
OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE
PENTRU ANTREPRENORI

Antreprenoriat de succes şi întreprinderi competitive
9 noiembrie 2009



Doriţi să vă dezvoltaţi afacerea ?
Accesaţi FONDURI EUROPENE !!!

 Prin Fondurile Structurale si Instrumentele Politicii Agricole Comune, Uniunea Europeană 
oferă astăzi firmelor româneşti posibilitatea de a-şi dezvolta şi finanţa afacerile în condiţii 
avantajoase. 

Documente programatice relevante                                               Prioritati PND
 Cadrul Strategic de Referinţă Comunitar 2007-2013
 Planul Naţional de Dezvoltare – PND 2007-2013
 Cadrul Strategic Naţional de Referinţă – CSNR
 Programe Operaţionale – PO 2007-2013

 Analiza situatiei existente – SWOT
 Alocari sectoriale - regionale
 Stretegie - Obiective
 Axe prioritare - AP
 Domenii majore de interventie – DMI – Ghidul solicitantului
 Operatiuni indicative,  masuri – Ghidul solicitantului
 Implementare

 Document Cadru de Implementare - DCI
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PROGRAME OPERATIONALE
Program Operational Procent alocare Autoritatea de Management 

AM
Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii 
Economice - POS CCE

13% Ministerul Economiei 
www.minind.ro www.mimmctpl.ro (Axa 1)

Programul Operational Regional - POR 19% Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei  
www.inforegio.ro

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane - POS DRU

18% Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale 
www.fseromania.ro www.mmuncii.ro

Programul Operational Sectorial Transport 23% Ministerul Transporturilor  

Programul Operational Sectorial Mediu 23% Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile

Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative 1% Ministerul Administratiei si Internelor Administrative

Programul Operational Asistenta Tehnica 1% Ministerul Economiei

Programul Operational Cooperare Teritoriala 2% Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
www.mdlpl.ro

www.fonduri-ue.ro

Programul National de Dezvoltare Rurala PNDR Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
www.madr.ro
Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 
Pescuit
www.apdrp.ro

http://www.minind.ro/�
http://www.mimmctpl.ro/�
http://www.inforegio.ro/�
http://www.fseromania.ro/�
http://www.mmuncii.ro/�
http://www.mdlpl.ro/�
http://www.madr.ro/�
http://www.apdrp.ro/�


Schema de implementare a unui PO

Uniunea Europeană

Autoritatea de 
management

Autoritatea de 
certificare

Comitet de 
monitorizare

Organism 
intermediar

Beneficiar

Comitet de 
evaluare

plăţi
Propuneri 
proiecte

criterii aprobare

rapoarte



CIRCUITUL PROIECTULUI



POS CCE  2007-2013

Axa prioritară Finanţare publică
(FEDR+Buget naţional)

mil. euro %
1. Dezvoltarea unui sistem inovativ şi eco-eficient de 
producţie cca. 1.080 35,87%

2. Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru 
competitivitate cca. 646 21,45%

3. Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru 
sectoarele public şi privat cca. 470 15,62%

4. Cresterea eficienţei energetice cca. 725 24,08%

5. Asistenţă tehnică cca. 90 2,98%

Total (în preţuri curente) 3.011 mil. euro



 Axa Prioritară 1 - Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie, 
 Domeniul de intervenţie D1.1 - Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a 

întreprinderilor, in special a IMM
 Operaţiunea a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii 

tangibile şi intangibile
 A1 – Investitii mari pentru IMM - Sprijin financiar pentru investitii cu valoare cuprinsă între 

250.000 euro si 1.500.000 euro, reprezentand 70% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului 
pentru intreprinderile mici si 60% pentru intreprinderile mijlocii

 A2 – Investitii mici pentru IMM - Sprijin financiar  pentru investitii de până la 250.000 euro, 
reprezentand 70% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului pentru intreprinderile mici si 60%
pentru intreprinderile mijlocii.

