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Programul Operaţional Regional 2014-2020
Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de
producție și dezvoltarea serviciilor

1. Cine este finanțator ?
FEDR și bugetul de stat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020.

2. Cine poate beneficia de ajutorul financiar ?
1. Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile constituite în baza
Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare
sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria
microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban, sau a
întreprinderilor mijlocii din mediul rural.
Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria
microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau mijlocii din mediul urban, sau a întreprinderilor
mijlocii din mediul rural.
În conformitate cu Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM, cu modificările
şi completările ulterioare, întreprinderile mici şi mijlocii se clasifică, în funcţie de numărul mediu
anual de salariaţi şi de cifra de afaceri anuală netă sau de activele totale pe care le deţin, în
următoarele categorii:
a) microîntreprinderi - au mai puțin de 10 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau
deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
b) întreprinderi mici - au între 10 și 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau
deţin
active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
c) întreprinderi mijlocii - au între 50 și 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de
până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în
lei a 43 milioane euro.
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Se recomandă o atenţie sporită în aplicarea corectă a prevederilor Legii 346/2004, cu modificările
și completările ulterioare, 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 IMM-urilor se verifică abia după luarea în calcul a datelor aferente tuturor
întreprinderilor partenere şi ale celor legate cu întreprinderea solicitantă, identificate conform
legii. Anexa 1.3.a. ”Încadrarea în categoriile IMM” la prezentul ghid prezintă detalii suplimentare
în acest sens .
Solicitantul de finanţare va completa şi anexa la cererea de finanţare Declaraţia privind încadrarea
întreprinderii în categoria IMM (din care să reiasă încadrarea în categoria microîntreprinderilor/
întreprinderilor mici/ întreprinderilor mijlocii).
Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor/ întreprinderilor mici/
mijlocii, atât la data solicitării finanțării (i.e. data depunerii cererii de finanțare), cât și la data
acordării finanțării (i.e. data semnării contractului de finanțare).
Datele utilizate pentru calculul numărului mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri netă anuală şi
activele totale sunt cele raportate în situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar precedent
depunerii cererii de finanțare, aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor
(conform Art. 6 alin (1) din Legea 346/2004).
Atenție! Respectarea condiției de eligibilitate referitoare la încadrarea solicitantului în categoriile
IMM eligibile se va verifica inclusiv în etapa (pre)contractuală, în baza celor mai recente situații
financiare aprobate de solicitant, disponibile la această etapă. În acest context, în special în cazul
proiectelor incluse în lista de rezervă, perioada cuprinsă între depunerea cererii de finanțare și
demararea etapei (pre)contractuale poate fi relativ extinsă.
În sensul acestui apel, ”întreprinderea din mediul urban/rural” se referă la întreprinderea care
propune o investiție (într-unul din domeniile eligibile în acest apel) în mediul urban/rural,
indiferent de localizarea sediului social al acesteia.
Sucursalele, agenţiile, reprezentanţele sau alte unităţi fără personalitate juridică nu sunt eligibile.
2. Domeniul de activitate în care se realizează investiţia
a. Regio finanţează investiţii numai în domeniile de activitate eligibile (clase11 CAEN12 ), așa cum
sunt enumerate în Anexa 2 la Ghidul specific (în conformitate cu [Ordin schema]).
b. La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul/domeniile de
activitate eligibile vizat/e de investiție, înscris/e în obiectul de activitate (conform
certificatului constatator ORC), indiferent dacă reprezintă activitatea principală sau
secundară a întreprinderii.
c. La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul/domeniile de
activitate eligibile vizat/e de investiție, autorizat/e la sediul (principal sau secundar)
identificat ca loc de implementare a proiectului. Domeniul/domeniile de activitate (clase
CAEN) în care doreşte să realizeze investiţia/proiectul trebuie declarat/e și autorizat/e
distinct la locul de implementare a proiectului.
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. Condiția 2.b. de mai sus rămâne aplicabilă.
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3. 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.
