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Cele 265 de IMM-uri, dintre care 31 din Regiunea Nord-
Est, care au obținut în urma evaluării peste 60 de puncte 
(mai exact, între 60 și 77 de puncte), depindeau pentru 
finanțare de identificarea de către Autoritatea de 
Management a POS CCE a unor resurse financiare din 
economii/rezilieri sau alte disponibilități survenite în cadrul 
programului.  Aceste societăți vor putea primi acum fonduri 
UE, rezultate din redistribuirea unor sume rămase din 
rezilierea unor contracte vechi. 

De pe banca de rezerve
direct în echipa titulară 
a POS CCE

Ministerul Fondurilor Europene, coordonatorul activității 
Autorității de Management a POSCCE, a anunțat că va 
suplimenta bugetul pentru proiectele aflate pe lista de 
rezerva, aferentă Apelului de proiecte nr. 5/2014, 
Operațiunea 1.1.1 „Sprijin pentru consolidarea și 
modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și 
intangibile", din cadrul Axei prioritare 1 a POSCCE – „Un 
sistem de producție inovativ şi ecoeficient".



OI POS CCE din cadrul ADR Nord-Est a organizat în 
data de 5 august 2015 o sesiune de informare pentru 
beneficiarii acestor proiecte aflate pe lista de rezervă. 

Cei 36 de participanți, membri ai echipelor de 
implementare a proiectelor, manageri de proiect, 
responsabili financiari, au aflat detalii legate de etapele 
contractării, de mecanismele decontării cererilor de plată 
și ale rambursării cheltuielilor, pentru a ști să 
implementeze proiectele, în condiții de securitate 
financiară. Pe lângă aspectele generale, de ordin tehnic, 
experții din cadrul OI POS CCE au detaliat și prevederile 
Ordinului nr.1120/2013 privind aprobarea Procedurii 
simplificate aplicate de beneficiarii privați în cadrul 
proiectelor finanțate din instrumente structural.

Valoarea totală a asistenței financiare nerambursabile 
pentru aceste proiecte este de aproximativ 550 milioane 
de lei. 

Într-o primă etapă, au fost acordate finanțări pentru 
proiectele care aveau un punctaj de cel puțin 80 de 
puncte, iar ulterior, în urma suplimentării creditelor de 
angajament, au fost finanțate și proiectele cu 78-79 de 
puncte. Rezultatele procesului de evaluare a celor 900 
de proiecte depuse pentru Apelul 5/2014 au fost 
publicate pe 5 martie  anul acesta.

Potrivit Ghidului Solicitantului, proiectele care au obținut 
un punctaj de minimum 80 puncte vor primi automat 
finanțare, iar proiectele cu punctaj între 60 și 79 puncte 
pot avea acces la finanțare în ordine descrescătoare a 
punctajelor obținute, în condițiile majorării bugetului 
apelului și încadrării în noul plafon de finanțare. 

La nivel național, 170 de proiecte, cu o valoare totală de 
aproximativ 120 de milioane de euro, au primit automat 
finanțare, pentru că au obținut peste 80 de puncte la 
evaluare. Dintre acestea, 10 IMM-uri sunt din Regiunea 
Nord-Est, cu 4 proiecte din Bacău, 4 din Iași și 2 din 
Suceava. 

Fondurile solicitate de cele 31 societăți care vor primi 
finanțare din POS CCE vor fi investite în domenii de 
activitate legate de prelucrarea primară a lemnului, a 
hârtiei industriale pentru ambalat mobilă, sticlă, produse 
ceramice, proiectare/montaj centrale termice și 
termoelectrice, confecții textile exclusiv pentru export, 
fabricarea mobilei, construcții, întreținere și reparații căi 
ferate, drumuri și poduri, construcții civile, industriale, 
edilitare, proiectare și producție de linii automate de 
îmbuteliere, instalații de clătit recipient și de etichetat.

Cele 31 de IMM-uri, 11 în județul Neamț, 10 din Bacău, 
6 în Iași și 4 din Suceava își vor putea implementa 
proiectele în regiune până la 31 decembrie 2015. 
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