
                       
 

 
 

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro 

 

APEL DE PROIECTE PENTRU DEZVOLTAREA  

MICROINTREPRINDERILOR 
 

 

INFORMATII PENRU POTENTIALII BENEFICIARI  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perioada de depunere a aplicatiilor: 08.07.2019 - 08.11.2019 
 

Atentie! Acest document contine informatii legate de criteriile de eligibilitate precum si despre 

documentele care trebuie sa insoteasca o cerere de finantare 

 

Intreaga documentatie necesara completarii unei aplicatii poate fi descarcata accesand sectiunea  

dedicata POR 2014-2020,  respectiv: https://por2014-2020.adroltenia.ro/axa-prioritara-2/ 
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GHIDUL SOLICITANTULUI 

CONDITII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR 
- rezumat - 

 
Axa prioritara 2 - Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii 

 

Prioritatea de investitii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii 

economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri 
 

Care sunt regiunile in cadrul carora se pot solicita finantari in cadrul prioritatii de investitii? 

 
Regiunile de dezvoltare Nord Est, Sud Est, Sud Vest Oltenia, Vest, Centru. 
 
Care sunt actiunile sprijinite in cadrul prioritatii de investitii? 
 
Investitiile eligibile pentru co-finantare prin acest program 
includ: 

➢ Construirea, modernizarea, extinderea spatiului de 
productie/ prestare servicii 
➢ Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv 
instrumente de comercializare on-line. 
 

Indicatorii de proiect 
 

• Cresterea numarului mediu de salariati ca urmare a realizarii proiectului, fata de nivelul inregistrat 
in ultimul an fiscal incheiat inainte de depunerea cererii de finantare. Termenul de realizare a 
indicatorului il reprezinta sfarsitul anului fiscal ulterior celui in care s-a finalizat implementarea 
proiectului. Spre exemplu, in cazul unui proiect ale carui activitati (inclusiv angajarea de personal) 
se finalizeaza in luna mai 2020, realizarea indicatorului trebuie sa reiasa din situatiile financiare 
anuale aferente anului fiscal 2021 (la 31.12.2021). 
Este obligatorie, totodata, mentinerea numarului mediu de salariati astfel atins, pe toata perioada 
ramasa din perioada de durabilitate a proiectului (i.e. 3 ani de la realizarea platii finale in cadrul 
contractului de finantare). 
Nerespectarea tintei stabilite in cererea de finantare, pentru indicatorul de mai sus, conduce la 
recuperarea integrala a finantarii acordate. Verificarea respectarii indicatorului se realizeaza in 
conditiile contractului de finantare. 

Sau 
• Mentinerea numarului mediu de salariati cel putin la nivelul inregistrat in ultimul an fiscal incheiat 

inainte de depunerea cererii de finantare, pe toata perioada de executie a contractului de 
finantare si de durabilitate a proiectului. 

 
Indiferent daca se prevede sau nu o crestere a numarului mediu de salariati, ramane obligatorie 

respectarea criteriului de eligibilitate aplicabil solicitantului, pe toata perioada de evaluare, selectie, 
contractare a cererii de finantare, de executie a contractului de finantare si 3 ani de la realizarea platii 
finale in cadrul contractului de finantare. 
 



    

 

Rata de cofinantare acordata in cadrul prezentului apel de 
proiecte 
 

Contributia programului la finantarea unei investitii este 
de maximum 90% din valoarea eligibila a investitiei, in limita 
plafonului de minimis. 

Contributia solicitantului la finantarea investitiei trebuie 
sa fie de minimum 10% din valoarea eligibila a investitiei. 
 
Informatii despre apelul de proiecte 

Acest apel de proiecte este unul competitiv, cu depunere 
la termen. 

Cererile de finantare depuse in primele doua luni ale apelului1 vor parcurge etapele de verificare 
a conformitatii administrative si eligibilitatii si evaluare tehnica si financiara, urmand a fi direct contractate 
cele care au obtinut cel putin 85 de puncte (pragul de calitate) si care se incadreaza in alocarea financiara 
disponibila pentru acest apel. Daca alocarea financiara disponibila nu este acoperita, restul proiectelor 
care au obtinut intre 50 si 84 de puncte, vor fi mentinute in competitia cu proiectele din lunile urmatoare. 
 

Pentru informarea corecta a potentialilor solicitanti, Organismele intermediare POR vor publica 
lunar situatia proiectelor depuse si gradul de acoperire a alocarii financiare disponibile. 

In cadrul prezentului apel de proiecte se aplica schema de ajutor de minimis aprobata prin 
Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 760/25.05.2016 privind aprobarea 
schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor in cadrul Programului 
Operational Regional 2014-2020, cu modificarile ulterioare. 
 
Care este perioada in care pot fi depuse proiectele?  
Data de la care pot fi depuse cereri de finantare: 08.07.2019 ora 12:00:00  
Data pana la care pot fi depuse cereri de finantare: 08.11.2019 ora 12:00:00 
 

Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusa in cazul in care bugetul apelului este consumat 
mai devreme. 
 
Unde se depun proiectele si care este modalitatea de depunere? 
 

In cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finantare se vor depune exclusiv prin aplicatia 
electronica MySMIS, disponibila la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis,  
 
Care este valoarea eligibila minima a unui proiect? 
 

