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PROGRAM 

Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 

2020 destinate pregătirii proiectelor în domeniul specializării inteligente  

din regiunea Sud Muntenia 

APELUL NR. 3 

Apel 

Apelul nr. 3 de fișe de proiect de investiție (A3) este de tip non-competitiv, respectând principiul „primul venit - primul 

servit”, cu termen limită de depunere a documentației de finanțare. 

Acțiunea 1.1.1: Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, 

inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI. 

Obiective apel 

Obiectivul specific: 1.1 - Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a 

implementa proiecte mature.  

Rezultat: Eficacitate sporită în pregătirea și implementarea proiectelor.  

 

 

 

 

 

 

 

Criterii eligibilitate 

proiecte 

 

 

 

 

 

 

Fișele de proiect de investiție trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

- să se încadreze în acțiunea POAT menționată la capitolul 1.4 din prezentul ghid; 

- să nu fi fost/nu fie finanţate din alte resurse publice nerambursabile; 

- să fie implementate în intervalul de timp cuprins între data intrării în vigoare a schemei și până la 31.12.2022. 

- să fie implementate în conformitate cu politicile și normele UE şi naţionale, în special cele privind achiziţiile 

publice, ajutorul de minimis, informare și publicitate, dezvoltare durabilă și egalitate de șanse;  

- infrastructura de specializare inteligentă pentru care se elaborează documentațiile trebuie să se afle în regiunea Sud 

Muntenia, în vederea respectării prevederilor din OUG nr. 88/2020 cu modificările și completările ulterioare; 

- să vizeze implementarea schemei aprobată prin OMFE nr. 894/03.08.2020 și modificată prin OMIPE nr. 

1293/17.11.2021, cu modificările și completările ulterioare, pentru acordarea de sprijin financiar în elaborarea 

documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor de specializare inteligentă care îndeplinesc cumulativ 

următoarele criterii generale: 

mailto:office@frontierconsulting.ro


 

FRONTIER MANAGEMENT CONSULTING S.R.L. 
 

Sediul: Bucuresti, Calea Grivitei Nr. 6, Etaj 4, Sector 1  
Tel: 031 417 27 17; E-mail: office@frontierconsulting.ro 

 

2 
 

 

 

 

 

Criterii eligibilitate 

proiecte 

(continuare) 

 

 

 

a) să vizeze cel puțin unul dintre domeniile de specializare inteligentă cuprinse în Strategia de  Specializare 

Inteligentă a Regiunii Sud Muntenia; 

b) să fie rezultatul procesului de preselecție/procesului de descoperire antreprenorială desfășurat la nivelul regiunii 

Sud Muntenia în perioada 2019 - 2020; 

c) să fie depuse de către unul dintre solicitanții eligibili conform capitolului 2.1 din prezentul ghid care a făcut 

parte din procesul de preselecție/procesului de descoperire antreprenorială desfășurat la nivelul regiunii Sud 

Muntenia în perioada martie 2019 - iulie 2020 (Anexa 16 Centralizare idei de proiecte colectate în cadrul 

procesului de preselecție/descoperire antreprenorială); 

d) să aibă valoarea estimată totală a proiectului, fără TVA, conform capitolului 2 din prezentul ghid. 

 

Domenii de specializare 

inteligenta eligibile 

În cadrul Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud Muntenia 2021 – 2027 au fost identificate următoarele 

domenii, respectiv nișe de specializare inteligentă, detaliate în tabelul de mai jos: 

- Construcția de mașini, componente și echipamente de producție; 

- Agricultura și  industria alimentară; 

- Turismul și identitatea culturală; 

- Bioeconomia: dezvoltarea economiei circulare; 

- Localități inteligente ce oferă servicii inovative cetățenilor; 

- Industria și Cercetarea de înaltă tehnologie; 

- ITC; 

