MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"
ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU IMM

COMUNICAT
Pentru a asigura corecta informare a opiniei publice şi a potenţialilor beneficiari în legătură cu modul
de înregistrare on-line a proiectelor în cadrul Schemei de finanţare A2 - Sprijin financiar nerambursabil de
până la 1.075.000 lei pentru întreprinderile mici şi mijlocii din cadrul Operaţiunii a) - Sprijin pentru
consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile a DMI 1.1., Axa
Prioritară 1 a Programului Operaţional Sectorial – Creşterea Competitivităţii Economice, Organismul
Intermediar pentru IMM (OI IMM) face următoarele precizări:
Potrivit comunicatelor postate atât pe site-ul Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional
Sectorial – Creşterea Competitivităţii Economice http://amposcce.minind.ro/, la data de 9 august 2010,
Comunicat
- 09-08-2010 -

Organismul Intermediar pentru IMM anunţă lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru schema de ajutor
financiar nerambursabil A2 - Sprijin financiar nerambursabil de până la 1.075.000 lei pentru întreprinderile
mici şi mijlocii din cadrul Operaţiunii a) - Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv
prin investiţii tangibile şi intangibile a DMI 1.1., Axa Prioritară 1 a Programului Operaţional Sectorial –
Creşterea Competitivităţii Economice.
Pentru prezenta cerere de propuneri de proiecte se publică varianta finală a Ghidului Solicitantului , aprobat
prin Ordinul Ministrului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri nr. 1461 din 9.08.2010 , împreună cu
formularele aferente .
cât şi pe site-ul OI IMM http://oiimm.mimmcma.ro/, la data de 11 august 2010,
Organismul Intermediar pentru IMM anunţă lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru schema de ajutor
financiar nerambursabil A2 - Sprijin financiar nerambursabil de până la 1.075.000 lei pentru întreprinderile
mici şi mijlocii din cadrul Operaţiunii a) - Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv
prin investiţii tangibile şi intangibile a DMI 1.1., Axa Prioritară 1 a Programului Operaţional Sectorial –
Creşterea Competitivităţii Economice.
Pentru prezenta cerere de propuneri de proiecte se publică varianta finală a Ghidului Solicitantului, aprobat
prin Ordinul Ministrului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri nr. 1461 din 9.08.2010, împreună cu
formularele aferente.
11 aug 2010

OI IMM a anunţat lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru schema de ajutor financiar
nerambursabil A2 - Sprijin financiar nerambursabil de până la 1.075.000 lei pentru întreprinderile mici şi
mijlocii din cadrul Operaţiunii a) - Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin
investiţii tangibile şi intangibile a DMI 1.1., Axa Prioritară 1 a Programului Operaţional Sectorial– Creşterea
Competitivităţii Economice.
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Prin respectiva Cerere de propuneri de proiecte a fost publicată varianta oficială a Ghidului
Solicitantului, aprobat prin Ordinul nr. 1461 din 9.08.2010 al Ministrului Economiei, Comerţului şi Mediului
de Afaceri, împreună cu formularele aferente.
Potrivit Ghidului solicitantului – Capitolul III.2. Depunerea Cererii de finanţare şi a documentelor
anexe – III.2.1. Înregistrarea on-line,
“Anterior depunerii cererii de finanţare şi a documentelor ce o însoţesc, solicitantul are obligaţia de a
se înregistra on-line la adresa www.minind.ro, la secţiunea Organismului Intermediar pentru IMM.
Accesul la formularul de înregistrare se face pe baza unui nume de utilizator şi a unei parole, la libera
alegere a solicitantului, conform indicaţiilor aplicaţiei.
După primirea prin e-mail a acceptului de folosire a numelui de utilizator şi a parolei alese,
solicitantul va putea completa formularul de înregistrare on-line a proiectului.”
La data de 31 august 2010 a fost publicat pe site-ul OI IMM http://oiimm.mimmcma.ro/, comunicatul
Pentru a veni în sprijinul solicitanţilor de finanţare prin POS CCE, Axa prioritară 1, Schema de finanţare
„Investiţii în valoare de până la 1.075.000 de lei” la care înscrierile vor incepe luni, 6 septembrie, ora 9.00, din
data de 31 august devine posibilă crearea conturilor de acces în aplicaţia informatică de înregistrare on-line,
conform procedurii descrise în Ghidul Solicitantului. Conturile create cu prilejul înregistrării proiectelor
participante la cererile de proiecte din anii 2008 si 2009 nu sunt valabile pentru cererea de proiecte din anul
2010.
Pentru crearea unui cont de utilizator, vă rugăm să dati click aici. Dacă este necesar, pentru instalarea
certificatului de securitate urmaţi aceşti paşi.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie indicaţiile prezente pe pagina de creare a conturilor. După crearea contului,
recuperarea unei parole pierdute se poate face aici.
31 aug 2010