Valoarea eligibila a proiectului trebuie sa fie de minimum 25.000 euro, echivalent in lei la cursul 
de schimb InforEuro valabil la data lansarii apelului de proiecte (publicarii ghidului specific). 
 
Care este alocarea apelului de proiecte? 

Alocarea prezentului apel de proiecte este de 77,44 milioane euro (contributia FEDR si Buget de 
stat).  
 

                                                           
1 Primele doua luni de depunere reprezinta perioada: 08.07.2019 ora 12:00:00 - 08.09.2019 ora 23:59:59 

Regiunea de dezvoltare Nord Est Sud Est Sud Vest Oltenia Vest Centru 

Mil. euro 26,26 12,91 13,03 10,77 14,47 

 

http://www.fonduri-ue.ro/mysmis


    

 

Cine poate solicita finantare in cadrul prezentului apel de proiecte? 

 
Solicitantii eligibili in cadrul acestui apel de proiecte sunt 

societatile constituite in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile sau 
societati cooperative care se incadreaza in categoria 
microintreprinderilor.  
 
Regulile de acordare a ajutoarelor de minimis  
Valoarea ajutorului 
➢ Valoarea maxima a ajutorului, in regim de minimis, ce poate fi 

acordata unei intreprinderi unice, din fonduri publice, pe o perioada 
de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali inainte de data 
depunerii cererii de finantare si anul curent depunerii cererii de 
finantare) este de 200.000 de euro, echivalent in lei, la cursul de 
schimb InforEuro valabil la data acordarii ajutorului. 
 
Intreprinderea unica 
 

➢ In sensul Regulamentului de minimis, intreprinderea unica reprezinta un grup de intreprinderi legate. 
➢ Plafonul de minimis (200.000 euro) se aplica intreprinderii unice, adica grupului de intreprinderi legate 

(din care intreprinderea solicitanta face parte), si nu fiecarei intreprinderi in parte. 
➢ Intreprinderea unica (grupul de intreprinderi legate) include toate intreprinderile intre care exista cel 

putin una dintre relatiile urmatoare: 
1. o intreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor unei 

alte intreprinderi; 
2. o intreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de 

administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte intreprinderi; 
3. o intreprindere are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra altei intreprinderi in 

temeiul unui contract incheiat cu intreprinderea in cauza sau in temeiul unei prevederi din 
contractul de societate sau din statutul acesteia; 

4. o intreprindere care este actionar sau asociat al unei alte intreprinderi si care controleaza 
singura, in baza unui acord cu alti actionari sau asociati ai acelei intreprinderi, majoritatea 
drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor intreprinderii respective. 

Astfel, daca intreprinderile A si B sunt legate (spre exemplu, A detine peste 50% din partile sociale 
ale lui B), atunci A si B impreuna vor putea beneficia de 200.000 euro (nu fiecare in parte de cate 
200.000 euro). 
Intreprinderile care intretin, prin intermediul uneia sau mai multor intreprinderi, oricare dintre 
relatiile de mai sus, constituie, de asemenea, o intreprindere unica. Astfel, daca intreprinderea A 
este legata cu intreprinderea B, iar B este, la randul ei, legata de intreprinderea C, atunci toate 
cele 3 intreprinderi constituie o intreprindere unica si impreuna vor putea beneficia de 200.000 
euro (nu fiecare in parte de cate 200.000 euro). 

➢ La identificarea intreprinderii unice, se vor avea in vedere doar intreprinderi legate inregistrate pe 
teritoriul aceluiasi stat membru UE. Astfel, chiar daca 
intreprinderea A (inregistrata in Romania) este detinuta in 
proportie de 60% de intreprinderea B (inregistrata in afara 
Romaniei), cele doua intreprinderi nu sunt considerate o 
intreprindere unica. 
Totusi, legatura dintre A si B trebuie luata in calcul la incadrarea 
solicitantului in categoria microintreprinderilor - a se vedea 
sectiunea 3.2 "Eligibilitatea solicitantului". 
➢ La identificarea intreprinderii unice, se vor avea in vedere 
doar legaturile stabilite intre solicitant si alte intreprinderi - 
persoane juridice, respectiv orice entitati care desfasoara 



    

 

activitate economica, inregistrate conform normelor in vigoare. Astfel, daca intreprindrea A este 
detinuta in proportie de 55% de o persoana fizica autorizata (PFA), atunci A si PFA formeaza o 
intreprindere unica. 
Legaturile stabilite prin intermediul unei persoane fizice, sau al unui grup de persoane fizice care 
actioneaza de comun acord (a se vedea Legea 346/2004 - Art. 4M alin 4) trebuie luate in calcul la 
incadrarea solicitantului in categoria microintreprinderilor - a se vedea sectiunea 3.2 "Eligibilitatea 
solicitantului". 
Astfel, daca intreprinderea A (solicitant) si B sunt considerate legate prin intermediul persoanei fizice 
X, pentru verificarea incadrarii lui A in categoria microintreprinderilor (i.e. numar mediu de salariati 
mai mic decat 10 si cifra de afaceri anuala neta sau active totale de pana la 2 milioane euro), la datele 
intreprinderii A se vor adauga in totalitate datele (numarul mediu de salariati) inregistrate de B. Pe de 
alta parte, in ceea ce priveste acordarea si cumularea ajutorului de minimis, A si B nu vor fi considerate 
ca formand o intreprindere unica. 
 

