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FIȘĂ PREZENTARE MĂSURĂ 
 

Program și Măsură: Programul Operaţional Regional 2014-2020 
Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii 
Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea 
exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin 
incubatoare de afaceri 
 
Apelul de proiecte 2.1.A/2016 

Perioadă de depunere: 27 iulie 2016 (ora 12
00

)  – 27 ianuarie 2017 (ora 12
00

)   

Alocare financiară: 234,12 milioane euro  

Data actualizării: 27 mai 2016 

 

Regiunile în cadrul 
cărora se pot solicita 

finanțări 

Regiunile de dezvoltare Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru. 
 
Alocarea financiara pe regiuni: 

 
Notă: 
Nu sunt eligibile investițiile localizate în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării. 
Nu sunt eligibile investițiile localizate în regiunea de dezvoltare București Ilfov. 

Beneficiari eligibili 

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile comerciale sau cooperative care 
se încadrează în categoria microîntreprinderilor. 
 
Microîntreprinderile sunt definite ca întreprinderi care au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de 
afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane de euro, echivalent în lei.  
 
Notă: statutul de microintreprindere se pierde daca doi ani fiscali consecutivi societatea a  depasit numarul 

mediu anual de salariati sau a realizat o cifră de afaceri anuală netă sau a deţinut active totale de până la 2 
milioane de euro, echivalent în lei.  

 
Se recomandă o atenţie sporită la incadrarea in categoria IMM a societatii, în special în ceea ce priveşte 
identificarea întreprinderilor partenere și/sau legate cu întreprinderea solicitantă. Încadrarea datelor 
solicitantului (a numărului mediu anual de salariaţi şi a cifrei de afaceri anuale nete/ activelor totale) în 
pragurile prevăzute pentru categoria microîntreprinderilor se verifică abia după luarea în calcul a datelor 
aferente tuturor întreprinderilor partenere şi legate cu întreprinderea solicitantă, identificate conform legii. 

Valoarea eligibilă a 
proiectului și ajutorul 

financiar 
nerambursabil 

Valoare eligibilă a proiectului trebuie să fie de minim 25.000. 
Valoarea maxima a finantarii nu va depasii 200.000 euro.  
 
Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum 90% din valoarea eligibilă a 
investiției. 
 
Atenție! În cazul întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau 
contra cost, plafonul este de 100.000 de euro pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi. 
 
Obs! Totusi, pentru a beneficia de punctaj in cadrul Grilei de evaluare tehnica si financiara, 
solicitantul va asigura o cofinanțare la valoarea cheltuielilor eligibile mai mare de 10% astfel: 
 
Pentru fiecare punct procentual (rotunjit la un număr întreg), peste limita minimă obligatorie de 
10%, se acordă câte 1 punct, în limita a 10 puncte. Ex: pentru o contribuție de 13,40% se vor acorda 3 
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puncte (3 puncte procentuale întregi x 1 punct). 
 
Prin acest apel de proiecte sunt selectate și finanțate investiții (proiecte) în baza Schemei de ajutor de minimis: 
• Valoarea maximă a ajutorului, în regim de minimis, ce poate fi acordată unei întreprinderi unice, din fonduri 
publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de 
finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare) este de 200.000 de euro. 
• Dacă, pe lângă domeniul de activitate în care se realizează investiția propusă prin cererea de finanțare, 
întreprinderea solicitantă desfășoară activități și în alte domenii (clase CAEN), dintre care unele sunt excluse din 
aria de aplicare a Regulamentului de minimis și/sau a Schemei de ajutor de minimis aplicabile acestui apel, ori 
plafonul aplicabil acestor domenii este mai mic de 200.000 euro , atunci acestei întreprinderi i se poate aplica 
plafonul de 200.000 euro doar dacă demonstrează că, de finanțarea primită nu va beneficia în activitățile 
desfășurate în domeniile excluse ori cărora li se aplică un plafon mai mic. 
 
•Ajutoarele de minimis se consideră acordate în momentul în care dreptul legal de a beneficia de aceste 
ajutoare este conferit întreprinderii în temeiul legislației naționale aplicabile, indiferent de data la care 
ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respective. 
•În cazul POR, data acordării ajutorului este data la care întră în vigoare contractul de finanțare aferent 
proiectului propus prin cererea de finanțare, indiferent de momentul efectuării plăților/ rambursărilor efective. 