O întreprindere care depune cererea de finanţare în cursul anului 2019 trebuie să fi fost înfiinţată
cel mai târziu la 3 ianuarie 2018 (prima zi lucrătoare din anul 2018) și să fi înregistrat profit din
exploatare la 31 decembrie 2018.
Criteriul privind profitul din exploatare se referă la întreaga activitate a solicitantului (i.e.
indiferent de domeniul de activitate vizat de investiție). Datele privind profitul din exploatare sunt
cele raportate în situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar precedent depunerii cererii de
finanțare, aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor.
4. Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior
depunerii cererii de finanțare
Datele privind numărul mediu anual de salariaţi sunt cele raportate în situaţiile financiare aferente
exerciţiului financiar precedent depunerii cererii de finanțare, aprobate de adunarea generală a
acţionarilor sau asociaţilor.
5. Solicitantul și reprezentantul său legal nu se încadrează în situațiile de excludere prezentante
în Declarația de eligibilitate
A se vedea punctele J., K. și L. din modelul standard al declarației de eligibilitate (Anexa 1.1 la
ghidul specific)
6. Locul de implementare a proiectului
a. Locul de implementare a proiectului este situat în:
o în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe) pentru microîntreprinderi,
întreprinderi mici și mijlocii
o în mediul rural pentru întreprinderile mijlocii
Nu sunt eligibile investițiile localizate în regiunea de dezvoltare București Ilfov sau pe
teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării.
Cererea de finanțare trebuie să fie depusă, prin intermediul aplicației MySMIS, la organismul
intermediar POR (ADR) aferent regiunii de dezvoltare în care urmează a se implementa
proiectul.
O investiție se poate realiza la două (sau mai multe) locuri de implementare, atât timp cât
sunt respectate toate condițiile de eligibilitate, iar proiectul nu constă, de fapt, în două (sau
mai multe) investiții distincte sub umbrela unei singure cereri de finanțare. Cu titlu de
exemplu, extinderea capacității a două pensiuni (aflate în aceeași localitate sau în localități
diferite) ar constitui, de fapt, două proiecte de investiție distincte, chiar dacă clasa CAEN
vizată ar fi aceeași. Pe de altă parte, tot cu titlu de exemplu, dotarea a două spații de
producție (localizate distinct), în care solicitantul desfășoară etape din același flux tehnologic,
poate fi considerată o investiție unică.
b. La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja locul de implementare a
proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru), conform certificatului
constatator ORC.
Excepție de la regula de mai sus: în cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea
unui sediu secundar (punct de lucru) ca urmare a realizării investiției, solicitantul se va angaja
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(prin declarația de angajament) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să
înregistreze locul de implementare ca punct de lucru.
c. Solicitantul deține unul din următoarele drepturi asupra imobilului, la data depunerii cererii
de finanțare, precum și pe perioada de evaluare, selecție, contractare și implementare
(inclusiv pe perioada de minimum 3 ani de la data estimată a plății finale în cadrul
proiectului):
Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării: dreptul de
proprietate privată, dreptul de concesiune (conform legislației în vigoare) sau dreptul de
superficie (solicitantul are, conform contractului de superficie, dreptul de a realiza
investiția propusă prin cererea de finanțare).
În plus, imobilul (teren și/sau clădiri)
o este liber de orice sarcini sau interdicţii
o nu face obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea
proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti
o 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). Garanțiile reale asupra imobilelor (e.g. ipoteca) sunt considerate,
în accepțiunea AMPOR, incompatibile cu realizarea proiectelor de investiții în cadrul POR.
Fiecare caz în parte va fi 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
Pentru investiții care includ doar servicii și/sau dotări și lucrări de construcție ce nu se
supun autorizării: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune, dreptul de
superficie, dreptul de uzufruct, împrumutul de folosință (comodat) sau dreptul de
închiriere/locațiune. Spaţiul destinat implementării proiectului este, de regulă, imobilul
(teren și/sau clădiri) 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.
d. Solicitantul trebuie să demonstreze deținerea dreptului de concesiune/ superficie/ uzufruct/
comodat/ închiriere/ locațiune, după caz, pe o perioadă care acoperă inclusiv perioada de
trei ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului.
e. Nu sunt eligibile investițiile care constau exclusiv din realizarea de lucrări de construcție care
nu se supun autorizării, conform legii.