 Operaţiunea: Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii 
tangibile şi intangibile pentru întreprinderile mari
 Valoarea maximă a finanţării acordate pentru un proiect este de 5.000.000 euro, reprezentand 50% 

din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, pentru Regiunea 7 Centru
 Operaţiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internationale
 Operaţiunea c) Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare
 Domeniul de interventie 1.3 , Operaţiunea b) – „Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor”
 Ponderea sprijinului nerambursabil pentru investitiile private este de maxim 70% dar nu mai mult 

de 200.000 Euro intrucat masura se supune regulilor ajutorului de stat "de minimis" Valoarea totala 
maxima a proiectului nu poate depasi 500.000 Euro (suma cheltuielilor eligibile si neeligibile).

POS CCE  2007-2013



POR  2007-2013
AXE PRIORITARE
1. Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere

2. Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale

3. Îmbunătăţirea infrastructurii sociale 

4. Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local

4.3. Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor

 Ponderea sprijinului nerambursabil pentru investitiile private este de maxim 70% dar nu mai mult 
de 200.000 Euro intrucat masura se supune regulilor ajutorului de stat "de minimis" Valoarea totala 
maxima a proiectului nu poate depasi 500.000 Euro (suma cheltuielilor eligibile si neeligibile).

5. Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului

5.2. Crearea/ dezvoltarea/ modernizarea infrastructurii turistice pentru 
valorificarea a resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice

6. Asistenţă tehnică pentru sprijinirea implementării POR



PNDR  2007-2013

 AXA I: Îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier

 121  Modernizarea exploatatiilor agricole 

 123  Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere 

 AXA II: Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural
 211  Sprijin pentru zona Montană 

 221  Prima împădurire a terenurilor agricole

 AXA III: Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei 
ruralepentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale

 312  Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea microintreprinderilor 

 313  Încurajarea activităţilor turistice 

 322  Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază 

 AXA IV: AXA LEADER
 4.1 Implementarea strategiilor de dezvoltare rurală 

 4.31 Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală



Axa prioritară 1: Educaţia şi formarea profesională în sprijinul 
creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe 
cunoaştere

1,002 mld €

Axa prioritară 2: Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa 
muncii

1,053 mld €

Axa prioritară 3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a 
întreprinderilor

579 mil. €

Axa prioritară 4: Modernizarea serviciului public de ocupare 236 mil. €

Axa prioritară 5: Promovarea măsurilor active de ocupare 559 mil. €

Axa prioritară 6: Promovarea incluziunii sociale 661 mil. €

Axa prioritară 7: Asistenţa tehnică 164 mil. €

POS DRU  2007-2013



1. Educaţia şi 
formarea
profesională în 
sprijinul creşterii 
economice şi 
dezvoltării societăţii 
bazate pe cunoaştere

2. Corelarea 
învăţării pe tot 
parcursul 
vieţii cu piaţa 
muncii

3. Creşterea 
adaptabilităţii 
lucrătorilor şi a 
întreprinderilor

4. Modernizarea 
serviciului 
public de 
ocupare

5. Promovarea
măsurilor active 
de ocupare

6. Promovarea
incluziunii 
sociale

7. Asistenţă 
tehnică

1.1 Accesul la educaţie 
de calitate şi educaţie şi 
formare profesională 
iniţială

2.1 Tranziţia de 
la şcoală la 
locul de muncă

3.1 Promovarea 
culturii 
antreprenoriale

4.1 Întărirea 
capacităţii 
Serviciului Public 
de Ocupare de 
furnizare a 
serviciilor de 
ocupare