Criterii de eligibilitate 
solicitant si proiect 

 Solicitant eligibil: microintreprindere  
 

 Domeniul de activitate pentru care se solicita finantare:  
- A se vedea lista codurilor CAEN eligibile, respectiv Anexa2.Lista_domenii_eligibile 
- La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate 
eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, înscris în obiectul de activitate (conform 
certificatului constatator ORC), indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau 
secundară a întreprinderii. De asemenea, la depunerea cererii de finanţare, solicitantul 
trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, autorizat 
la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului. 
- Investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze un singur domeniu de activitate (clasă 
CAEN). În cazul în care investiția presupune achiziția unui echipament, utilaj tehnologic etc., 
care, prin natura și funcțiile sale, poate fi exploatat în desfășurarea inclusiv a unor activități 
adiacente, ce aparțin unor domenii de activitate distincte/adiacente, clasa CAEN vizată de 
proiect este reprezentată de ”domeniul principal”, respectiv domeniul în care bunul 
respectiv este utilizat în mod preponderent. 
 

Excepție de la regula de mai sus: în cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui 
sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca 
urmare a realizării investiției, solicitantul se va angaja (prin declarația de angajament) ca, până la 
finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru și/sau 
să autorizeze clasa CAEN vizată de investiție, la locul de implementare.  
 
Obs! Investițiile care vizează clasa CAEN 8690 ”Alte activităţi referitoare la sănătatea umană” sunt 
eligibile doar dacă sunt implementate într-o stațiune balneoclimaterică. 

 
 Istoricul solicitantului: Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare 

cel puţin unui an fiscal integral și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal 
anterior depunerii cererii de finanțare (2015). 
 

Obs! 
 O societate cu activitatea suspendată temporar oricând în perioada 1 ianuarie 2015-2016 

nu este eligibilă. 
 Criteriile privind durata de activitate şi profitul din exploatare se referă la întreaga activitate 

a solicitantului (i.e. indiferent de domeniul de activitate).  
 

 Salariați: 
a) Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior 

depunerii cererii de finanțare 
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În această situație, devin obligatorii: 
- Păstrarea numărului mediu de salariați cel puțin la nivelul înregistrat în exercițiul financiar anterior depunerii 
cererii de finanțare (condiție de eligibilitate aplicabilă pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și 
contractare, precum și pe perioada de durabilitate a investiției, respectiv 3 ani de la plata finală în cadrul 
contractului de finanțare). 
- Atingerea țintei stabilite pentru creșterea numărului mediu de salariați, dacă proiectul prevede și este punctat 
suplimentar (la evaluarea tehnică și financiară) pentru creșterea numărului mediu de salariați. 

 
Sau 

       b) Solicitantul are cel puțin un angajat cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, la data 
depunerii cererii de finanțare. 
 
În această situație, devin obligatorii: 
- Păstrarea a cel puțin unui salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată (condiție de eligibilitate 
aplicabilă pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, precum și pe perioada de durabilitate 
a investiției, respectiv 3 ani de la plata finală în cadrul contractului de finanțare) 
- Atingerea țintei stabilite pentru creșterea numărului mediu de salariați, dacă proiectul prevede și este punctat 
suplimentar (la evaluarea tehnică și financiară) pentru creșterea numărului mediu de salariați. 

 
Dacă criteriul a) este îndeplinit, atunci criteriul b) nu se aplică.  
Dacă solicitantul îndeplinește ambele criterii (a și b), atunci acestuia îi revin doar obligațiile aplicabile 
criteriului a). 

 
Punctarea suplimentară a proiectului, în cadrul evaluării tehnice și financiare, se face doar în legătură cu 
indicatorul de proiect referitor la numărul mediu de salariați (nu la numărul de salariați cu normă întreagă). 

 
 Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura 

        a. contribuţia proprie de minimum 10,00% din valoarea eligibilă a proiectului, 
        b. finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul şi 
        c. resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării 
ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. 
 
După etapa de evaluare tehnică și financiară, solicitantul va prezenta dovada capacității 
financiare (extras de cont bancar, dovada unei linii/ contract de credit emise de bancă/ instituţie 
financiar bancară). 
 

