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- Op.1.1.1.A1 - Sprijin financiar în valoare cuprinsă între 250.001-1.500.000 Euro 

acordat pentru investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii – Buget Epuizat 

- Op.1.1.3 - Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare – Buget Epuizat 

 

 

Op.1.1.1.A2 - Sprijin financiar în valoare de până la 250.000 Euro 

acordat pentru investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii  
 

– Apel 4 – 2012,  

– Buget 611 mil lei 

 

Activităţi 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 instalaţii, echipamente şi instalaţii înalt 

tehnologizate, 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, brevete, licenţe, know-how 

sau soluţii tehnice nebrevetate; 

 Consultanţă şi instruire specializată strict legate de activităţile de investiţii 

specificate mai sus. 

 

Cheltuieli Eligibile 

 

1. Cheltuieli pentru achiziţia de teren (în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale 

proiectului). 

2. Cheltuieli pentru clădiri şi instalaţii aferente construcţiilor (în limita a 50% din totalul 

cheltuielilor eligibile ale proiectului) precum:  

2.1. Achiziţie clădiri(hale de producţie), cu excepţia leasing-ului  

2.2. Construcţie şi modernizare clădiri(hale de producţie), inclusiv instalaţii 

aferente. 

3. Cheltuieli pentru achiziţia de bunuri din categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de 

inventar (imobilizări corporale) precum: instalaţii şi echipamente, mijloace de transport 

tehnologice care sunt strict necesare pentru şi legate de ciclul de producţie (doar pentru 

codurile CAEN F – Construcţii şi B – Industria extractivă – produse neenergetice cu 

excepţia leasing-ului).  

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 

Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" 

ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU IMM 
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4. Cheltuieli pentru achiziţia de imobilizări necorporale – cu excepţia leasing-ului precum: 

4.1. Aplicaţii informatice 

4.2. Brevete, licenţe şi know-how, soluţii tehnice nebrevetate, incluzând software 

legat de procesul de producţie şi cerinţele manageriale ale întreprinderii.5. Cheltuieli 

privind achiziţia de servicii de consultanţă pentru:studii, documentatii si Instruire 

specializată pentru personalul operativ (în cazul achiziţiilor de tehnologie/ echipamente/ 

software) în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului).  

 

Op.1.1.2 - Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale – 

 
Apel 3 – închis în anul 2011 

Buget – 85,5 mil.lei 

 

Activităţi Eligibile 

 

 Înfiinţarea, modernizarea şi acreditarea laboratoarelor de încercări şi etalonări; 

 Implementarea şi/sau certificarea sistemului de management al calităţii, mediului 

sau integrat; 

 Etichetare ecologică; 

 Certificarea produselor, serviciilor, proceselor. 

 

Cheltuieli Eligibile 

 

1. Cheltuieli pentru înfiinţarea, modernizarea şi acreditarea
1
 laboratoarelor de încercări şi 

etalonări  : 

1.1 cheltuieli pentru lucrări de proiectare şi consultanţă specializată pentru elaborarea 

              documentaţiei şi obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiei de construcţie pentru 

              laboratoare; 

1.2 lucrări de construcţie şi modernizare a laboratoarelor, inclusiv instalaţiile aferente 

construcţiilor; 

          1.3 consultanţă pentru elaborarea documentelor de acreditare; 

          1.4 cursuri specializate pentru utilizarea echipamentelor achiziţionate; 

          1.5 cheltuieli legate de activitatea de acreditare, conform contractului încheiat cu 

                organismul de acreditare. 

2. Cheltuieli pentru dotarea laboratoarelor de încercări sau etalonări  

2,1. achiziţionare şi instalarea de aparatură, instrumente, echipamente şi mobilier 

       pentru laboratoarele de încercări şi etalonări; 

          2.2. achiziţia de echipamente IT şi programe informatice aferente activităţilor de 

                 laborator 

3.   Cheltuieli aferente implementării şi/sau certificării
2
 sistemului de management al calităţii 

ISO 9001, a sistemelor de management al mediului ISO 14001, EMAS sau echivalente, a 

sistemului de management integrat calitate/mediu sau de acreditare a laboratoareloe se încercări 

şi etalonări  

          3.1 consultanţă pentru elaborarea documentelor şi implementarea sistemului pe 

                nivele; 

                                                 
1
 Nu se acordă finanţare pentru reacreditări. 

2
 Nu se acordă finanţare pentru recertificări. 
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          3.2 cheltuieli legate de activitatea de evaluare şi certificare a sistemului, conform 

                contractului încheiat cu organismul de certificare acreditat;  

          3.3 cheltuieli legate de instruire în domeniul calităţii - cursuri autorizate pentru 

                reprezentantul managementului pentru calitate, auditorul(ii) intern(i) şi personalul 

                implicat; 

3.4 cheltuieli pentru achiziţia de dispozitive de măsurare şi monitorizare a 

        proceselor/produselor. 

4. Cheltuieli aferente etichetării ecologice  : 

          4.1 tarife pentru obţinerea dreptului de utilizare a etichetei ecologice; 

          4.2 costuri pentru testare şi verificare a încadrării în criteriile specifice. 