- Sănătate. 
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Activitati 

eligibile 

În cadrul prezentei scheme de sprijin se acordă sprijin financiar pentru elaborarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice 

pentru pregătirea şi implementarea proiectelor, astfel: 

studiu de fezabilitate sau documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, după caz; 

proiect pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor  

proiectul tehnic de execuţie,  
 

În funcţie de tipul proiectelor, se va acorda sprijin financiar şi pentru documentaţii de tipul: 

plan de afaceri; 

studiu de marketing; 

studiu de oportunitate; 

studii geotehnice; 

studii pentru obţinerea acordurilor/avizelor de mediu; 

studii arheologice; 

studii hidrologice; 

studii topografice; 

documentaţii cadastrale; 

orice alte categorii de studii şi documentaţii pentru obţinerea de avize/autorizaţii care sunt necesare pentru implementarea 

proiectelor din domeniile prevăzute la art. 2. 
 

ATENȚIE! Beneficiarii documentațiilor pentru care se acordă sprijinul financiar în condițiile prezentului Ghid au obligația de a 

face dovada depunerii cererii de finanțare în condițiile stabilite pentru perioada de programare 2021-2027 aferente proiectelor 

pentru care au fost pregătite documentațiile, precum și a respectării legislații naționale în vigoare aplicabilă la acordarea sprijinului 

financiar solicitat.  

În caz contrar, beneficiarii documentațiilor sunt obligați să returneze sumele de bani primite conform contractelor de acordare a 

sprijinului financiar. Sancțiunea pentru lipsa dovezilor pentru depunerea acestor cereri de finanțare precum și pentru nerespectarea 

legislației constă în recuperarea sumelor de bani primite conform contractelor de finanțare și de acordare a sprijinului financiar. 

În vederea recuperării sumelor de bani, AM POAT va emite titluri de creanță conform prevederilor OUG nr. 66/2011 privind 

prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice 

naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare. 
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Localizare 

activitati 
În cadrul prezentului apel se pot depune proiecte pentru investițiile localizate în regiunea de dezvoltare Sud  Muntenia. 

Beneficiari 

eligibili 

În cadrul prezentului apel, pot fi beneficiari de sprijin financiar, prin intermediul schemei de ajutor de stat/minimis administrată 

de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia:  

 

− Unități administrativ teritoriale în parteneriat cu universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau 

private de cercetare-dezvoltare-inovare, IMM și întreprinderi mari. 

− Parteneriate între universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-

inovare, IMM și întreprinderi mari; 

− universități, institute de cercetare, ONG-uri, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, IMM și 

întreprinderi mari (individual). 

 

 

ATENȚIE! Beneficiarii documentațiilor pentru care se acordă sprijinul financiar în condițiile prezentului Ghid au obligația de a 

face dovada depunerii cererii de finanțare în condițiile stabilite pentru perioada de programare 2021-2027 aferente proiectelor 

pentru care au fost pregătite documentațiile, precum și a respectării legislații naționale în vigoare aplicabilă la acordarea sprijinului 

financiar solicitat.  

În caz contrar, beneficiarii documentațiilor sunt obligați să returneze sumele de bani primite conform contractelor de acordare a 

sprijinului financiar. Sancțiunea pentru lipsa dovezilor pentru depunerea acestor cereri de finanțare precum și pentru nerespectarea 

legislației constă în recuperarea sumelor de bani primite conform contractelor de finanțare și de acordare a sprijinului financiar. 

În vederea recuperării sumelor de bani, AM POAT va emite titluri de creanță conform prevederilor OUG nr. 66/2011 privind 

prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice 

naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare. 
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Beneficiari 

neeligibili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema NU se aplică: 

A. În cazul ajutorului de minimis: 

a. ajutoarelor acordate in sectorul pescuitului și acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului; 

b. întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole; 

c. întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:  

(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la 

producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective;  

(ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari; 

d. activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, 

ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de 

export; 

e. activităților condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate. 