Eligibilitatea solicitantului 
 
1. Solicitantul este societate2 sau societate cooperativa3 care se 

incadreaza in categoria microintreprinderilor. 
2. Domeniul de activitate in care se realizeaza investitia - Regio finanteaza 
investitii numai in domeniile de activitate eligibile (clase4 CAEN5), asa cum 
sunt enumerate in Anexa 2 la Ghidul specific . 
3. Solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel 

putin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendata temporar 
oricand in anul curent depunerii cererii de finantare si in anul fiscal 
anterior si a inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal 
anterior depunerii cererii de finantare. 

4. a) Solicitantul a inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 1, 
in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare Sau 
b) Solicitantul are cel putin un salariat cu norma intreaga pe perioada nedeterminata, la data 
depunerii cererii de finantare. 

5. Solicitantul are capacitatea financiara de a asigura 
a. contributia proprie de minimum 10,00% din valoarea eligibila a proiectului, 
b. finantarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul si 
c. resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului in conditiile rambursarii 

ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. 
6. Solicitantul si reprezentantul sau legal nu se incadreaza in situatiile de excludere prezentante in 

Declaratia de eligibilitate 
7. Locul de implementare a proiectului este situat în mediul urban, în regiunea de dezvoltare în care a 

fost depusă cererea de finanțare 
 
Tipuri de investitii eligibile 
Programul finanteaza doar anumite tipuri de investitii, care 
conduc la dezvoltarea microintreprinderii: 
a. Investitii in active corporale 
i. lucrari de construire/ extindere/ modernizare a spatiilor de 
productie/ prestare de servicii ale microintreprinderilor, inclusiv 
a utilitatilor generale aferente (alimentare cu apa, canalizare, 
alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, PSI); 
ii. achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii 

                                                           
2 Constituita in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare 
3 Constituita in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare 
4 Conform sistemului de codificare al clasificarii CAEN, clasele reprezinta titlurile identificate printr-un cod numeric de 4 cifre. In cadrul prezentului ghid (inclusiv anexele 

la acesta), termenii "clasa CAEN" si "cod CAEN" au acelasi inteles. 
5 Clasificarea activitatilor din economia nationala, Editia revizuita CAEN Rev. 2, aprobata prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 337/2007 privind 

actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, cu modificarile si completarile ulterioare. 



    

 

de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de 
natura mijloacelor fixe, respectiv care se regasesc in 
Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje 
si instalatii de lucru)", Subgrupa 2.2. „Aparate si instalatii 
de masurare, control si reglare", Clasa 2.3.6. "Utilaje si 
instalatii de transportat si ridicat", sau Grupa 3 „Mobilier, 
aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor 
umane si materiale si alte active corporale" din 
Hotararea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea 
Catalogului privind clasificarea si duratele normale de 
functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si 
completarile ulterioare si care se incadreaza in limita valorica aferenta mijloacelor fixe, stabilita 
prin reglementarile legale in vigoare la data depunerii cererii de finantare.  

iii. achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, 
precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea 
activitatilor pentru care a solicitat finantare, in limita a 15% din valoarea eligibila a proiectului. 
Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solara (utilizata la producerea de caldura sau 
la furnizarea de energie electrica prin sisteme fotovoltaice); energia eoliana; hidroenergia; 
biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermala. 

b. Investitii in active necorporale: brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi 
si active similar. 

c. Investitii in realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale 
solicitantului. Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual (e-shop) in care sunt 
implementate diferite functionalitati specifice comertului electronic: publicarea cataloagelor de 
articole, preturi si stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plata electronica, 

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investitii de tipul celor mentionate la punctele a.iii. 
si/sau a. de mai sus si/sau realizarea de lucrari de constructie care nu se supun autorizarii, conform legii. 

Nu sunt eligibile proiectele care includ investitii demarate (i.e. a fost inceputa executia lucrarilor 
de constructii sau a fost data o comanda ferma de bunuri) inainte de semnarea contractului de finantare. 

Perioada de implementare a activitatilor proiectului nu depaseste data de 31.12.2023. 
 

Categorii de cheltuieli eligibile in cadrul acestui apel de proiecte:   
Capitolul 1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului 

1.1. Amenajarea terenului - se includ cheltuielile efectuate la inceputul lucrarilor pentru 
pregatirea amplasamentului si care constau in demolari, demontari, dezafectari, defrisari, 
evacuari materiale rezultate, devieri retele de utilitati din amplasament, sistematizari pe 
verticala, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizarii lucrarilor pentru investitia 
de baza), devieri de cursuri de apa. 

1.2. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala - se includ cheltuielile 
efectuate pentru lucrari si actiuni de protectia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului 
natural dupa terminarea lucrarilor, precum plantare de copaci, reamenajare spatii verzi. 

Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 
obiectivului 

Se includ cheltuielile aferente asigurarii cu utilitatile 
necesare functionarii obiectivului de investitie, precum: 
alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent 
termic, energie electrica, telecomunicatii care se executa pe 
amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca 
apartinand obiectivului de investitie, precum si cheltuielile 
aferente racordarii la retelele de utilitati. 
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 
3.1. Studii de teren - se cuprind cheltuielile pentru studii 

geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de 
stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie. 