5.Cheltuieli aferente certificării produselor, proceselor şi/sau a serviciilor destinate 

întreprinderilor, ca activităţi integrate proceselor productive : 

          5.1 consultanţă pentru elaborarea documentaţiei de certificare; 

          5.2 cheltuieli legate de activitatea de evaluare şi certificare, conform contractului 

                încheiat cu organismul de certificare acreditat. 

 

 

Op.1.3.2 - Sprijin pentru consultanţă acordat întreprinderilor mici şi 

mijlocii 
 

Apel 2 – 2012 

Buget – 84 mil.lei 

 

Activităţi Eligibile 

 

 dezvoltarea de strategii bazate pe soluţii inovative pentru crearea de noi produse/ 

servicii; 

 studii de pre-fezabilitate/fezabilitate privind implementarea tehnologiilor 

ecoeficiente, tehnologii şi produse competitive; 

 management, marketing şi activităţi de promovare; 

 consultanţă financiară; 

 inovare şi drepturi de proprietate intelectuală; 

 tehnologia informaţiei; 

 managementul resurselor umane; 

 transferul afacerii. 

 

Cheltuieli Eligibile 

 

Cheltuială eligibilă  

Achiziţia de servicii de consultanţă : 

1. Elaborarea de strategii pentru soluţii inovative şi crearea de noi produse şi/sau servicii şi 

tehnologii; 

2. Elaborarea de planuri de afaceri, studii de prefezabilitate şi/sau fezabilitate pentru 

implementarea de tehnologii ecoeficiente şi competitive, precum şi pentru crearea de 

produse competitive; 

     2.1. Elaborarea de planuri de afaceri 

     2.2. Elaborarea de studii de prefezabilitate 

     2.3. Elaborarea de studii de fezabilitate 
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3. Legate de un anumit proiect  

     3.1. Elaborarea de strategii de mediatizare şi planuri de promovare 

     3.2. Elaborarea de studii şi strategii de management, marketing şi/sau analize financiare 

           pentru implementare  

     3.3. Elaborarea de strategii şi planuri de dezvoltare şi stimulare a resurselor umane în 

            vederea  implementării  

4.Elaborarea de strategii şi planuri de dezvoltare şi stimulare a resurselor umane în vederea 

extinderii afacerii 

5. Elaborarea de studii asupra protecţiei proprietăţii intelectuale; 

6. Elaborarea de studii comparative, pentru utilizarea unor instrumente şi soluţii 

informatice într-un domeniu precizat; 

7. Elaborarea de studii de evaluare şi diagnostic pentru transferul afacerii. 

 

 

Op.1.3.3 – Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţuri de 

furnizori şi clustere 
 

Apel 1 – 2012 

Buget – 84 mil lei 

are ca scopuri: 

a) să identifice stadiul de dezvoltare sau de emergenţă al lanţurilor de furnizori și a 

clusterelor existente în România şi să încurajeze dezvoltarea reţelelor industriale 

producătoare de bunuri cu o valoare adăugată cât mai mare; 

b) să susţină aceste structuri de dezvoltare a afacerilor asociativ – economice (lanţurile de 

furnizori şi clusterele), astfel ca acestea să poată constitui un element de atragere şi de 

facilitare a accesului întreprinderilor mici şi mijlocii şi un mediu adecvat pentru 

întreprinderile inovative, prin constituirea parteneriatelor cu unităţi din sectorul de 

cercetare aplicativă şi dezvoltare; 

c) să întărească aceste reţelele de afaceri şi de cooperare între întreprinderi, prin potenţarea 

lanţurilor de valoare, finanţarea proiectelor comune în producţie, export, consultanţă, 

marketing, precum şi alte servicii specializate şi de logistică; 

d) să sprijine creşterea pe cât posibil a ratei de internaţionalizare a companiilor româneşti şi 

a valorificării activităţii de C-D, prin transferul rezultatelor în IMM; 

e) să asigure o creştere a eficienţei economice a sectorului IMM, dezvoltarea 

antreprenoriatului acestor întreprinderi şi crearea de locuri de muncă.  

Bugetul estimativ alocat pentru sprijinul integrării IMM-urilor în structurile de tipul 

clusterelor și lanțurilor de furnizori în cadrul Apelului de proiecte pe anul 2012, va fi de 20 

milioane Euro. 

Rezultatele preconizate ale proiectului de asistenţă tehnică pentru pregătirea operaţiunii, în 

cadrul căruia care au fost contractate de către OI IMM serviciile de expertiză ale firmei de 

consultanţă GEA Strategy & Consulting S. A., sunt: 

a) formularea conceptuală şi proiectarea operaţiunii „Sprijin pentru integrarea 

întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere”; 
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b) concepţia şi elaborarea Schemei de sprijin financiar şi a Ghidului solicitantului; 

c) pregătirea/lansarea apelului de proiecte şi asigurarea serviciului de Helpdesk înainte de 

lansarea operațiunii și pe perioada depunerii proiectelor. 

— martie: elaborarea schemei de ajutor de stat; 

— martie–aprilie: elaborarea versiunii preliminare a Ghidului solicitantului; 

— mai: consultare publică on-line privind Ghidul solicitantului; 

— iunie: lansarea Operațiunii privind sprijinul pentru integrarea întreprinderilor în 

    lanțurile de furnizori sau clustere; 

— iunie–iulie: depunerea proiectelor; 

— martie–iulie: activitate de helpdesk pentru potențialii beneficiari. 


