
 

 

 

FISA DE PROIECT 
 

Axa prioritara 2 - Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii 

Apelul de proiecte POR/2018/2/2.2.A/ITI 
 

 

PROGRAM DE FINANTARE 

Nume program Programul Operational Regional 2014-2020 

Autoritate de 
Management 

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP – AMPOR). 
Organisme intermediare POR  - Agentia pentru Dezvoltare Regionala 

Domeniu Axa prioritara 2 - Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii 
Prioritatea de investitii 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de 
productie si dezvoltarea serviciilor 

Regiunile 

eligibile 

Apelul este destinat investițiilor teritoriale integrate în arealul format din 38 de unități 

administrativ-teritoriale din cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării, Județul Tulcea și 

nordul Județului Constanța, în zonele identificate ca prioritare în cadrul Strategiei 
Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (aprobată prin HG nr. 602/2016), după 
cum urmează: 
a. „centrul Deltei, care cuprinde unităţile administrativ-teritoriale al căror teritoriu 
se află integral în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, respectiv comunele Ceatalchioi, 
Pardina, Chilia Veche, C.A. Rosetti, Crişan, Maliuc, Sfântu Gheorghe şi oraşul Sulina. 

Teritoriul acestor unități administrativ-teritoriale se află integral sau preponderent în 
Delta Dunării propriu-zisă, între braţele Dunării; 
b. unităţi administrativ-teritoriale aflate parţial pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei 
Delta Dunării: municipiul Tulcea, oraşul Isaccea, orașul Babadag şi comunele Murighiol, 
Mahmudia, Beștepe, Nufăru, Somova, Niculițel, Luncavița, Grindu, Valea Nucarilor, 
Sarichioi, Jurilovca, Ceamurlia de Jos, Mihai Bravu, Baia (județul Tulcea) și Mihai Viteazu, 
Istria, Săcele și Corbu (județul Constanța); 

c. unităţi administrativ-teritoriale aflate în vecinătatea teritoriului Rezervaţiei 
Biosferei Delta Dunării, incluse pentru a asigura coeziunea teritorială și coerenţa unor 

intervenţii strategice: orașul Măcin și comunele I.C. Brătianu, Smârdan, Jijila, Văcăreni, 
Greci, Frecăței, Mihail Kogălniceanu, Slava Cercheză” - extras din Strategia Integrată de 
Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, cap. I. Contextul elaborării Strategiei, subcapitolul 
I.1 Contextul. 

 

Alocare totala 
apel 

Alocarea prezentului apel de proiecte este de 50.587.986 euro, din care 42.999.787 euro 
contribuţie din Fondul European de Dezvoltare Regională şi 7.588.199 euro contribuţie 
naţională. 

Lansare  Data și ora deschiderii cererii de proiecte:  23.02.2018, ora 12:00 

Data și ora închiderii cererii de proiecte:  23.08.2018, ora 12:00 
 

DETALII PROIECT 

Durata 

implementare 
proiect 

36 de luni si nu depaseste 31.12.2023. 

Perioada de realizare a activitatilor proiectului dupa semnarea contractului de finantare 
poate fi extinsa cel mult pana la dublul perioadei prevazute initial, dar nu mai tarziu de 

31.12.2023. 

Informatii 
finantare: 
 

 

Finantare nerambursabila acordata: minimum 200.000 euro si maximum 1.000.000 
euro. 
 

Categoria IMM Contribuția maximă a programului la cheltuielile eligibile 
finanțabile prin ajutor regional în regiunea Sud Est 

Întreprinderi 
mijlocii 

60% 

Întreprinderi mici 
și 
microîntreprinderi 

70% 

 
Pentru componenta de ajutor de minimis a proiectului, contribuția programului 
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(acoperită din FEDR și bugetul de stat) este de maximum 90% din valoarea eligibilă a 

cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis și în limita plafonului de minimis.  
 

Aplicanti/ 
Solicitanti 
eligibili 

Societatile comerciale sau cooperativele care se incadreaza in categoria: 
 IMM-urilor din mediul urban (inclusiv microintreprinderi), 
 intreprinderilor mijlocii din mediul rural 

Investitii 

eligibile  

Investitiile eligibile pentru co-finantare prin acest program includ: 

 
 Ajutor de stat regional pentru investiții, pentru 

i. Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii; 

ii. Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de 
comercializare on-line 

Și 
 

 Ajutor de minimis pentru  

i. Implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau 

diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului 
sau sănătății 

ii. Internaţionalizare (participarea, la nivel internațional, în afara României, la 
târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de expozant). 

Taxa pe valoarea adaugata nedeductibila aferenta cheltuielilor eligibile este 

eligibila. 

Alte conditii ale 
proiectului 

Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, 
investiții în active corporale, finanțabile prin ajutor de stat regional (construire, 
extindere, dotare spații de producție/servicii). 
Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor în active necorporale finanțabile prin 

ajutor de stat regional și a investițiilor finanțabile prin ajutor de minimis (e.g. certificare 

produs, sisteme de management al calității, internaționalizare). Valoarea eligibilă 
aferentă componentei finanțabile prin ajutor de minimis nu poate depăși 20% din 
valoarea eligibilă totală a investiției. 
 