3.2. Obtinere avize, acorduri, autorizatii - se includ cheltuielile pentru: 



    

 

➢ obtinerea/prelungirea valabilitatii 
certificatului de urbanism;   

➢ obtinerea/prelungirea valabilitatii 
autorizatiei de construire/desfiintare; 

➢ obtinerea avizelor si acordurilor pentru 
racorduri si bransamente la retele publice de 
apa, canalizare, gaze, termoficare, energie 
electrica, telefonie etc.; 

➢ obtinerea certificatului de nomenclatura 
stradala si adresa; 

➢ intocmirea documentatiei, obtinerea 
numarului cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in cartea funciara; 

➢ obtinerea acordului de mediu; 
➢ obtinerea avizului P.S.I.; 
➢ alte avize, acorduri si autorizatii. 

3.3. Comisioane, cote si taxe - se cuprind: cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii 
pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii, cota pentru controlul statului in 
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii, cota 
aferenta Casei Sociale a Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize si autorizatia de 
construire/desfiintare. 

3.4. Proiectare si inginerie - se includ cheltuielile pentru elaborarea documentatiilor necesare 
obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie 
(documentatii ce stau la baza emiterii avizelor si acordurilor impuse prin certificatul de 
urbanism, documentatii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, 
studii de trafic etc.). Pentru lucrarile de interventii la constructii existente sau pentru 
continuarea lucrarilor la obiective incepute si neterminate, se includ cheltuielile efectuate 
pentru expertizarea tehnica. Pentru lucrarile de crestere a performantei energetice a 
cladirilor ca urmare a modernizarilor/ reabilitarilor, se includ cheltuielile pentru efectuarea 
auditului energetic. 

3.5. Consultanta - se includ cheltuielile efectuate, dupa caz, pentru: 
➢ plata serviciilor de consultanta la elaborarea cererii de finantare/a planului de afaceri; 
➢ plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului executiei investitiei sau 

administrarea contractului de executieş 
➢ plata serviciilor de consultanta la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de 

achizitii. 
3.6. Asistenta tehnica - se includ cheltuielile efectuate, dupa caz, pentru: 

➢ asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor (in 
cazul in care aceasta nu intra in tarifarea proiectului); 

➢ plata dirigintilor de santier, desemnati de autoritatea contractanta, autorizati 
conform prevederilor legale pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si 
instalatii. 

Pentru proiectele ce includ lucrari de constructii ce se supun autorizarii, sunt eligibile cumulat, in 
limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile finantate in cadrul capitolului „Cheltuieli pentru investitia 

de baza" si detaliate la capitolul „Cheltuieli pentru proiectare si 
asistenta tehnica", punctele:3.1. „Studii de teren",3.2. „Obtinere 
avize, acorduri, autorizatii", 3.3. "Comisioane, cote, taxe", 3.4. 
„Proiectare si inginerie",3.5. „Consultanta", 3.6.„Asistenta 
tehnica". 

Pentru proiectele ce nu includ lucrari de constructii ce se 
supun autorizarii, sunt eligibile cumulat, in limita a 5 % din 
valoarea cheltuielilor eligibile finantate in cadrul capitolului 
„Cheltuieli pentru investitia de baza" si detaliate la capitolul 
„Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica", punctele:3.2. 
„Obtinere avize, acorduri, autorizatii",3.5. „Consultanta". 

 



    

 

 
Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de baza 

4.1. Constructii si instalatii - se cuprind cheltuieli 
aferente activitatilor de construire/ extindere/ 
modernizare a spatiilor de productie/ prestare de 
servicii ale microintreprinderilor, respectiv 
cheltuielile aferente executiei tuturor obiectelor 
cuprinse in obiectivul de investitie: cladiri, 
constructii speciale, instalatii aferente 
constructiilor, precum instalatii electrice, 
sanitare, instalatii interioare de alimentare cu 
gaze naturale, instalatii de incalzire, ventilare, 
climatizare, P.S.I., telecomunicatii si alte tipuri de instalatii impuse de destinatia 
obiectivului. 

4.2. Dotari (utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu si fara montaj, dotari) - se 
cuprind cheltuielile pentru achizitionarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, precum 
si a celor incluse in instalatiile functionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului 
utilajelor tehnologice si al utilajelor incluse in instalatiile functionale, inclusiv retelele 
aferente necesare functionarii acestora: 
➢ Cheltuieli cu achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, 

mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe, respectiv care 
se regasesc in Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de 
lucru)", Subgrupa 2.2. „Aparate si inst alatii de masurare, control si reglare", Clasa 
2.3.6. "Utilaje si instalatii de transportat si ridicat", sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura 
birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale" 
din Hotararea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind 
clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si 
completarile ulterioare si care se incadreaza in limita valorica aferenta mijloacelor 
fixe, stabilita prin reglementarile legale in vigoare la data depunerii cererii de 
finantare. 

➢ Cheltuieli cu achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei 
economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile/ alternative 
de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, in limita 
a 15% din valoarea eligibila a proiectului 

Se includ cheltuielile pentru achizitionarea utilajelor si echipamentelor care nu necesita montaj, 
precum si a echipamentelor de transport tehnologic. 

Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intra in categoria 
obiectelor de inventar. 

4.3. Active necorporale - se cuprind: 
➢ Cheltuieli cu achizitionarea de brevete, licente, marci comerciale, programe 

informatice, alte drepturi si active similar; 
➢ Cheltuieli cu activitati de realizare a instrumentelor de comercializare on-line. 

Capitolul 5. Alte cheltuieli 
5.1. Organizare de santier (conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-

cadru al documentatiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii 
finantate din fonduri publice): 

➢ Lucrari de constructii si instalatii aferente 
organizarii de santier 

➢ Cheltuieli conexe organizarii de santier 
5.2. Cheltuieli diverse si neprevazute - se considera 

eligibile daca sunt detaliate corespunzator prin 
documente justificative si doar in limita a 10% din 
valoarea eligibila a cheltuielilor eligibile cuprinse 
la Cap. 4 "Cheltuieli pentru investitia de baza", 



    

 

punctul 4.1. "Constructii si instalatii" 
Capitolul 6. Cheltuieli cu activitatile obligatorii de publicitate si informare aferente proiectului - sunt 
eligibile in conformitate cu prevederile contractului de finantare, in limita a 5000 lei fara TVA.  
Capitolul 7. Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern - sunt eligibile in limita a 5000 lei trimestrial 
(aferente activitatilor ce pot fi auditate in trimestrul respectiv). 

In cazul in care beneficiarii opteaza pentru incheierea unor contracte de audit, rapoartele de audit 
confirma ca cheltuielile cuprinse in cererile de rambursare au fost verificate si sunt:   

➢ necesare pentru realizarea proiectului; 
➢ prevazute in contractul incheiat cu beneficiarul 

proiectului; 
➢ in conformitate cu principiile unui management 

financiar sanatos, respectiv utilizarea eficienta a 
fondurilor, si un raport optim cost/beneficiu 
(rezonabilitatea preturilor conform prevederilor 
OUG 66/2011); 

➢ efectuate si platite de beneficiar sau partenerii sai; 
➢ platite pe parcursul perioadei de eligibilitate; 
➢ inregistrate in contabilitatea beneficiarului/ 

partenerului avand la baza documente justificative, identificabile si verificabile, dovedite prin 
documente originale. Documentele originale pe baza carora se inregistreaza in contabilitatea 
beneficiarului cheltuielile efectuate in cadrul proiectului vor avea mentionat codul 
proiectului si mentiunea "Proiect finantat din POR". 

Beneficiarul va aplica mentiunea «Conform cu originalul» pe copiile documentelor 
suport/justificative ce insotesc cererea de rambursare. Pentru operatiunile specifice proiectului 
se utilizeaza conturi analitice distincte. La constituirea analiticului se va utiliza, pe langa 
simbolurile obligatorii conform Normelor privind organizarea contabilitatii in functie de tipul 
beneficiarului, si codul SMIS al proiectului. 
➢ in conformitate cu propunerile tehnice si financiare ofertate (se verifica preturile unitare si 

cantitatile decontate). 
Beneficiarii care efectueaza plati in valuta in cadrul proiectului solicita la rambursare 

contravaloarea in lei a acestora la cursul Bancii Nationale a Romaniei din data intocmirii documentelor de 
plata in valuta. 

Atunci cand acelasi beneficiar desfasoara mai multe proiecte in acelasi timp sau un proiect 
primeste finantare sub diferite forme de sprijin sau din diferite fonduri, auditorii verifica potentiala dubla 
finantare a unei cheltuieli. 

Limitele procentuale prevazute pentru anumite categorii 
de cheltuieli se aplica la valoarea cheltuielilor incluse in bugetul 
proiectului la data semnarii contractului de finantare. 

Taxa pe valoarea adaugata nerecuperabila aferenta 
cheltuielilor eligibile este eligibila. La depunerea cererii de 
finantare, solicitantii vor completa Declaratia privind 
eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate in 
cadrul proiectului propus spre finantare din instrumente 
structurale, referitoare la incadrarea solicitantului in categoria 
persoanelor inregistrate ori neinregistrate in scopuri de TVA, 

conform Codului fiscal, respectiv achizitiile din cadrul proiectului pentru care TVA este nedeductibila 
potrivit legislatiei nationale in domeniul fiscal si nerecuperabila conform prevederilor art. 69 alin. (3), 
litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. 
 
Categorii de cheltuieli neeligibile: 
a. cheltuielile prevazute la art. 13 din HG. Nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 

efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin FEDR, FSE, FC 2014-2020; 
b. achizitionarea de terenuri si/sau constructii; 



    

 

c. costurile operationale, de functionare, de testare si intretinere; 
d. costuri administrative (costuri de management care nu pot fi 
asociate productiei ori vanzarii - e.g. salariile personalului 
general de administratie; chiriile si reparatii ale imobilizarilor de 
interes general in administratie; energie, combustibil si alte 
consumuri similare; cheltuieli administrativ - gospodaresti; alte 
cheltuieli generale de administratie); 
e. costuri de personal; 
f. cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, 
comisioane, rata si dobanzi aferente creditelor; 
g. contributia in natura; 
h. amortizarea; 

i. cheltuielile cu leasingul prevazute la art. 9 din HG nr. 399/2015; 
j. cheltuielile cu achizitionarea autovehiculelor si a mijloacelor de transport, asa cum sunt ele clasificate 

in Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport" din HG 2139/2004, indiferent de domeniul de activitate al 
solicitantului ori de domeniul de activitate in care se doreste realizarea investitiei propuse prin 
proiect, cu exceptia Clasei 2.3.6. "Utilaje si instalatii de transportat si ridicat"; 

k. cheltuieli cu elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a documentatiilor de 
avizare a lucrarilor de interventii; 

l. cheltuielile efectuate inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului, cu exceptia celor 
aferente Capitolului 3 "Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica". 