Această măsură a fost dispusă pentru a înlătura deficienţele întâmpinate la apelul de proiecte din anul
2009, ocazie cu care, în contextul în care crearea conturilor de acces a fost făcută concomitent cu deschiderea
înregistrării on-line a proiectelor, primirea accesului (user-ului şi parolei) în aplicaţia informatică de
înregistrare on-line, a fost reclamată în unele cazuri de solicitanţi ca fiind mult întârziată, generată de
multitudinea de conturi de e-mail şi de slaba comunicare între serverele gazde ale acestora şi ale aplicaţiei.
Prin accesul la pagina http://poscce.mimmcma.ro/Proiecte/Proiect.aspx, după primirea user-ului şi
parolei, solicitantul avea posibilitatea să acceseze, în subsecţiunea “Proiecte” butoanele “Proiect” şi
“Proiectele mele” şi, totodată, butonul de “Help” - http://poscce.mimmcma.ro/Help/help_aplicanti.aspx,
subsecţiune în cadrul căreia, erau şi sunt explicitate informaţii legate de Înregistrare, Modificare/Recuperare
parolă, Completare date proiect, Proiectele mele (n.n. ale solicitantului).
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Completarea datelor unui proiect putea fi făcută potrivit instrucţiunilor corespunzătoare menţionate,
aflate în deplină concordanţă cu dispoziţiile Ghidului solicitantului arătate anterior, astfel:
“Introducerea unui proiect nou se poate realiza numai daca sunteţi logat la aplicaţie. Pentru
introducerea unui proiect nou în pagina de start a site-ului apăsaţi butonul "Înregistrează proiect"
corespunzător apelului de interes sau se apăsa link-ul "Proiect nou" din meniul din stânga ferestrei”.
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Conform celor menţionate anterior, formularul de înscriere a fost disponibil în vederea completării
începând cu data de 31 august 2010, când a fost posibilă crearea conturilor de acces în aplicaţia informatică de
înregistrare on-line, conform procedurii descrise în Ghidul Solicitantului, cu atenţionarea explicită cu privire
la faptul că din motive de securitate utilizatorii vor fi delogaţi din aplicaţie după 20 de minute.
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În aceste condiţii şi urmare analizelor efectuate până în prezent asupra datelor rezultate din înregistrările
on-line ale proiectelor în aplicaţia electronică, situaţia se prezintă astfel:
-

Pe Zona 1 ( Bucureşti, Ilfov ) în intervalul orar 9:00:00 – 10:13:20 s-au înregistrat 45 de proiecte
acoperind aproximativ 136% din bugetul alocat acestei zone,

-

Pe Zona 2 ( Sud-Est, Centru, Vest, Nord-Vest ) în intervalul orar 9:00:00 – 10:21:28 s-au înregistrat
413 de proiecte acoperind aproximativ 300% din bugetul alocat acestei zone,

-

Pe Zona 3 ( Nord-Est, Sud, Sud-Vest ) în intervalul orar 9:00:00 – 10:21:39 s-au înregistrat 230 de
proiecte acoperind aproximativ 144 % din bugetul alocat acestei zone.