Notă: imobilul este definit conform Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare,
cu modificările și completările ulterioare.
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3. Ce fel de proiecte și ce fel de cheltuieli sunt eligibile ?
1. Activităţile propuse în proiect (investiţia) trebuie să vizeze domeniul/domeniile de activitate
eligibil/e al/e solicitantului, ce fac obiectul proiectului.
Eligibilitatea unei activităţi nu este echivalentă cu eligibilitatea cheltuielilor efectuate pentru
realizarea acelei activităţi.
2. Tipuri de investiții eligibile
Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în
active
corporale. Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor în active necorporale.
• Investiții în active corporale
o lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii,
inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare
cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
o 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 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 finanţare.
o 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. 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.
Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt
aferente investiției inițiale propuse prin proiect.
• Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice,
alte drepturi şi active similare.
Activele necorporale trebuie să îndeplinească inclusiv următoarele condiții cumulative:
o trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul;
o trebuie să fie amortizabile;
o trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu
cumpărătorul (beneficiarul ajutorului)
o trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor și
trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o
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perioadă de minimum trei ani de la data efectuării plății finale în cadrul
proiectului.
Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții în active necorporale ori lucrări de
modernizare.
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 bunuri15) înainte de depunerea cererii de
finanțare.
Nu se consideră că investiția a fost demarată dacă, asupra imobilului ce face obiectul investiției, au
fost efectuate și finalizate lucrări de demolare înainte de depunerea cererii de finanțare. Orice
lucrări de demolare, realizate în cadrul proiectului (inclusiv încheierea unui contract pentru
execuția lucrărilor de demolare), trebuie să fie demarate după depunerea cererii de finanțare.
3. (pentru proiecte care implică execuţia de lucrări de construcţii, indiferent dacă se supun sau
nu autorizării) 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) realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/ aceluiaşi segment de
infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare
În acest sens, solicitantul va completa, pe proprie răspundere, Declaraţia de eligibilitate.
Perioada de 5 ani se calculează de la data finalizării implementării proiectului anterior.
Realizarea unor lucrări de extindere a unui spațiu de producție a cărui construire a beneficiat de
finanțare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare se consideră a
respecta această condiție de eligibilitate.
4. Valoarea finanțării nerambursabile solicitate este de minimum 1 milion euro și maximum
5.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului
de proiecte.
Data lansării apelului de proiecte reprezintă data publicării prezentului ghid.
[Această variantă a ghidului este una de lucru, supusă consultării publice. Lansarea efectivă a
apelului de proiecte se va realiza prin publicarea variantei finale a ghidului]
5. Contribuţia proprie a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului este în conformitate cu
regulile privind ajutorul de stat regional aplicabile.
Contribuția proprie a solicitantului la valoarea cheltuielilor eligibile trebuie să fie în concordanță
cu intensitățile maxime ale ajutorului de stat regional (a se vedea și secțiunea 2.7 ”Ajutorul de
stat regional”). Procentele minime ale contribuției solicitantului diferă în funcţie de locul de
implementare a proiectului (regiunea de dezvoltare pe teritoriul căreia se implementează
proiectul finanțat), precum şi de tipul solicitantului (respectiv încadrarea în categoria
microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii).
6. Perioada de realizare a activităților proiectului după semnarea contractului de finanțare este
de maximum 12 luni și nu depășește data de 31.12.2023
Perioada de realizare a activităților proiectului16 după semnarea contractului de finanțare poate fi
extinsă cel mult până la dublul perioadei prevăzute inițial, în condițiile prevăzute în contractul de
finanțare, dar nu mai târziu de 31.12.2023.
Categorii de 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,
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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:
- Studii de teren - se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice,
hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate ale terenului pe care se
amplasează obiectivul de investiție, raport privind impactul asupra mediului, dacă este cazul,
studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.