5.1 Dezvoltarea şi 
implementarea 
măsurilor active de 
ocupare 

6.1.Dezvoltarea 
economiei sociale 

7.1 Sprijin 
pentru 
implementare, 
managementul 
general şi 
evaluarea 
POSDRU

1.2 Calitate în 
învăţământul superior

2.2 Prevenirea 
şi corectarea 
părăsirii timpurii 
a şcolii 

3.2 Formare şi 
sprijin pentru 
întreprinderi şi 
angajaţi pentru 
promovarea 
adaptabilităţii

4.2 Formarea 
personalului 
propriu al 
Serviciului Public 
de Ocupare

5.2 Promovarea 
sustenabilităţii în 
zonele rurale în 
termenii dezvoltării 
resurselor umane 
şi a ocupării

6.2 Îmbunătăţirea 
accesului şi a 
participării 
grupurior 
vulnerabile pe 
piaţa muncii

7.2 Sprijin 
pentru 
comunicarea 
şi promovarea 
POSDRU

1.3 Dezvoltarea 
resurselor umane în 
educaţie şi formare 
profesională

2.3 Creşterea 
accesului şi 
participării la 
FPC

3.3 Dezvoltarea 
parteneriatelor şi 
încurajarea 
iniţiativelor 
partenerilor sociali 
şi societăţii civile

6.3 Promovarea 
egalităţii de şanse 
pe piaţa muncii

1.4 Calitate în FPC 6.4 Iniţiative 
transnaţionale pe 
piaţa  inclusivă  a 
muncii

1.5 Programe doctorale 
şi post-doctorale în 
sprijinul cercetării

POS DRU  2007-2013



POS DRU 2007-2013

Măsuri conform Comunicărilor CE COM(2008)706 /29.10.2008  – “De la criză financiară la 
relansare: Un cadru European pentru acțiune” , COM(2008) 800 /26.11.2008 “Planul 
European de Relansare Economică”  și conform Planului Anti-Criză al Guvernului României

 Schema de ajutor de stat pentru formare generală şi specifică - subvenţionarea costurilor 
pentru ocuparea forţei de muncă - Bani pentru completarea echipei!

 Schema de ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă - subvenţionarea costurilor pentru 
formare profesională - Bani pentru formarea profesională!

 Schema de ajutor de minimis - subvenţionarea costurilor pentru informare, instruirea şi 
investiţii în domeniul sănătăţii şi securităţii la locul de muncă - Bani pentru sănătatea şi 
siguranţa salariaţilor!

 Cereri de propuneri de proiecte de grant

 Axa Prioritară 3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor

DMI 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale



FINANŢĂRI  INTERNE
Fondul de mediu  www.afm.ro

 prevenirea poluării, reducerea impactului asupra atmosferei, apei şi solului;

 utilizarea de tehnologii curate;

 gestionarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase;

 protecţia resurselor de apă, staţiile de tratare, staţiile de epurare pentru comunităţi 
locale;

 conservarea biodiversităţii; administrarea ariilor naturale protejate;

 educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului;

 creşterea producţiei de energie din surse regenerabile;

 reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;

 reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor;

 împădurirea terenurilor degradate situate în zonele deficitare în păduri, stabilite în 
condiţiile legii;

http://www.afm.ro/�


 Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de 
piata 

 Programul national multianual pe perioada 2006-2012 pentru sustinerea accesului intreprinderilor 
mici si mijlocii la servicii de instruire si consultanta 

 Programul pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri in limita 
sumelor platite pentru profitul brut reinvestit

 Programul national multianual pe perioada 2002 - 2012 pentru sustinerea mestesugurilor si 
artizanatului

 Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului 
acestora la finantare - START 

 Programul national multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in 
randul femeilor manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii

 Programul national multianual pe perioada 2002-2012 de infiintare si dezvoltare de incubatoare 
tehnologice si de afaceri 

 Programul pentru sprijinirea transferului afacerilor 

 Program pentru organizarea Targului Intreprinderilor Mici si Mijlocii - TIMM 2009 