 

Anexe la depunerea proiectului 
1. Anexe la depunerea cererii de finantare 
1. Documentele statutare: act constitutiv, contract de societate, statut, in forma consolidata. 

Informatiile trebuie sa corespunda cu informatiile din Certificatul constatator ORC. 
Se vor depune in forma consolidata (actualizata), nu intr-o forma care sa contina mentiuni cu 

privire la toate modificarile efectuate pana la momentul consolidarii. 
2. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, cu cel mult 30 de zile calendaristice 
inainte de data depunerii cererii de finantare. 

Se accepta si certificatele emise prin servici InfoCert. 
Este necesara actualizarea in Certificatul constatator a informatiilor 

din contractele de comodat/ inchiriere (numar, durata).   
Adresa sediului firmei din certificatul constatator trebuie sa 

coincida cu cea din actul constitutiv actualizat. 
3. Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA (daca este cazul) 

Adresa domiciliului fiscal din Certificatul de inregistrare in scopuri 
de TVA trebuie sa fie corelata cu adresa sediului social din certificatul 
constatator. 
4. Declaratie privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi 
efectuate in cadrul proiectului propus spre finantare din instrumente 
structurale (conform modelului standard din Anexa 1.4. la ghidul specific). 

Data depunerii proiectului mentionata in Declaratie trebuie sa fie 
corecta, iar tabelul cu achizitii se completeaza doar daca TVA este eligibil. 
5. Actul de identificare a reprezentantului legal al solicitantului. 
6. Mandatul special/ imputernicire speciala pentru semnarea (digitala) a anumitor documente din 
cererea de finantare (daca este cazul). 

•  Persoana imputernicita nu poate semna cererea de finantare la depunerea in MySMIS si nici 
declaratiile date in nume propriu de catre reprezentantul legal al solicitantului  

•   Pentru cetatenii straini nerezidenti: 
➢ Se va anexa si certificarea aplicatiei completata si semnata olograf de catre 

reprezentantul legal strain nerezident, precum si declaratiile in nume propriu; 



    

 

➢ Toate declaratiile in nume propriu trebuie sa fie intocmite si semnate electronic de 
catre reprezentantul legal si apoi, in vederea incarcarii in MySMIS, inclusiv de 
persoana imputernicita (doar aceasta putandu-se identifica electronic in aplicatie). 

7. Declaratia de eligibilitate (modelul standard aplicabil la 
depunerea cererii de finantare, in Anexa 1.1). 

Valoarea procentuala a contributiei proprii din declaratia 
de eligibilitate trebuie corelata cu cea din cererea de finantare. 
8. Declaratia privind incadrarea in categoria IMM si, daca este 
cazul, Calculul pentru intreprinderi partenere sau legate (model 
standard in Anexa 1.3 la ghid). 

Numarul mediu de salariati/ activele totale din cadrul 
Declaratiei privind incadrarea in categoria IMM trebuie corelat 
cu informatiile din situatiile financiare si certificatul constatator. 
9. Declaratia de angajament (model standard in Anexa 1.2 ghid). 

Sumele incluse in Declaratia de angajament trebuie sa fie corelate cu cele din bugetul proiectului. 
10. Situatiile financiare anuale ale solicitantului, aferente exercitiului financiar 2018, aprobate de 
adunarea generala a actionarilor sau asociatilor: 
• Bilantul prescurtat (Formular 10)/ Contul de profit si pierdere (Formular 20)/ Datele informative 
(Formular 30)/ Situatia activelor imobilizate (Formular 40)/ Notele explicative la situatiile financiare; 
• Situatiile financiare trebuie anexate in integralitate, fara pagini lipsa, sa fie semnate de persoanele 
responsabile, sa aiba selectat corect tipul intreprinderii; 
• In cazul societatilor cu mai multi asociati, Hotararea AGA prin care se aproba situatiile financiare anuale 
trebuie semnata de toti asociatii. 
11. Extras din Registrul general de evidenta a salariatilor, listat cu cel mult 5 zile lucratoare inainte de 
depunerea cererii de finantare - daca solicitantul are cel putin un salariat cu norma intreaga pe perioada 
nedeterminata, la data depunerii cererii de finantare. 
12. Situatiile financiare anuale ale entitatilor identificate ca intreprinderi partenere si/sau legate cu 
solicitantul, conform Declaratiei privind incadrarea in categoria IMM, aferente exercitiului financiar 2018 
•    Bilantul prescurtat (Formular 10); 
•    Contul de profit si pierdere (Formular 20). 
13. Documentele privind dreptul solicitantului asupra imobilului (teren si/sau cladiri) 
• Lucrari de constructii cu autorizatie de construire: 

➢ Imobilul trebuie sa fie liber de sarcini sau interdictii (nu se accepta ipoteca), nu face obiectul 
litigilor/ revendicarilor; 

➢ Este obligatorie atasarea atat a extrasului CF, cat si a 
documentelor care dovedesc dreptul real asupra 
imobilului in baza caruia s-a facut intabularea (ex. 
contract de vanzare-cumparare/ concesiune/ superficie). 