OI IMM face cunoscut faptul că pentru asigurarea principiului egalităţii de tratament şi pentru
respectarea întocmai a prevederilor Ghidului solicitantului, proiectele înregistrate în altă regiune decât în cea
în care se intenţionează implementarea acestora, vor fi respinse în cadrul procesului de evaluare
corespunzător.
În acceptul reprezentanţilor firmei care gestionează aplicaţia informatică de înregistrare on-line, vă
prezentăm în continuare şi punctul de vedere al acestora:

Punct de vedere privind problemele aparute la inregistrarea proiectelor din 06.09.
Aplicatia proiectata in anul 2009 gestioneaza prin intermediul aceluiasi formular inscrierea de proiecte in cele 5
apeluri. S‐a creat posibilitatea utilizatorului de a accesa formularul prin doua cai: direct de pe pagina principala (unde
utilizatorul specifica prin apasarea unui buton apelul in care doreste sa inscrie proiectul) sau prin linkul “Proiect nou”
afisat pentru orice utilizator logat (care permite lucrul mai usor pentru un utilizator logat, permitand incarcarea
formularului fara a mai trece prin pagina principala a site‐ului).
Linkul “Proiect nou” este activ permanent si astfel formularul de inscriere proiect poate fi accesat permanent de catre
un utilizator logat.
Aplicatia verifica daca este permisa inscrierea proiectului (criteriile verificate fiind diverse: apelul de proiecte ales este
startat, inscrierile in regiuni sunt oprite, etc) la apasarea butonului “Introduce proiect” din formular; daca un criteriu
nu e respectat, aplicatia nu introduce informatia in baza de date.
Toate aceste modalitati de accesare a formularului sunt descrise in Help‐ul site‐ului care poate fi accesat prin butonul
“Help” vizibil pe orice pagina a site‐ului.
Informatia este astfel disponibila pentru oricine, creandu‐se astfel egalitatea de sanse intre aplicanti.
Anul acesta s‐a venit in sprijinul aplicantilor prin posibilitatea de a‐si crea conturi cu o saptamana inainte de startarea
inscrierilor , astfel ca utilizatorii aveau posibilitatea de a se loga pe site si a vizualiza formularul.
Intrucat aplicatia delogheaza automat un utilizator dupa 20 de minute de inactivitate (inactivitate presupunand faptul
ca utilizatorul nu transmite cereri catre serverul web: trecerea in alta pagina a site‐ului, refresh a paginii curente,
apasarea unor butoane, etc.) aceasta denota faptul ca utilizatorii care au inscris proiecte in secundele imediat
urmatoare orei 9 au completat formularele cu cateva minute inainte de ora 9, si la intervale regulate de timp au
incercat inscrierea acestora prin apasarea butonului “Introduce proiect”. Aplicatia a refuzat cererile de inscrieri pana la
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ora 9, cererile de inscriere (apasarea butonului) de dupa ora 9 fiind onorate si producandu‐se introducerea proiectelor
in baza de date.
Referitor la proiectele care au fost inscrise dupa epuizarea fondurilor pe regiunile 1 si 2: aplicatia nu face o corelare
stricta intre regiune si judet (de exemplu un utilizator poate alege judetul Ilfov si regiunea 3); utilizatorii vazand ca nu
se pot inscrie proiecte in regiunile 1 si 2 au ales regiunea 3. Pe site‐ul public informatia privind regiunea aleasa nu este
disponibila; apare numai judetul dar aceasta nu reflecta regiunea aleasa de aplicant.
Magica IT

*
În contextul arătat şi în lumina dispoziţiilor Ghidului solicitantului, înregistrarea proiectelor nu a
constituit, o competiţie de “viteză în tehnoredactare” între solicitanţii care completează formularul on-line
începând cu un anumit moment prestabilit, OI IMM dorind crearea unui cadru echidistant şi transparent
pentru procesul de înregistrare al acestora, disponibilitatea formularului anterior deschiderii aplicaţiei on-line,
asigurând tuturor potenţialilor aplicanţi aceeaşi premisă de înregistrare la data şi ora anunţate şi cunoscute,
respectiv ora 9,00 ziua de 6 august 2010.

Organismul Intermediar pentru IMM
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