- 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.
achiziționarea semnăturii electronice
- 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.
- 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 creştere a performanţei energetice a clădirilor, se includ cheltuielile
pentru efectuarea auditului energetic.
- Consultanţă - se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:
plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare şi a tuturor studiilor necesare
intocmirii acesteia (inclusiv a planului de afaceri);
plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului proiectului
plata serviciilor de consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire
şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul
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- 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 care implică lucrări de construcții care se supun autorizării, cheltuielile
pentru proiectare şi asistenţă tehnică (detaliate în cadrul acestui capitol) sunt eligibile în
limita a 7% din valoarea eligibilă a proiectului.
Pentru proiectele care nu implică lucrări de construcții care se supun autorizării, cheltuielile
pentru proiectare şi asistenţă tehnică (detaliate în cadrul acestui capitol) sunt eligibile în
limita a 5% din valoarea eligibilă a proiectului.
Atenție! Contribuția maximă a programului la cheltuielile eligibile aferente serviciilor de
proiectare și asistență tehnică este de 50%. În cazul proiectelor implementate în regiunea
de dezvoltare Vest, de către întreprinderii mijlocii, contribuția programului la cheltuielile
cu proiectarea și asistența tehnică, este de maximum 45%.
Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1. Construcţii şi instalaţii - se cuprind cheltuieli aferente activităților de construire/
extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale întreprinderii, 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, dotări) - se
cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice,
precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente
montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale,
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 clasificare 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.
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Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în
categoria obiectelor de inventar.
Cheltuielile cu lucrări de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în
care sunt aferente investiției inițiale propuse prin proiect.
4.3. Active necorporale – se cuprind cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci
comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare.
Activele necorporale trebuie să îndeplinească inclusiv următoarele condiții
cumulative:
- trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul;
- trebuie să fie amortizabile;
- trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu
cumpărătorul (beneficiarul ajutorului)
- trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor și
trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o
perioadă de minimum trei ani de la data efectuării plății finale în cadrul
proiectului.
Capitolul 5. Alte cheltuieli
5.1. Organizare de şantier (conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/
proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice):
Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
Cheltuieli conexe organizării de şantier
5.2. 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. 4. ”Cheltuieli pentru investiţia de
bază”, punctul 4.1. ”Construcţii şi instalaţii”
Cheltuielile diverse şi neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislaţia în
domeniul achiziţiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în
timpul execuţiei.
Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și
nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3), litera c) din Regulamentul (UE) nr.
1303/2013, aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă.
În cadrul acestui apel de proiecte sunt neeligibile urmatoarele categorii de cheltuieli:
a. cheltuielile prevăzute la art. 13 din HG. Nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a
cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin FEDR, FSE, FC 2014-2020
b. achiziționarea de terenuri si/sau construcții,
c. costurile operationale, de functionare, de testare și intretinere
d. costuri administrative (costuri de management care nu pot fi asociate producției ori vânzării e.g. salariile personalului general de administrație; chiriile și reparații ale imobilizărilor de interes
general în administrație; energie, combustibil și alte consumuri similare; cheltuieli
administrativgospodărești; alte cheltuieli generale de administrație) e. costuri de personal
f. cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente
creditelor
g. contributia in natura
h. amortizarea
i. cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din HG nr. 399/2015
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j. cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, aşa cum sunt ele
clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004, indiferent de domeniul de
activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate în care se doreşte realizarea investiţiei
propuse prin proiect, cu excepția Clasei 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”
k. Cheltuieli cu elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a documentației
de avizare a lucrărilor de intervenții, a proiectului tehnic.
l. Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului
m. Cheltuieli cu activitatea de audit financiar
n. Cheltuielile efectuate înainte de data depunerii cererii de finanţare, cu excepția celor aferente
Capitolului 3 ”Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică” de mai sus.