➢ Contract de vanzare-cumparare/ concesiune/ superficie; 
➢ Extras de carte funciara din care sa rezulte intabularea, 

precum si incheierea, emis cu maxim 30 de zile inaintea 
depunerii; 

➢ Tabel centralizator cu numerelor cadastrale si 
suprafetele aferente; 

➢ Plan de amplasament vizat de OCPI; 
➢ Plan de situatie propus pentru realizarea investitiei, elaborat de proiectant; 
➢ In cazul in care, la depunerea cererii de finantare s-a prezentat extras CF cu inscriere provizorie a 

dreptului de proprietate, se va prezenta extrasul din care sa rezulte inscrierea definitiva a dreptului 
respectiv, cel mai tarziu in termenul maxim de 30 de zile calendaristice de la data primirii notificarii 
privind demararea etapei precontractuale; acest aspect este valabil exclusiv pentru dreptul de 
proprietate. 



    

 

• Dotari si constructii fara autorizatie de construire  
➢ Contract de vanzare-cumparare; 
➢ Contract de superficie; 
➢ Contract de concesiune; 
➢ Contract de inchiriere; 
➢ Contract de uzufruct; 
➢ Contract de comodat; 

Documentele care atesta dreptul real sau de folosinta 
asupra imobilului trebuie sa fie anexate in forma autentica, doar 
daca normele legale impun incheierea lor in forma autentica (de 
ex: contractul de superficie autentificat la notar si inscris in 
extrasul de CF). 

Contractele trebuie sa fie in vigoare la data depunerii 
cererii de finantare. 

Contractul de subinchiriere poate fi acceptat, daca in 
contractul de inchiriere se prevede aceasta posibilitate. 

Durata contractelor de comodat/ inchiriere trebuie sa 
acopere in totalitate perioada de 3 ani dupa finalizarea implementarii proiectului. 
Informatiile din documentele de proprietate trebuie corelate cu cele din cererea de finantare, certificatul 
constatator etc. 

Actele aditionale la contractele de comodat sau de inchiriere trebuie sa fie semnate si stampilate 
de catre partile implicate, sa fie datate, sa aiba numar de inregistrare, conform prevederilor legale. 

Orice modificare la contractul de comodat/ inchiriere se face prin act aditional. 
14. Certificatul de urbanism, in termen de valabilitate, emis in scopul autorizarii lucrarilor prevazute in 
proiect, pentru proiecte care includ executia de lucrari de constructii, care se supun autorizarii. 

Adresa din Certificatul de urbanism trebuie sa corespunda cu cea din extrasul de carte funciara/ 
cererea de finantare. 

Extrasul CF mentionat in CU trebuie sa fie cel anexat la cererea de finantare. Titularul certificatului 
trebuie sa fie microintreprinderea. 
15. Plan de amplasare a echipamentelor/ utilajelor achizitionate prin proiect. Acest document poate fi 
elaborat de solicitant. 

Planul de amplasare a echipamentelor/utilajelor trebuie sa cuprinda toate echipamentele ce 
urmeaza a fi achizitionate, trebuie elaborat la scara si sa fie lizibil 
si inteligibil. 
16. Adresa Primariei care atesta ca lucrarile de interventie 
prevazute prin proiect nu se supun procedurii de autorizare a 
executarii lucrarilor - pentru proiecte care includ executia de 
lucrari de constructii care nu se supun autorizarii. 
17. Decizia etapei de incadrare a proiectului in procedura de 
evaluare a impactului asupra mediului, sau Clasarea notificarii 
emisa de autoritatea pentru protectia mediului, in conformitate 
cu Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor 
proiecte publice si private asupra mediului - pentru proiecte care 
includ executia de lucrari de constructii care se supun autorizarii. 
Transmiterea Deciziei etapei de evaluare initiala nu este acceptabila.  
18. (Pentru proiecte care includ executia de lucrari de constructii, indiferent daca se supun autorizarii) - 
Devizul general pentru proiectele de lucrari in conformitate cu legislatia in vigoare (daca este cazul) 
• Devizul general trebuie anexat inclusiv pentru proiecte cu lucrari care nu necesita autorizare; 
• Devizul general trebuie sa fie completat (ca si denumire a liniilor) conform HG nr. 907/2016; 
• Valorile din devizul general trebuie sa fie corelate cu cele din bugetul proiectului. 