 Locul de implementare a proiectului este situat în mediul urban, în regiunea de dezvoltare 
în care a fost depusă cererea de finanțare.  

Nu sunt eligibile investițiile localizate în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării. 
Nu sunt eligibile investițiile localizate în regiunea de dezvoltare București Ilfov. 
Investițiile care vizează clasa CAEN 8690 ”Alte activităţi referitoare la sănătatea umană” sunt eligibile doar dacă 

sunt implementate într-o stațiune balneoclimaterică. 
 

 Solicitantul deține unul din următoarele drepturi asupra imobilului (teren și/sau clădiri), la 
momentul depunerii cererii de finanțare:   

• Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizări: dreptul de proprietate 
privată, dreptul de concesiune sau dreptul de superficie (solicitantul are, conform contractului de 
superficie, dreptul de a realiza investiția propusă prin cererea de finanțare). 

Imobilul (teren și/sau clădiri): 
- este liber de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea proiectului  
- nu face obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant  pentru realizarea proiectului, 
aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti 
- Nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun. 

 
Pentru elementele de mai sus, nu vor conduce la respingerea cererii de finanțare din procesul de evaluare, 
selecție și contractare, acele limite ale dreptului de proprietate care nu sunt incompatibile cu realizarea 
activităților proiectului (spre ex. servituți legale, servitutea de trecere cu piciorul etc). Fiecare caz în parte va fi 
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analizat la nivelul OI în cadrul etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității. Ulterior 
contractării proiectului, este permisă ipotecarea obiectelor/bunurilor aferente proiectului, fie ele mobile sau 
imobile, în condițiile stricte ale prevederilor contractuale, cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

 
Atenție! Proiectul propus prin cererea de finanţare nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani 

înainte de data depunerii cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi (construcţie/ extindere/ 
modernizare) realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de 
fonduri publice din alte surse de finanţare. 
 
• Pentru investiții care nu includ lucrări de construcție ce se supun autorizării: dreptul de proprietate 
privată, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de folosinţă cu titlu 
gratuit, împrumutul de folosință (comodat) sau dreptul de închiriere/locațiune.  

Spaţiul destinat implementării proiectului este, de regulă, imobilul (terenul şi construcţia) în care 
activele achiziţionate prin proiect (e.g. utilaje, linii de producţie) sunt instalate, montate şi/sau în 
care aceste bunuri sunt utilizate.  

În cazul acelor domenii de activitate ce implică utilizarea echipamentelor, utilajelor în locuri diferite 
(e.g. activitatea de construcţii), spaţiul destinat implementării proiectului va fi considerat spaţiul în 
care echipamentele, utilajele sunt depozitate, garate.  

Spaţiul trebuie să fie adecvat desfăşurării activităţii pentru care sunt achiziţionate activele. 

- Solicitantul trebuie să demonstreze detinerea dreptului de concesiune/ superficie/ uzufruct/ 
folosinţă cu titlu gratuit/ comodat/ închiriere/ locațiune, după caz, pe o perioadă de trei ani de la 
data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului. 

Atenție! Recomandam ca valabilitatea contractului sa acopere o perioada de minim 5 ani de la 
momentul inregistrarii Cererii de finantare!!! 

Activitati eligibile 

a. Investiții în active corporale: 
i. lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale 
microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, 
alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI); 
ii. achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente 
informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. 
„Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii 
de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 
3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane și materiale și alte active 
corporale” din HG nr. 2139/ 2004 și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, 
stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare. 
iii. achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, 
precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea 
activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului 
Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la 
furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa 
(biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală. 
 
b. Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte 
drepturi şi active similare 
c. Investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line. 
 

Obs!!!  Nu sunt eligibilie proiectele care includ doar investițiile menționate la punctele a.iii. și/sau c. 

de mai sus și/sau realizarea de lucrări de construcție care nu se supun autorizării, conform legii. 
              Nu sunt eligibile proiectele care includ investiții demarate (i.e. a fost începută execuția 
lucrărilor de construcții sau a fost dată o comandă fermă de bunuri) înainte de semnarea 
contractului de finanțare. 
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Cheltuieli eligibile 

 Capitolul 1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului 
1.1. Amenajarea terenului - se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea 
amplasamentului şi care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări materiale rezultate, 
devieri reţele de utilităţi din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele 
aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă. 
1.2. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială - se includ cheltuielile efectuate pentru 
lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, 
precum plantare de copaci, reamenajare spaţii verzi. 

