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REFERATUL DE APROBARE
privind aprobarea Acordului de parteneriat între U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul
Județean Harghita, U.A.T. Municipiul Miercurea Ciuc, în calitate de Lider de parteneriat,
Universitatea Sapientia - Facultatea de Științe Economice, Socio-Umane și Inginerești și
Asociația Csíki Vállalkozók Egyesülete – Asociația Întreprinzătorilor din Ciuc, cu scopul
depunerii Fișei proiectului de investiție cu titlul
”Realizare D.A.L.I. pentru investiția Centru de Cercetare Dezvoltare Inovare Incubare si
Transfer Tehnologic – CENTRU-CDIITT”
în cadrul Programului Operaţional Asistență Tehnică (P.O.A.T.) 2014-2020, Axa prioritară 1,
Obiectivul Specific 1.1, 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”

Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte ”Sprijin pentru pregătirea proiectelor de
infrastructură în domeniul specializării inteligente în Regiunea Centru” a fost elaborat de către
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru în calitate de administrator de schemă de
minimis/ajutor de stat în conformitate cu prevederile Programului Operațional Asistență
Tehnică (P.O.A.T.) 2014-2020 şi a O.U.G. nr. 88/2020, pentru susținerea actorilor regionali în
pregătirea de proiecte strategice în domeniul Specializării Inteligente în vederea finanțării
acestora în perioada 2021 – 2027, accelerând, astfel, procesul de absorbție al fondurilor
alocate.
Finanțarea este asigurată din Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020,
Axa prioritară 1 „Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte
finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri”, Obiectivul Specific 1.1
„Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a
implementa proiecte mature”, 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”.
Conform prevederilor Ghidului solicitantului, fișele de proiect pentru accesarea fondurilor
destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile de Specializare Inteligentă din
Regiunea Centru, se vor putea depune până la 29.01.2021.

Prin prezentul apel de proiecte dedicat, aferent OS 1.1, acțiunii 1.1.1, se va finanța elaborarea
următoarelor documentații tehnico-economice pentru proiecte de infrastructură pe domeniul
de specializare inteligentă:
• studiul de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz;
• proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor;
• proiectul tehnic de execuție.
Pentru a obține sprijin financiar, documentația va fi elaborată în conformitate cu HG nr.
907/2016, cu modificările și completările ulterioare, privind etapele de elaborare şi
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiţii finanţate din fonduri publice. Planurile de afaceri și studiile de marketing pot fi
finanțate ca documente accesorii la studiile tehnice.
ADR Centru va încheia cu beneficiarii de sprijin financiar, contracte de acordare a sprijinului
financiar în vederea acordării ajutorului de stat/minimis, iar beneficiarii documentațiilor
pentru care se acordă sprijinul financiar în condițiile Ghidului Solicitantului Condiții Specifice
de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 pentru
pregătirea portofoliului de proiecte pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul
specializării inteligente, cu modificările ulterioare și a prezentului ghid au obligația de a
depune cereri de finanțare în condițiile prevăzute de apelurile de proiecte în perioada de
programare 2021-2027, sub sancțiunea restituirii finanțării acordate.
Ținând cont de faptul că proiectele de infrastructură sunt investiţii publice de importanţă
strategică pentru Județul Harghita România, care asigură creşterea calităţii vieții și luând în
considerare faptul că pentru absorbția fondurilor europene alocate României în perioada
2021 – 2027, prin O.U.G. nr. 88/2020 a fost creat cadrul de reglementare necesar unor
mecanisme eficiente pentru pregătirea portofoliului de proiecte al României, mai ales a
portofoliului de proiecte din domeniul infrastructurii de interes naţional/local şi regional,
precum şi pentru portofoliul de proiecte aferent domeniului de specializare inteligentă,
deoarece eligibilitatea cheltuielilor în perioada de programare 2021 - 2027 începe cu data de
1 ianuarie 2021, dată de la care devin eligibile cheltuielile aferente implementării proiectelor
și întrucât proiectele de infrastructură necesită perioade de timp de aproximativ 1 - 2 ani
pentru pregătirea şi elaborarea documentaţiilor tehnico-economice, respectiv pentru
elaborarea şi aprobarea studiului de fezabilitate şi/sau a proiectului tehnic de execuție,
finalizare la timp al acestora are un impact major asupra ritmului de implementare la nivelul
programelor operaţionale.
Având în vedere că un proiect de specializare inteligentă trebuie pregătit în mod similar cu
proiectele de infrastructură potrivit metodologiei de descoperire antreprenorială agreate de
Comisia Europeană, iar pentru acest domeniu România are alocat, potrivit concentrării
tematice la nivelul obiectivului de politică 1, suma de aproximativ 5,9 miliarde euro, orice