Perioada de realizare a activitatilor proiectului dupa semnarea contractului de 
finantare este de maximum 36 de luni si nu depaseste data de 31.12.2023 

Reguli de 
eligibilitate 

Ajutorul de stat regional pentru investitii reprezinta ajutorul regional acordat pentru 
o investitie initiala. 
 
Investitie initiala (pentru prezentul apel) inseamna o investitie in active corporale si 
necorporale legata de: 

 crearea unei unitati noi, 
 extinderea capacitatii unei unitati existente, prin cresterea volumului cel putin 

unui produs/ serviciu, fara schimbarea fundamentala a procesului de productie. 
 diversificarea productiei unei unitati prin produse/ servicii care nu au fost 

fabricate/ prestate anterior in unitate. Diversificarea productiei presupune ca noile 
produse/servicii se adauga gamei sortimentale deja fabricate/ prestate. 

Investitia trebuie sa vizeze un singur cod CAEN! 

Conditii privind 
Eligibilitatea 
solicitantilor 

1. Se incadreaza in categoria IMMurilor din mediul urban, precum si intreprinderilor 
mijlocii din mediul rural.  

2. Codul CAEN trebuie sa fie eligibil, conform listei anexa a ghidului aplicantului si 
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1 În cazul în care investiția presupune achiziția unui echipament, utilaj tehnologic etc., care, prin natura și funcțiile sale, poate fi 

exploatat în desfășurarea inclusiv a unor activități adiacente, ce aparțin unor domenii de activitate distincte/ adiacente, clasa CAEN 

vizată de proiect este reprezentată de ”domeniul principal”, respectiv domeniul în care bunul respectiv este utilizat în mod preponderent. 

În cazul proiectelor ce vizează structuri de cazare, sunt eligibile inclusiv investiții asupra spațiilor de servire a mesei (restaurant), cu 

condiția ca acestea să facă parte integrantă din structura de cazare.  

2. trebuie să fi fost înfiinţată cel mai târziu la 3 ianuarie 2017 (prima zi lucrătoare din anul 2017) și să fi înregistrat profit din exploatare 

la 31 decembrie 2017, pentru depuneri in 2018  

trebuie sa fie autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de 

implementare a proiectului. Exceptie de la regula de mai sus: in cazul unei cereri de 
finantare care presupune infiintarea unui sediu secundar (punct de lucru) ca urmare 

a realizarii investitiei. Investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze o singură 
clasă CAEN1. 

3. Solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui 
an fiscal integral2, nu a avut activitatea suspendata temporar oricand in anul 
curent depunerii cererii de finantare si in anul fiscal anterior si a inregistrat profit 
din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare.  

4. Solicitantul a inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 3, in anul 
fiscal anterior depunerii cererii de finantare 

5. Solicitantul are capacitatea financiara de a asigura 
a) contributia proprie la valoarea eligibila a proiectului, 
b) finantarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul si 
c) resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului in conditiile 

rambursarii ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale 

In etapa contractuala, solicitantul va prezenta dovada capacitatii financiare (extras de 
cont bancar, dovada unei linii/ contract de credit emise de banca/ institutie financiar 
bancara). 

6. Solicitantul nu se afla in situatiile de excludere (definite in ghid: faliment, 
insolventa, dificultate, conflict de interese, condamnari etc) 

7. Locul de implementare a proiectului este situat în: 
-în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe) din zona de Investiţie Teritorială 

Integrată Delta Dunării (aşa cum este prezentată şi ilustrată la Fig. 9 cap. 1-„Contextul 
elaborării Strategiei”, subcapitolul I.1 „Contextul”, din Strategia Integrată de Dezvoltare 
Durabilă a Deltei Dunării, aprobată prin HG nr. 602/2016), pentru IMM-uri 

- în mediul rural din zona de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării (aşa cum este 
prezentată şi ilustrată la Fig. 9 cap. 1-„Contextul elaborării Strategiei”, subcapitolul I.1 
„Contextul”, din Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, aprobată 

prin HG nr. 602/2016), pentru întreprinderile mijlocii  
Sunt eligibile NUMAI investițiile localizate în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării. 

8. Solicitantul detine unul din urmatoarele drepturi asupra imobilului, la 
momentul depunerii cererii de finantare, precum si pe perioada de 
evaluare, selectie si contractare, (inclusiv pe perioada de minimum 3 ani de la 
data estimata a platii finale in cadrul proiectului): 

a) Pentru investitii care includ lucrari de constructie ce se supun autorizarii:  

 dreptul de proprietate privata,  
 dreptul de concesiune sau 
 dreptul de superficie  

In plus, imobilul (teren si/ sau cladiri) este liber de orice sarcini sau interdictii ce 
afecteaza implementarea proiectului. Ulterior contractarii proiectului, este permisa 
ipotecarea obiectelor/ bunurilor aferente proiectului, fie ele mobile sau imobile, in 
conditiile stricte ale prevederilor contractuale, cu respectarea legislatiei in vigoare. 

 
b) Pentru investitii care includ doar servicii si/ sau dotari si lucrari de constructie ce nu 

se supun autorizarii:  
 dreptul de proprietate privata,  

 dreptul de concesiune,   
 dreptul de superficie,  

 dreptul de uzufruct,  
 dreptul de folosinta cu titlu gratuit,  
 imprumutul de folosinta (comodat) sau   
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 dreptul de inchiriere/ locatiune. 