 
 Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 

Se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, precum: 
alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii care 
se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparţinând obiectivului de investiţie, 
precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi. 

 
 Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1. Studii de teren - se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, 
fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie. 
3.2. Obţinere avize, acorduri, autorizaţii - se includ cheltuielile pentru: 
- obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism; 
- obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare; 
- obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, 
termoficare, energie electrică, telefonie etc.; 
- obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă; 
- întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea 
funciară; 
- obţinerea acordului de mediu; 
- obţinerea avizului P.S.I.; 
- alte avize, acorduri şi autorizaţii 
3.3. Proiectare şi inginerie - se includ cheltuielile pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii 
acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie (documentaţii ce stau la baza emiterii 
avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, 
studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc.). 
Pentru lucrările de intervenţii la construcţii existente se includ cheltuielile efectuate pentru expertizarea 
tehnică. 
3.4. Consultanţă - se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: 
- plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare/ a planului de afaceri; 
- plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea 
contractului de execuţie. 
- plata serviciilor de consultanţă la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achiziţii 
3.5. Asistenţă tehnică - se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: 
- asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu 
intră în tarifarea proiectului); 
- plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi conform prevederilor legale 
pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii. 
 
Pentru proiectele ce includ lucrări de construcții ce se supun autorizării, sunt eligibile cumulat, în limita a 10% 
din valoarea cheltuielilor eligibile finantate si detaliate la pct. 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. si 3.5. 
 
Pentru proiectele ce nu includ lucrări de construcții ce se supun autorizării, sunt eligibile cumulat, în limita a 5 % 
din valoarea cheltuielilor eligibile finantate si detaliate la pct. 3.2. si  3.4. 

 
 Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1. Construcţii şi instalaţii - se cuprind cheltuieli aferente activităților de construire/ extindere/ modernizare a 
spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, respectiv cheltuielile aferente execuţiei 
tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie: clădiri, construcţii speciale, instalaţii aferente 
construcţiilor, precum instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii 
de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia 
obiectivului. 
 
4.2. Dotări (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu si fara montaj, dotari) - se cuprind cheltuielile 
pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile 
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funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile 
funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora: 
inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora: 

-  Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, 
echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 
2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și 
instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, 
sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte 
active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind 
clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările 
ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările 
legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare. 

- Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de 
energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru 
eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a 
proiectului. 
 

Se includ cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesită montaj, precum şi a 
echipamentelor de transport tehnologic. 
 
Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria obiectelor de 
inventar. 
 
4.3. Active necorporale – se cuprind: 
- Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active 
similare 
-  Cheltuieli cu activități de realizare a instrumentelor de comercializare on-line. 

 
 Capitolul 5. Alte cheltuieli 

5.1. Organizare de şantier 
- Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 
- Cheltuieli conexe organizării de şantier 
5.2. Comisioane, cote si taxe - se cuprind: cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru controlul 
calităţii lucrărilor de construcţii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru 
autorizarea lucrărilor de construcţii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize şi 
autorizaţia de construire/desfiinţare. 
5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute - se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente 
justificative şi doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile cuprinse la Cap. ”Cheltuieli 
pentru investiţia de bază”, punctul a. ”Construcţii şi instalaţii”. 

 
 Capitolul 6. Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente 

proiectului - sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita 
a 5.000 lei fără TVA. 
 

 Capitolul 7. Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern - sunt eligibile in limita a 
5.000 lei trimestrial (aferente activitatilor ce pot fi auditate in trimestrul respectiv). 

 
Important! Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă. 
 
Important! Nu sunt eligibile: cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor și a mijloacelor de 
transport, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate în care 
se doreşte realizarea investiţiei propuse prin proiect cat si achiziționarea de terenuri si/sau 
construcții. 

Modalitatea de 
depunere a cererii de 

finatare 

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația 
electronică MySMIS. 

Modalitatea de 
selectie 

Acest apel de proiecte este unui competitiv, cu depunere la termen. 
 