4. Ce documente trebuie să conțină Cererea de finanțare ?
Cererea de finanțare este compusă din:
- Formularul cererii de finanțare, ale cărui secțiuni se completează exclusiv în aplicația
electronică MySMIS. Anexa 1 la acest ghid prezintă aceste secțiuni și include instrucțiuni,
recomandări și clarificări privind modul de completare. Aceste detalii sunt disponibile inclusiv
în cadrul aplicației MySMIS, la completarea fiecărei secțiuni în parte
- Anexele la formularul cererii de finanțare. Toate aceste documente vor fi încărcate în
MySMIS, în format PDF, după ce au fost semnate digital de reprezentantul legal al
solicitantului. Pentru unele din anexele enumerate mai jos, acest ghid conține modele
standard (e.g. declarația de eligibilitate, declarația de angajament, macheta ce conține
analiza și previziunea financiară din planul de afaceri) sau recomandate (planul de afaceri).
Celelalte documente (e.g. documente statutare, documente cadastrale) vor fi scanate,
salvate în format PDF, semnate digital și încărcate în MySMIS, la completarea cererii de
finanțare.
În cazul în care reprezentantul legal al solicitantului este un cetăţean străin nerezident,
acesta va împuternici expres o persoană pentru transmiterea cererii de finanţare prin
MYSMIS. Persoana împuternicită va semna certificarea aplicaţiei şi va transmite cererea de
finanţare prin sistem. La cererea de finanţare se va anexa şi certificarea aplicaţiei completată
şi semnată de către reprezentantul legal (cetățean străin nerezident) împreună cu
declaraţiile în nume propriu ale acestuia, solicitate prin prezentul ghid. Toate declarațiile
date în nume propriu, întocmite și semnate electronic (prin aplicarea unei semnături
electronice vizibile) de către reprezentantul legal trebuie să fie apoi semnate inclusiv de
persoana împuternicită, în vederea încărcării în MySMIS (doar aceasta din urmă putându-se
identifica electronic în aplicație).
Anexele obligatorii la cererea de finanțare sunt:
1. Actul de identificare a reprezentantului legal al solicitantului
2. Mandatul special/ împuternicire specială pentru semnarea (digitală) a anumitor documente
din cererea de finanțare (dacă este cazul). Persoana împuternicită nu poate semna cererea
de finanțare la depunerea în MySMIS, după cum nici declarațiile date în nume propriu de
către reprezentantul legal al solicitantului.
Dacă reprezentantul legal al solicitantului este un cetăţean străin nerezident, sunt aplicabile
precizările de mai sus. În acest caz, la cererea de finanțare se va anexa împuternicirea
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expresă, certificarea aplicaţiei completată şi semnată de către reprezentantul legal străin
nerezident, precum şi declaraţiile în nume propriu ale acestuia solicitate prin prezentul ghid.
3. Certificatul constatator și Furnizare informații extinse, emise de Oficiul Registrului Comerţului
de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul solicitantul, ori prin serviciul InfoCert, cu cel mult 30
de zile calendaristice înainte de data depunerii cererii de finanțare.
4. Declarația de eligibilitate (conform modelului standard din Anexa 1.1. la ghidul specific). Dacă
este cazul se vor anexa și decizii privind recuperarea ajutoarelor de stat şi dovezi ale
efectuării plăţii.
5. Declarația de angajament (conform modelului standard din Anexa 1.2. la ghidul specific)
6. Declarația privind încadrarea în categoria IMM și, dacă este cazul, Calculul pentru
întreprinderi partenere sau legate (conform modelului standard din Anexa 1.3. la ghidul
specific)
7. Declarația privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul
proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale (conform modelului standard
din Anexa 1.4. la ghidul specific)
8. Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (conform modelului
standard din Anexa 1.6. la ghidul specific)
9. Situaţiile financiare anuale ale solicitantului (aprobate de adunarea generală a acționarilor
sau asociaților) aferente exercițiului fiscal anterior depunerii cererii de finanțare
o Bilanţul prescurtat (Formular 10)
o Contul de profit şi pierdere (Formular 20)
o Datele informative (Formular 30)
10. Documentele privind dreptul solicitantului asupra imobilului (teren și/sau clădiri), după caz:
o Pentru investiții care includ lucrări de construcții ce se supun autorizării: dreptul de
proprietate privată, dreptul de concesiune sau dreptul de superficie
o Pentru investiții care includ lucrări de construcții ce se supun autorizării: extras de
carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea, emis cu
maximum 30 de zile înaintea depunerii17
o Pentru investiții care includ exclusiv servicii și/sau dotări și lucrări de construcție ce
nu se supun autorizării: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune,
dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, împrumutul de folosință (comodat) sau
dreptul de închiriere/locațiune.