 
Solicitantul trebuie sa demonstreze detinerea dreptului de concesiune/ superficie/ 

uzufruct/ folosinta cu titlu gratuit/ comodat/ inchiriere/ locatiune, dupa caz, pe o 
perioada care acopera inclusiv perioada de trei ani de la data previzionata pentru 
efectuarea platii finale in cadrul proiectului. 

Cheltuieli 
eligibile  (pe 

scurt) 

Capitolul 1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului (finanțabile prin ajutor de stat 
regional) (ex 1.1 amenajarea terenului; 1.2 Amenajări pentru protecţia mediului şi 
aducerea la starea iniţială ) 

Capitolul 2. Se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării 
obiectivului de investiţie  

Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică (finanțabile prin ajutor de 
minimis) (ex. Studii de teren ; Obţinere avize, acorduri, autorizaţii;  

Comisioane, cote si taxe;  Proiectare şi inginerie;  Consultanţă - se includ    cheltuielile 

efectuate, după caz, pentru:plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de 

finanțare şi/ a planului de afaceri;plata serviciilor de consultanţă în domeniul 
managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie 
(managementul de proiect); plata serviciilor de consultanţă la elaborarea, organizarea si 
derularea procedurilor de achiziţii; Asistenţă tehnică - se includ cheltuielile efectuate, 
după caz, pentru:asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a 
lucrărilor; plata diriginţilor de şantier) 

Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază (finanțabile prin ajutor de stat 
regional):  

- Construcţii şi instalaţii - se cuprind cheltuieli aferente activităților de construire/ 
extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale întreprinderii 

- Dotări (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu si fara montaj, dotări) 

- Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, 
mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se 
regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de 
lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. 
”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, 

sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea 
Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele 
normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care 
se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările 
legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare. 

- Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei 
economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de 
energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare. 

-Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, 

intră în categoria obiectelor  de inventar. 
- Cheltuielile cu lucrări de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care 

sunt aferente unei investiții inițiale care constă în activități de construire/ extindere/ 
dotare cu active corporale a spațiilor de producție/ prestări de servicii. 
- Active necorporale – se cuprind: 

 Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe 
informatice, alte drepturi şi active similare  

 Cheltuieli cu activități de realizare a instrumentelor de comercializare on-line a 

produselor/serviciilor proprii ale solicitantului  
 Activele necorporale trebuie să îndeplinească inclusiv următoarele condiții 

cumulative: 
-trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul; 
-trebuie să fie amortizabile; 
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-trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu 

cumpărătorul (beneficiarul ajutorului)   
-trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor și 

trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o 
perioadă de minimum trei ani de la data efectuării plății finale în cadrul 
proiectului. 

Capitolul 5. Alte cheltuieli (finanțabile prin ajutor de stat regional) (ex Organizare de 
şantier; Cheltuieli diverse şi neprevăzute - se consideră eligibile dacă sunt detaliate 
corespunzător prin documente justificative şi doar în limita a 10% din valoarea 
eligibilă a cheltuielilor eligibile cuprinse la Cap. 4. ”Cheltuieli pentru investiţia de 
bază”, punctul 4.1. ”Construcţii şi instalaţii”) 

Capitolul 6. Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente 
proiectului (finanțabile prin ajutor de minimis) - sunt eligibile în conformitate cu 
prevederile contractului de finanţare, în limita a 5000 lei fără TVA. Cheltuielile cu 
activități de marketing și promovare nu sunt eligibile. 

Capitolul 7. Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern (finanțabile prin ajutor 

de minimis) - sunt eligibile în limita a 5000 lei fără TVA, trimestrial (aferente 
activitatilor ce pot fi auditate in trimestrul respectiv). 

Capitolul 8. Cheltuieli cu activități specifice priorității de investiție (finanțabile prin 
ajutor de minimis) 
 Cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a produselor, serviciilor, 

proceselor 
 Cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a sistemelor de management 
 Cheltuieli cu activități de internaţionalizare – se includ cheltuielile cu participarea, 

la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii, 

în calitate de expozant: taxa de participare, închirierea stand-ului, transportul și 
cazarea pe perioada evenimentului pentru maximum 2 delegaţi, transportul și 
depozitarea mostrelor şi materialelor promoţionale 

Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă (potrivit legislației naționale în domeniul fiscal) 
aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă.  

mailto:info@vapro.ro