În cadrul acestui apel, proiectele pot fi depuse doar în perioada de 6 luni in perioada 27 iulie 2016 
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(ora 12
00

)  – 27 ianuarie 2017 (ora 12
00

). Perioada de 6 luni poate fi redusă în cazul în care bugetul 
apelului este consumat mai devreme. Selecția proiectelor se va realiza conform prevederilor de mai 
jos. 
 
Cererile de finanțare depuse în primele două luni ale apelului vor parcurge etapele de verificare a 
conformității administrative și eligibilității și evaluare tehnică și financiară, urmând a fi direct 
contractate cele care au obținut cel puțin 85 de puncte (pragul de calitate) și care se încadrează în 
alocarea financiară disponibilă pentru acest apel. Dacă alocarea financiară disponibilă nu este 
acoperită, restul proiectelor care au obținut între 50 și 84 de puncte, vor fi menținute în competiția 
cu proiectele din lunile următoare. 
 
Cererile de finanțare depuse în următoarea lună (i.e. luna 3 de depunere), vor parcurge etapele de 
verificare a conformității administrative și eligibilității și evaluare tehnică și financiară. Proiectele 
care au obținut cel puțin 80 de puncte (noul prag de calitate) atât din prima tranșă (din cele 
menținute în competiție) cât și din tranșa curentă, vor fi contractate dacă se încadrează în alocarea 
financiară rămasă disponibilă. Dacă alocarea financiară disponibilă nu este acoperită, restul 
proiectelor care au obținut între 50 și 79 de puncte (provenind din ambele tranșe), vor fi menținute 
în competiția cu proiectele din lunile următoare. 
 
Proiectele care obțin mai puțin de 50 de puncte sunt respinse. 
 
Etapele de mai sus vor fi parcurse până la consumarea întregii alocări financiare disponibile pentru 
acest apel, pragul de calitate urmând a fi scăzut în mod succesiv (75, 70, 65 șamd). 
 
În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare. 

Indicatorii de proiect 
(pe perioada 
monitorizarii) 

Indicatorul de proiect face obiectul monitorizării implementării și performanței investiției propuse 
prin proiect și se referă la numărul mediu de salariați, respectiv: 

 Creșterea numărului mediu de salariați ca urmare a realizării proiectului, față de nivelul 
înregistrat în ultimul an fiscal încheiat înainte de depunerea cererii de finanțare. 
Termenul de realizare a indicatorului îl reprezintă sfârșitul anului fiscal ulterior celui în care 
s-a finalizat implementarea proiectului.  

Este obligatorie, totodată, menținerea numărului mediu de salariați astfel atins, pe toată 
perioada rămasă din perioada de durabilitate a proiectului (i.e. 3 ani de la realizarea plății 
finale în cadrul contractului de finanțare). 

Nerespectarea țintei stabilite în cererea de finanțare, pentru indicatorul de mai sus, conduce la 
recuperarea integrală a finanțării acordate.  

sau 

 Menținerea numărului mediu de salariați cel puțin la nivelul înregistrat în ultimul an fiscal 
încheiat înainte de depunerea cererii de finanțare, pe toată perioada de execuție a 
contractului de finanțare și de durabilitate a proiectului. 

Indiferent dacă se prevede sau nu o creștere a numărului mediu de salariați, rămâne obligatorie 
respectarea criteriului de eligibilitate aplicabil solicitantului (Păstrarea numărului mediu de salariați 
cel puțin la nivelul înregistrat în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare), pe toată 
perioada de evaluare, selecție, contractare a cererii de finanțare, de execuție a contractului de 
finanțare și 3 ani de la realizarea plății finale în cadrul contractului de finanțare. 

Notă: Nu se acceptă identificarea și cuantificarea, în cadrul cererii de finanțare, a altor indicatori în 
afara celui menționat în cadrul acestei secțiuni. 
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Alte informatii 
importante 

 În cazul în care beneficiarul desfășoară sau va desfășura activități în mai multe domenii de 
activitate, ajutorul de minimis obținut prin POR 2014-2020 nu va fi utilizat într-un alt 
domeniu de activitate (i.e. clasă CAEN) decât cel specificat în cererea de finanțare. 

