
 

 

Nr. 212083/05.05.2022 

NOTĂ DE CLARIFICARE 

la Ghidul SIMPLIFICAT Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii 

proiectelor de infrastructură în domeniile specializării inteligente pentru Regiunea Nord-

Vest, ”Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte 

finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”, 

Apel 2022 

 

Ca urmare a solicitărilor de clarificări primite după publicarea în data de 2 mai 2022 a 

Ghidului Simplificat menționat mai sus, referitor la prevederile privind eligibilitatea 

întreprinderilor mari, precizăm următoarele: 

1. Conform OUG 88/20201 întreprinderile mari sunt eligibile și pot depune o solicitare 

de sprijin pentru ajutor financiar în vederea elaborării documentațiilor tehnico-economice atât 

individual cât și în parteneriat. A se vedea prevederile Ghidului Simplificat, capitolul 2.1. 

Tipurile de beneficiari/solicitanţi eligibili ai schemei, capitolul 2.2. Eligibilitatea proiectelor, 

pct. 5 și pct. 6. 

2.  Având în vedere: 

 obligația beneficiarilor de sprijin financiar, definită în Anexa nr. 3, Declarație 

Unică- Ajutor de Minimis, II. Angajament, punctul D: “Să prezint dovada 

depunerii cererii de finanțare aferentă proiectului pentru care au fost pregătite 

documentațiile tehnico-economice, în condițiile care vor fi prevăzute de 

ghidurile solicitantului pentru apelurile de proiecte lansate în perioada de 

programare 2021-2027, sub sancțiunea restituirii finanțării acordate în condițiile 

prevăzute de contractele de finanțare/de acordare a sprijinul financiar pentru 

pregatirea documentațiilor tehnico-economice.”,  

 și dialogul informal întreprins de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest cu 

Comisia Europeană în vederea adoptării corecte a direcțiilor de finanțare vizate 

prin Politica de Coeziune, în special pentru definirea condițiilor de eligibilitate 

ce urmează a fi incluse în ghidurile solicitantului pentru intervențiile care vor fi 

lansate în baza Programului Operațional Regional Nord-Vest 2021-2027,  

                                                           
1 ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 88 din 27 mai 2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui 
sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru 
perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 
(POAT 2014-2020) și Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM) 



 

 

prin prezentul Ghidul simplificat, recomandăm ca întreprinderile mari să aibă în vedere 

parteneriate cu minim două IMM-uri, fără a avea calitatea de lider de parteneriat.  

În Programul Operațional Regional Nord-Vest 2021-2027, eligibilitatea întreprinderilor 

mari va putea fi confirmată abia la finalizarea procesului de negociere cu Comisia Europeană și 

după aprobarea programului. Înțelegerea informală până la acest moment este că 

întreprinderile mari vor putea depune Cererii de finanțare doar în parteneriat cu două IMM-uri, 

neputând să își asume calitatea de lider de parteneriat, inclusiv cu o limitare referitoare la 

valoarea grantului de care vor putea beneficia din valoarea totală a proiectului. 

3. Paragraful din ghidul simplificat, de la pagina 17, și anume “Întreprinderile mari pot 

avea calitatea de solicitanți prin schema de minimis, doar în cazul în care investiția se 

realizează în parteneriat cu cel puțin 2 IMM-uri pe domeniul relevant al proiectului, în 

activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare descrise, în vederea alinierii cu cerințele 

Obiectivului de politică 1 “O Europă mai inteligentă”, respectiv cu obiectivele specifice ale 

acestuia: obiectivul specific Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea 

tehnologiilor avansate şi obiectiv specific Intensificarea creșterii durabile și a competitivității 

IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții 

productive. Întreprinderile mari nu pot fi liderul de parteneriat. Conform comunicării 

informale cu reprezentanții Comisiei Europene, prin Politica de Coeziune, OP1, se are în 

vedere finanțarea proiectelor care includ parteneriate cu întreprinderi mari doar cu condiția 

alocării unui buget de maxim 50% cheltuielilor aferente activităților partenerului 

întreprindere mare (Universitățile și APL-urile nu sunt vizate de această prevedere). Astfel 

proiectele care includ parteneriate cu întreprinderi mari prezintă un risc de a nu fi eligibile 

în viitoarele apeluri propuse prin Programul Operațional Regional Nord-Vest 2021-2027.” face 

referire la proiectul de investiție viitor, pentru care se solicită pregătirea documentațiile 

tehnico-economice, și pentru care se va depune o cerere de finanțare în perioada de 

programare 2021-2027.  

Subliniem, conform dialogului informal cu reprezentanții Comisiei Europene, prin 

Politica de Coeziune, se are în vedere finanțarea proiectelor care includ parteneriate cu 

întreprinderi mari doar cu condiția alocării unui buget de maxim 50% cheltuielilor 

aferente activităților partenerului întreprindere mare. Aceste aspecte urmează a fi 

clarificate și decise  în etapele următoare din procesul de aprobare a Programul 

Operațional Regional Nord-Vest 2021-2027. Astfel, în viitoarele apeluri propuse prin 

Programul Operațional Regional Nord-Vest 2021-2027 ori în cadrul altor programe 

finanțate sub Politica de Coeziune, proiectele depuse individual de către întreprinderi 

mari sau care includ parteneriate cu întreprinderi mari prezintă un risc de a nu fi eligibile.  

Manager de proiect 

Otgon Cristian Ioan 
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