întârziere la nivelul județului Harghita, poate genera pierderi cu consecințe directe asupra
dezvoltării mediului economic pe termen lung.
Ținând cont de faptul că pandemia COVID-19 a generat o criză economică care a condus la
limitarea şi prioritizarea resurselor financiare către domenii ca sănătatea, protecţia socială,
fapt ce afectează potențialii beneficiari care derulează proiecte de investiţii, fiind astfel cu
atât mai mult necesară acordarea de sprijin financiar pentru pregătirea documentaţiilor
tehnico-economice în domenii de interes strategic județean și local, elementele susmenţionate vizează interesul public şi strategic, sunt o prioritate accesarea fondurilor
nerambursabile la nivelul U.A.T. Județul Harghita.
Consiliul Județean Harghita împreună cu Municipiul Miercurea Ciuc, Universitatea Sapientia Facultatea de Științe Economice, Socio-Umane și Inginerești și cu Asociația Csíki Vállalkozók
Egyesülete – Asociația Întreprinzătorilor din Ciuc după o consultare lungă au decis realizarea
unei investiții, având ca scop crearea unei infrastructuri de Centru de Cercetare Dezvoltare
Inovare Incubare si Transfer Tehnologic – CENTRU-CDIITT, cu obiectivul creării unui mediu
care să faciliteze dezvoltarea întreprinderilor mici din județul Harghita, prin asigurarea unor
rezultate din mediul universitar și de cercetare și crearea unor tehnologii și servicii de afaceri
în mod avantajos, ca rezultat al unei cooperări/parteneriat între universități, instituții publice
și asociații ale întreprinzătorilor din județul Harghita.
Centrul va îmbina caracteristicile unui parc tehnologic și de cercetare și a unui centru de
incubare, pentru a sprijini intrarea pe piață a unor (tineri) antreprenori, a unor produse și
servicii specifice, pentru formarea de produse și servicii, inclusiv testarea acestora pe piață,
pe baza unor rezultate de cercetare științifice.
Pentru realizarea acestui Centru de Cercetare Dezvoltare Inovare Incubare si Transfer
Tehnologic – CENTRU-CDIITT, în primul rând a fost necesară identificarea unei locații și
realizarea unei Documentații de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), documentație
tehnică care să conțină o evaluare tehnică și financiară respectiv o analiză cost beneficiu.
Pentru a reduce impactul financiar asupra bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor
implicate, pentru asigurarea finanțării D.A.L.I.-ului, a fost identificată o sursă de finanțare din
fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Asistență Tehnică (P.O.A.T.) 20142020, Axa prioritară 1, Obiectivul Specific 1.1, 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”.
Fișa de proiect a investiției necesară accesării finanțării v-a fi depusă de către U.A.T.
Municipiul Miercurea Ciuc în baza Acordului de parteneriat între U.A.T. Județul Harghita prin
Consiliul Județean Harghita, U.A.T. Municipiul Miercurea Ciuc, în calitate de Lider de
parteneriat, Universitatea Sapientia-Facultatea de Științe Economice, Socio-Umane și
Inginerești și Asociația Csíki Vállalkozók Egyesülete – Asociația Întreprinzătorilor din Ciuc,
conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul proiect hotărâre al Consiliului
Județean Harghita propus spre aprobare.

În baza celor mai sus prezentate, Vă înaintăm spre aprobare proiectul de Hotărâre al
Consiliului Județean Harghita, privind aprobarea modelului de ”Acord de parteneriat între
U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, U.A.T. Municipiul Miercurea
Ciuc, în calitate de Lider de parteneriat, Universitatea Sapientia-Facultatea de Științe
Economice, Socio-Umane și Inginerești și Asociația Csíki Vállalkozók Egyesülete–Asociația
Întreprinzătorilor din Ciuc, cu scopul depunerii Fișei proiectului de investiție cu titlul
”Realizare D.A.L.I. pentru investiția Centru de Cercetare Dezvoltare Inovare Incubare si
Transfer Tehnologic–CENTRU-CDIITT” în cadrul Programului Operaţional Asistență
Tehnică (P.O.A.T.) 2014-2020, Axa prioritară 1, Obiectivul Specific 1.1, 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”.
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