 Dacă, pe parcursul perioadei de implementare, beneficiarul se înregistrează în scopuri de 
TVA (devine plătitor de TVA), acesta va notifica OI și AMPOR cu privire la această 
modificare, în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea deciziei de aprobare a înregistrării 
în scopuri de TVA. 

 Beneficiarul poate solicita finanţarea nerambursabilă prin maximum 4 cereri de 
rambursare, cu condiţia ca tranşa finală să nu fie mai mică de 20% din valoarea totală 
eligibilă contractată. 

 Mecanismul cererilor de plată este aplicabil. 

 Perioada de implementare de după semnarea contractului poate fi extinsă cel mult până la 
dublul perioadei estimate initial cu nedepasirea termenuli de 31.12.2023. 

 Modificarea locului de implementare, în perioada de valabilitate a contractului, este 
permisă doar pentru proiectele care nu implică lucrări de construcții (indiferent dacă 
acestea se supun sau nu autorizării) şi cu respectarea următoarelor condiţii: 
 
- o schimbarea spaţiului nu este de natură să afecteze îndeplinirea indicatorilor stabiliţi prin 
cererea de finanţare pentru măsurarea atingerii rezultatelor şi obiectivelor proiectului. 
- noul spaţiu se află în mediul urban, în regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea 
de finanțare. 
- actul prin care se dovedeşte dreptul de folosinţă asupra noului spațiu destinat 
implementării este valabil pe o perioada de minimum 3 ani de la data estimată pentru 
efectuarea plății finale în cadrul proiectului, sau fracţiunea rămasă din această perioadă, în 
funcţie de momentul la care intervine schimbarea locului de implementare 

 Dacă, oricând în perioada de valabilitate a contractului, se constată că încadrarea valorii 
finanțării nerambursabile solicitate în plafonul de minimis aplicabil s-a realizat, la momentul 
solicitării și/sau acordării, în baza unor informații incomplete și/sau incorecte, beneficiarul 
fiind îndreptățit la o valoare mai mică a ajutorului de minimis, contractul de finanțare va fi 
reziliat și finanțarea acordată va fi recuperată integral. 

 Beneficiarul va respecta, până la finalizarea perioadei de durabilitate a proiectului, 
următoarele condiții de acordare a finanțării, sub sancțiunea rezilierii contractului și a 
recuperării integrale a finanțării acordate: 

- Beneficiarul își păstrează forma de organizare juridică eligibilă; 
- Investiția finanțată vizează clasa CAEN specificată ca atare în cadrul cererii de finanțare; 
- Beneficiarul nu reduce, în niciunul din exercițiile financiare aferente perioadei de 

valabilitate a contractului, numărul mediu de salariați sub nivelul înregistrat în exercițiul 
financiar anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv numărul de angajați cu normă 
întreagă pe perioadă nedeterminată sub nivelul înregistrat la depunerea cererii de 
finanțare, conform prevederilor ghidului – condiții de eligibilitate a solicitantului; 

- Dacă beneficiarul și-a asumat, ca indicator de realizare a proiectului, creșterea numărului 
mediu de salariați – Beneficiarul atinge nivelul asumat al numărului mediu de salariați la 
finalul exercițiului financiar ulterior celui în care se finalizează implementarea proiectului și 
menține cel puțin acest nivel în exercițiile financiare ulterioare din perioada de valabilitate a 
contractului; 

 
 Pentru neîndeplinirea angajamentelor privind măsurile de îmbunătățire a calității mediului 

înconjurător și de creștere a eficienței energetice și/sau de asigurare a egalității de șanse și 
tratament pentru care proiectul a fost punctat în cadrul procesului de evaluare tehnică și 
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financiară, AMPOR poate rezilia unilateral contractul și recupera finanțarea nerambursabilă 
acordată, inclusiv dobânzile/penalizările aferente. 
 

 Dacă investiția propusă în cererea de finanțare prevede angajarea de persoane din categorii 
defavorizate, beneficiarul va demonstra angajarea a cel puțin unei persoane din categorii 
defavorizate sau va justifica imposibilitatea realizării acestei activități, până la finalizarea 
perioadei de implementare. 

 
Pentru mai multe informatii va rugam sa ne contactati. 
 

Detalii de contact: 
contact@magna.ro | +40 728 920 714 
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