FINANŢĂRI  INTERNE - continuare
Ministerul pentru IMM Comerţ şi Mediul de Afaceri www.animmc.ro

http://www.animmc.ro/�


FONDURI GUVERNAMENTALE

Minsterul Economiei   www.minind.ro

 Programul de creştere al competitivităţii produselor industriale 

Ministerul  Finanţelor Publice   www.mfinante.ro

 H.G. nr.1164/2007 (cu modificarile şi completarile ulterioare) privind 
acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea 
întreprinderilor

http://www.minind.ro/�
http://www.mfinante.ro/�


CE TREBUIE SĂ FACEŢI ?
 Pentru a deveni beneficiarul unei finanţări nerambursabile din Fondurile 

Structurale ale Uniunii Europene aveti nevoie de:
 identificarea NEVOILOR DE FINANTARE pe termen mediu/lung – IDEEA

de proiect
 o foarte bună INFORMARE – identificarea finantarilor posibile
 un PROIECT de calitate, realizat în conformitate cu strategiile, domeniile şi 

priorităţile naţionale, regionale sau locale cuprinse in documentele 
programatice relevante

 RESURSE umane, materiale şi financiare suficiente pentru a asigura 
cofinanţarea, prefinanţarea componentei nerambursabile, finantarea 
cheltuielilor neeligibile şi conexe

 IMPLEMENTAREA PROIECTULUI conform instructiunilor
Achizitii
Vizibilitate
Cereri de rambursare a cheltuielilor efectuate

 Multa VOINŢĂ … RABDARE … SUCCES !!!



CCI MUREŞ - Diseminare informaţii

 Organizarea de mese rotunde, seminarii de informare şi alte activităţi de 
promovare pentru prezentarea oportunităţilor de finanţare prin fondurile 
europene (trimestrial sau cu prilejul lansării apelurilor de proiecte pentru 
mediul de afaceri).

 Mediatizarea in cadrul comunităţii de afaceri a activităţilor de promovare a 
oportunităţilor de finanţare, organizate în judeţul Mureş de autorităţile de 
management şi de organismele intermediare responsabile cu implementarea 
programelor.

 Includerea in Buletinul Informativ lunar al CCI Mureş a informaţiilor 
relevante privind apelurile de proiecte deschise în cadrul programelor 
operaţionale.

 Transmiterea operativa, prin corespondenta directa, a informaţiilor relevante 
privind apelurile de proiecte deschise în cadrul programelor operaţionale.



Vi se pare complicat ? Vă asigurăm că nu este ...

 Pentru a vă convinge, vă aşteptăm cu informaţii de actualitate privind domeniile 
pentru care se alocă banii europeni si condiţiile de eligibilitate

 Pentru solicitanţii eligibili întocmim PROIECTE DE FINANŢARE, în formă 
finală, cu toate anexele, aşa cum sunt solicitate în procedurile de lucru pentru 
fiecare program în parte. 
 studii de oportunitate, prefezabilitate, fezabilitate, proiecte tehnice 
 plan de afacere, studiu de piaţă, plan de marketing, 
 cerere de finanţare, buget si documentatiile de susţinere ale acestora. 

 In plus, vă oferim servicii de asistenta si consultanţă pentru:
 găsirea celor mai bune soluţii de creditare si de garantare a creditelor, 
 management de proiect si consultanţă pe parcursul implementării proiectului, in special 

privind:
 procedurile de achiziţii
 raportările tehnice şi financiare
 intocmirea documentatiei pentru decontare.



Va multumesc pentru atentie !
CONTACT

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE MUREŞ
Str. Primăriei, nr. 1, 540026 TÎRGU MUREŞ

Telefon: 0265-269218, Fax: 0265-269219

E-mail: office@cciams.ro Internet: www.cciams.ro

REPREZENTANTE
 REGHIN, Str. Pandurilor, nr. 2,  Tel. 0365-487901, 0728-852222 
 SIGHISOARA, Str. Hermann Oberth, nr. 33A, Tel. 0265-777943, 0745-845405
 TARNAVENI, Str. Republicii, nr. 41, Tel. 0265-443995, 0728-852223 
 LUDUS, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 30, Tel. 0728-852224, 0723  263078
 SOVATA, Tel. 0745  594555

INTREBARI ???
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