În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoarele menționate la literele (a), (b) sau (c), cât și în unul sau 

mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei 

din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de 

minimis, prevederile acestuia se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau activități, cu condiția asigurării că 

activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al  regulamentului nu beneficiază de ajutoare de minimis 

acordate în conformitate cu prezentul regulament. 

Totodată, schema nu se aplică: 

a) întreprinderilor care fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei, a unui furnizor 

de ajutor de stat sau a altei entități care poate solicita recuperarea, prin care un ajutor este declarat ilegal și incompatibil cu piața 

internă,  

b) întreprinderilor aflate în dificultate, pentru ajutorul de stat exceptat de la notificare, în baza Regulamentului CE nr. 651/2014;. 

 

Schema nu se aplică de asemenea întreprinderilor aflate în situațiile de mai jos conform Recomandării Comisiei Europene (2020) 

4885 final din 14 iulie 2020 privind condiționarea acordării de sprijin financiar public pentru întreprinderi de lipsa unei legături 

cu jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale: 

a) sunt rezidente din punct de vedere fiscal în jurisdicțiile care figurează în lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante 
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Beneficiari 

neeligibili 

(continuare) 

 

 

sau se supun legislației fiscale a acestora: 

b) sunt controlate, direct sau indirect, de către acționari din jurisdicțiile care figurează în lista  Uniunii europene a jurisdicțiilor 

necooperante, analiza mergând până la nivelul beneficiarului real, așa cum este acesta definit la art. 3 pct. 6 din Directiva 849/2015 

; 

c) controlează, direct sau indirect, filialele sau sedii permanente proprii în jurisdicțiile necooperante care figurează în lista UE; 

d) exercită dreptul de proprietate în comun cu întreprinderile aflate în jurisdicțiile care figurează în lista Uniunii Europene a 

jurisdicțiilor necooperante. 

Valoare ajutor 

de minimis si 

contributie 

financiara 

Ajutorul de minimis: 

a) În cadrul fiecărui proiect, valoarea eligibilă totală pentru singurul proiect pe care îl poate depune o întreprindere unică nu va 

depăși, echivalentul în lei a 200.000 euro/100.000 euro pentru întreprinderile unice care efectuează transport rutier de mărfuri 

în contul terților sau contra cost la cursul InforEuro din luna semnării contractului de acordare a sprijinului financiar, pe trei 

ani fiscali; 

b) Finanțarea nerambursabilă acordată în cadrul unui proiect va conține exclusiv cheltuieli aferente schemei de ajutor de minimis, 

respectiv cheltuieli pentru elaborarea documentației tehnico-economice pentru proiecte din domeniul specializării inteligente. 
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Cheltuieli 

eligibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orice cheltuială poate fi considerată drept cheltuială eligibilă pentru co-finanţare (rambursare în limita stabilită) în cadrul POAT 

2014-2020, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiții prevăzute in cadrul Schemei de ajutoare de stat și de minimis privind 

unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destlnat finanțărli din fonduri externe nerambursabile pentru perioada de 

programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente, astfel: 

a) să fie angajate de către beneficiar și plătite de acesta, în condițiile legii, începând cu data semnării contractului de acordare a 

sprijinului financiar și până la 31 decembrie 2022, cu respectarea perioadei de implementare stabilite prin contractul de acordare a 

sprijinului financiar; 

b) să fie însoțite de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale sau ale statului în care acestea au fost emise ori 

de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligația de plată, precum și de documente justificative privind 

efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/ controlate/auditate; 

c) să fie în conformitate cu contractul de acordare a sprijinului financiar, încheiat între administratorul schemei și beneficiar; 

d) să fie rezonabile și necesare elaborării documentației tehnico-economice; 

e) să respecte prevederile legislației europene și naționale aplicabile; 

f) să fie înregistrate în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013; 

g) să nu fie contrare prevederilor dreptului aplicabil al Uniunii Europene sau legislației naționale care vizează aplicarea dreptului 

relevant al Uniunii, în privința eligibilității, regularității, gestiunii sau controlului operațiunilor și cheltuielilor. 
 