    

 

19. Planul de afaceri (model recomandat in Anexa 1.5 la ghid), inclusiv Macheta - Analiza si previziunea 
financiara (model standard in Anexa 1.5.a. la ghid). 
• Datele introduse in foaia de calcul "Bilant” din macheta trebuie sa corespunda cu informatiile din 

situatiile financiare aferente anului fiscal anterior depunerii CF;  
• Valorile din macheta trebuie sa fie corelate cu bugetul proiectului; 
• Macheta financiara trebuie sa aiba calculele corecte, inclusiv la nivel de zecimale. 
Macheta - Analiza si previziunea financiara: 
• Subcriteriul 2.1. "Rata solvabilitatii generale (Active totale/ 
Datorii totale) -in foaia de lucru 1D “Analiza financiara - 
indicatori” - randul 91, coloana D. 
•   Subcriteriul 2.2. “Rata rentabilitatii financiare - foaia de lucru 
1D ”Analiza financiara - indicatori” - randul 49, coloana D. 
• Criteriul 2.5. Raportul dintre cuantumul AFN solicitate si cifra 
de afaceri inregistrata in anul fiscal anterior depunerii CF - raport 
dintre: 

➢ AFN, foaia de lucru ,,2 A Buget cerere”, respectiv celula 
C48; 

➢ Cifra de afaceri neta, foaia de lucru ,,1 B Cont de Profit si Pierdere”, coloana aferenta anului fiscal 
anterior depunerii cererii de finantare (N), respectiv celula D6. 

• Subcriteriul 2.7. “Rata interna de rentabilitate a investitiei (RIRF/C)” - in foaia de lucru 3B ”Rentabilitatea 
investitiei”. 
• Subcriteriul 2.8. “Fluxul de numerar net cumulat al intreprinderii” - foaia de lucru 4 ”Proiectii financiare 
la nivelul intreprinderii” - randul 96, tabelul 1. 
 
2. Anexe la cererea de finantare in etapa precontractuala 
1. Pentru proiectele care includ executia de lucrari de constructii ce se supun autorizarii - Autorizatia de 
construire, emisa pentru realizarea investitiei. 

Termenul de transmitere a autorizatiei de construire este de 90 de zile calendaristice de la data 
demararii etapei precontractuale. 

Microintreprinderea solicitanta trebuie sa fie titulara autorizatiei. 
2. Pentru proiectele care includ executia de lucrari de constructii care se supun autorizarii - Extras de carte 
funciara, emis cu maximum 30 de zile inaintea depunerii. 
3. Cele mai recente situatii financiare anuale ale solicitantului, daca sunt diferite de cele depuse deja la 
cererea de finantare. 
4. Cele mai recente situatii financiare anuale ale entitatilor identificate ca intreprinderi partenere si/sau 
legate cu solicitantul, conform Declaratiei privind incadrarea in categoria IMM. 

In situatia in care semnarea contractului de finantare va avea loc in anul 2020, incadrarea 
solicitantului in categoria microintreprinderilor se va verifica inclusiv in baza datelor inregistrate la finalul 
exercitiului financiar 2019, chiar daca situatiile financiare aferente nu vor fi inca depuse la ANAF (vor fi 
aprobate prin Hotararea AGA). 

5. Declaratia de eligibilitate (modelul aplicabil in etapa de 
precontractare), in care se vor evidentia, printre altele, 
ajutoarele de minimis si de stat primite/ solicitate in perioada 
scursa de la depunerea cererii de finantare 
• In aceasta etapa se va reverifica incadrarea finantarii 
nerambursabile solicitate in plafonul de minimis (curs InforEuro 
valabil la data precontractarii/ comunicata ulterior de catre 
AMPOR). 
• In cazul in care este depasit plafonul de 200.000 euro ca 
urmare a variatiei de curs, se va solicita diminuarea finantarii 
nerambursabile. 



    

 

6. Declaratia de angajament actualizata 
7. Declaratia privind incadrarea in categoria IMM si, daca este cazul, Calculul pentru intreprinderi 
partenere sau legate, actualizata 

In aceasta etapa se vor verifica eventualele relatii de 
legatura ale solicitantului si incadrarea in categoria 
microintrepinderilor. 
8. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului 
Comertului, cu cel mult 30 de zile inainte de depunere la OI 
9. Certificatele de atestare fiscala, referitor la obligatiile de plata 
la bugetul local si bugetul de stat, din care sa reiasa ca solicitantul 
si-a achitat obligatiile de plata nete catre bugetul de stat si 
respectiv bugetul local, in ultimul an calendaristic/ in ultimele 6 
luni, in cuantumul stabilit de legislatia in vigoare 

10. Certificatul de cazier fiscal al solicitantului 
11. Dovada capacitatii financiare: extras de cont bancar (curent, de depozit), dovada unei linii/contract 
de credit emise de banca/institutie financiar bancara 
• Dovada capacitatii financiare trebuie sa acopere cel putin valoarea contributiei totale a solicitantului 
(contributia la valoarea eligibila si valoarea cheltuielilor neeligibile); 
• Extrasele de cont trebuie sa aiba stampila bancii; 
• In cazul depunerii a 2 extrase de cont, ele vor fi emise in aceeasi zi. 
12. Declaratia reprezentantului legal prin care se certifica faptul ca, pe parcursul procesului de evaluare 
si selectie au fost/ nu au fost inregistrate modificari asupra unora sau a tuturor documentelor depuse la 
cererea de finantare (acolo unde este cazul)   
13. Orice alt document din lista celor anexate la formularul cererii de finantare, actualizat, daca au 
intervenit modificari (daca este cazul: carte de identitate reprezentant legal, documente statutare etc.) 
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Investim in viitorul tau! 
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