11. (Pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții, indiferent dacă se supun sau
nu autorizării) Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu legislația în
vigoare.
12. Planul de afaceri, inclusiv Macheta – Analiza și previziunea financiară (conform modelelor
standard din Anexa 1.5., respectiv 1.5.a la ghidul specific)
Cererea de finanțare (formularul cererii de finanțare și anexele enumerate mai sus) trebuie să fie
întocmită în limba română. Documentele redactate în altă limbă vor fi însoțite, în mod obligatoriu
de traducere legalizată sau autorizată.
Lipsa oricărui document din lista celor de mai sus, din cererea de finanțare depusă în cadrul
MySMIS, poate conduce la respingerea cererii de finanțare pe motiv de neconformitate.
Existența și conformitatea cererii de finanțare, inclusiv a anexelor solicitate face obiectul verificării
cererii de finanțare, efectuate de Organismul intermediar POR (a se vedea Anexa 3 – secțiunea 1 –
la prezentul ghid).
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Documentele încărcate în aplicația MySMIS, ca parte din cererea de finanțare, trebuie să fie lizibile
și complete. Se recomandă o atenție sporită la scanarea anumitor documente (e.g. planșe, schițe,
tabele) de dimensiuni mari, ori care necesită o rezoluție adecvată pentru a asigura lizibilitatea.
Dacă proiectul este acceptat pentru finanțare (i.e. a parcurs cu succes etapa de verificare și
evaluare), solicitantul va trebui să prezinte în etapa precontractuală:
1. Certificatul constatator și Furnizare informații extinse, emise de Oficiul Registrului Comerţului
de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul solicitantul, ori prin serviciul InfoCert, cu cel mult 30
de zile înainte de depunere la OI
2. Certificatele de atestare fiscală, referitoare la obligațiile de plată la bugetul local și bugetul de
stat, din care să reiasă că solicitantul și-a achitat obligațiile de plată nete la bugetul de stat și
respectiv bugetul local, în cuantumul stabilit de legislația în vigoare (a se vedea și Declarația
de eligibilitate aplicabilă în etapa de precontractare)
3. Certificatul de cazier fiscal al solicitantului
4. Cele mai recente situaţii financiare anuale ale solicitantului (aprobate de adunarea generală a
acționarilor sau asociaților), dacă sunt diferite de cele depuse deja la cererea de finanțare.
Atenție! Respectarea condiției de eligibilitate referitoare la încadrarea solicitantului în
categoriile IMM eligibile se va verifica inclusiv în etapa (pre)contractuală, în baza celor mai
recente situații financiare aprobate de solicitant, disponibile la această etapă. În acest
context, în special în cazul proiectelor incluse în lista de rezervă, perioada cuprinsă între
depunerea cererii de finanțare și demararea etapei (pre)contractuale poate fi relativ extinsă.
Netransmiterea, în etapa precontractuală, a oricărui document obligatoriu, în termenul solicitat,
conduce la respingerea cererii de finanțare.