Beneficiarii  privați a căror fișă de proiect a fost declarată  conformă și eligibilă în urma etapei de verificare a conformității 

și eligibilității și care au semnat contractul de acordare de sprijin financiar, pentru care nu se aplică legislația din domeniul 

achizițiilor publice, au obligația respectării regulamentului privind modul de desfășurare a achizițiilor, astfel cum este 

acesta prevăzut în Anexa 21 la perezntul ghid. 
 

Pentru beneficiarii schemei sunt eligibile exclusiv costurile pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice și alte 

tipuri de documentații menționate în prezentul Ghid. 
 

Cheltuielile eligibile pentru beneficiarii finali ai schemei de ajutor de minimis 

Pentru Apelul nr. 3 de fișe de proiect de investiție, toate cheltuielile efectuate de beneficiarul final al schemei pentru elaborarea 

documentațiilor necesare pentru pregătirea proiectului de specializare inteligentă cad sub incidența ajutorului de minimis.  
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Cheltuieli 

eligibile 

(continuare) 

 

În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice de accesare a fondurilor din POAT 2014 – 2020 pentru 

pregătirea portofoliului de proiecte, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente, sunt eligibile 

următoarele cheltuieli:  

Categorie 
cheltuieli  

Subcategorie 
cheltuieli  

Subcategoria de cheltuieli poate include  

59-cheltuieli 
aferente 
granturilor  
 

305 - Pregătire 
documentații 
proiecte 
investiții 
specializare 
inteligentă  
 

Se cuprind cheltuielile pentru studii arheologice, studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice,  
fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie, 

studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei.  

Se includ cheltuielile pentru:  
- plan de afaceri, studiul de oportunitate, studiul de marketing;  
- obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism, precum şi toate taxele pentru avizele 

cerute prin certificatul de urbanism, taxa pentru obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de 
construire/desfiinţare, conform prevederilor legale în vigoare;  

- obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, 
gaze, termoficare, energie electrică, telefonie, iluminat public;  

- întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea 
funciară;  

- obţinerea acordului de mediu;  
- obţinerea avizului de protecţie civilă/PSI;  
- alte avize, acorduri şi autorizaţii.  
Se includ cheltuielile efectuate pentru: elaborarea documentațiilor tehnice - studiu de fezabilitate sau 
documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz, proiectul pentru autorizarea/desființarea executării 
lucrărilor și proiectul tehnic de execuție, inclusiv documentațiile tehnico-economice prevăzute la art. XV alin. (1) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor 
de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 205/2019, pentru care se vor 
aplica în continuare reglementările specifice, plan de afaceri; studiu de marketing, studiu de oportunitate, studii 
geotehnice, studii pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu, studii arheologice, studii hidrologice, studii 
topografice, documentații cadastrale, orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de 
avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din domeniul specializării inteligente.  
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Buget 

Alocarea financiară pentru Apelul nr. 3 pentru fișe de proiect de investiție, deschis la nivelul regiunii Sud Muntenia este de 

513.532,27 lei, valoare ce reprezintă valoarea ajutorului de minimis. 

ATENȚIE! Dacă alocarea financiară dedicată regiunii nu este accesată în întregime, AM POAT poate realiza realocări către alte 

regiuni în baza unei analize a nevoilor identificate la nivel regional, cu acordul ADR de la care se realocă sume. 

Durata 

Apelul nr. 3 de fișe de proiect de investiție (A3) este de tip non-competitiv, respectând principiul „primul venit - primul servit”, cu 

termen limită de depunere a documentației de finanțare. 

Dată începere depunere fișe de proiect de investiție: 07.02.2022 

Dată limită până la care se pot depune fișe de proiect de investiție: 18.02.2022. 
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