
Se finanteaza urmatoarele activitati eligibile: 
 
- Crearea unei noi unităţi de producţie (fabrică/secţie/instalaţie ); 
- Extinderea unui amplasament existent pentru creşterea capacităţii de producţie; 



- Diversificarea producţiei unui amplasament existent, prin lansarea de noi produse sau 
servicii; 
- Modernizarea întreprinderii, inclusiv schimbări în procesul de producţie al unui 
amplasament existent; (ex: modernizare utilaje, echipamente şi instalaţii, automatizarea 
sau mecanizarea procesului de fabricaţie, introducerea de noi tehnologii de producţie). 
Echipamentele pentru protecţia mediului, reciclarea deşeurilor, tratarea apelor reziduale 
se finanţează numai în legătură cu investiţiile menţionate anterior; 
- Achiziţionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, , licenţe, know-how; 
- Consultanţă şi instruire specializată strict legate de activităţile de investiţii specificate 
mai sus 
 
 Activitatile economice eligibile conform clasificarii CAEN se regasesc in 
urmatoarele sectiuni industriale:  
-Industria extractiva; 
-Industria prelucratoare; 
-Distributia apei, salubritate, gestionarea deseurilor; 
-Constructii 
 
 Categoriile de cheltuieli eligibile prin acest program de finantare sunt: 
 
1. Cheltuieli pentru clădiri şi instalaţii aferente construcţiilor, în limita a 50% din totalul 
cheltuielilor eligibile ale proiectului; 
2. Cheltuieli pentru achiziţia de teren, eligibile în limita a 10% din totalul cheltuielilor 
eligibile ale proiectului;. 
3. Cheltuieli pentru achiziţia de bunuri din categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de 
inventar (imobilizări corporale) precum: 
 -  Achiziţia de instalaţii şi echipamente - cu excepţia leasing-ului; 
 -  Achiziţia – cu excepţia leasing-ul – de mijloace de transport tehnologic care 
sunt strict necesare pentru şi legate de ciclul de producţie (doar pentru codurile CAEN F 
– Construcţii şi B – Industria extractivă); 
4. Cheltuieli pentru achiziţia de imobilizări necorporale precum: 
 -  Aplicaţii informatice; 
 - Brevete, licenţe şi know-how,  incluzând software legat de procesul de 
producţie; 
5. Cheltuieli privind achiziţia de servicii de consultanţă; 
6. Cheltuieli cu instruirea specializată pentru personalul operativ (în cazul achiziţiilor de 
tehnologie/echipamente/software; 
 
 Serviciile de consultanta in accesarea fondurilor oferite de societatea noastra 
cuprind intocmirea tuturor documentatiilor necesare obtinerii finantarii si implementarii 
investitiei, de la momentul demararii proiectului pana in momentul incasarii de catre 
beneficiar a ultimei transe din finantarea nerambursabila, precum si asistenta pe parcursul 
implementarii proiectului in relatia cu autoritatea de management. 
 
 Ca si puncte forte in favoarea colaborarii cu societatea noastra am putea 

enumera: 

 



-  Rata de succes de 100% pentru proiectele depuse de noi in ultimii 2 ani in 
cadrul programului POS-CCE de sprijinire a investitiilor productive aferente IMM-
urilor; 
-  Onorariu de succes: astfel, plata serviciilor de consultanta se face doar ulterior 
aprobarii proiectului si semnarii contractului de finantare. Astfel, beneficiarul nu isi 
asuma riscul de a plati un avans si de a nu avea finalitate in ceea ce priveste 
aprobarea proiectului; 
- Expertiza unei echipe formate din consultanti certificati in domeniul Fondurilor 
Structurale si al Managementului de Proiect 
- Existenta unui sistem de colaboratori si parteneriate in vederea dezvoltarii 
proiectelor complexe care necesita si expertiza tehnica; 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