5. Care sunt codurile CAEN eligibile ?
1320 Producţia de ţesături
1330 Finisarea materialelor textile
1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare
1392 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi
lenjeriei de corp)
1393 Fabricarea de covoare şi mochete
1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase
1395 Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de
îmbrăcăminte
1396 Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile
1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
1412 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru
1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
1420 Fabricarea articolelor din blană
1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
1511 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor
1512 Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament
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1520 Fabricarea încălţămintei
1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
1621 Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn
1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte
materiale vegetale împletite
1723 Fabricarea articolelor de papetărie
1724 Fabricarea tapetului
1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
1811 Tipărirea ziarelor
1812 Alte activităţi de tipărire n.c.a.
1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
1814 Legătorie şi servicii conexe
2041 Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere
2042 Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)
2053 Fabricarea uleiurilor esenţiale
2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază
2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice
2211 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor
2219 Fabricarea altor produse din cauciuc
2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic
2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii
2311 Fabricarea sticlei plate
2312 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate
2313 Fabricarea articolelor din sticlă
2314 Fabricarea fibrelor din sticlă
2319 Fabricarea de sticlărie tehnică
2320 Fabricarea de produse refractare
2331 Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică
2332 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă
arsă
2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental
2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
2343 Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică
2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
2351 Fabricarea cimentului
2352 Fabricarea varului şi ipsosului
2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii
2363 Fabricarea betonului
2364 Fabricarea mortarului
2365 Fabricarea produselor din azbociment
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2370 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal
2521 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
2562 Operaţiuni de mecanică generală
2591 Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel
2594 Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi
şaibe
2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
2612 Fabricarea altor componente electronice
2620 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum
2651 Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control,
navigaţie
2652 Productia de ceasuri
2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie
2670 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice
2711
Fabricarea suporturilor magnetice şi optice destinate înregistrărilor
2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a
aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii
2712 Fabricarea aparatelor de control şi distribuţie a electricităţii
2720 Fabricarea de acumulatori şi baterii
2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică
2732 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electrocasnice
2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi
electronice
2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
2751 Fabricarea de aparate electrocasnice
2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
2790 Fabricarea altor echipamente electrice
2811 Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule
şi motociclete)
2812 Fabricarea de motoare hidraulice
2813 Fabricarea de pompe şi compresoare
2815
Fabricarea de articole de robinetărie
2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de
transmisie
2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor
2823
Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat
2823 Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea
calculatoarelor şi a echipamentelor periferice)
2824
Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric
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2825 Fabricarea ehipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de
uz casnic
2829 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.
2830 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere
2841 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
2849 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
2892 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii
2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi
tutunului
2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei
2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului
2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului
2899 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.
2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
2920 Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci
2931 Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru
motoare de autovehicule
2932 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de
autovehicule
3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
3103 Fabricarea de saltele şi somiere
3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
3212 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase
3213 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare
3220 Fabricarea instrumentelor muzicale
3230 Fabricarea articolelor pentru sport
3240 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
3250 Producţia de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi de laborator
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei
3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate
3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase
3812 Colectarea deşeurilor periculoase
3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
3822 Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase
3831 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru
recuperarea materialelor
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
3900 Activităţi şi servicii de decontaminare
4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
4211 Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor
4212 Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane
4213 Costrucţia de poduri şi tuneluri
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4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii
4291 Construcţii hidrotehnice
4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a
4311 Lucrări de demolare a construcţiilor
4312 Lucrări de pregătire a terenului
4313 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
4321 Lucrări de instalaţii electrice
4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
4331 Lucrări de ipsoserie
4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
4339 Alte lucrări de finisare
4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
5210 Depozitări
5224 Manipulări
5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
5590 Alte servicii de cazare
5610 Restaurante
5621 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente
5629 Alte activităţi de alimentaţie n.c.a.
5811 Activităţi de editare a cărţilor
5812 Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare
5813 Activităţi de editare a ziarelor
5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
5819 Alte activităţi de editare
5821 Activităţi de editare a jocurilor de calculator
5829 Activităţi de editare a altor produse software
5911 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
5912 Activităţi de postproducţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
5913 Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de
televiziune
5914 Proiecţia de filme cinematografice
5920 Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală
6010 Activităţi de difuzare a programelor de radio
6020 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune
6110 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu
6120 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)
6130 Activităţi de telecomunicaţii prin satelit
6190 Alte activităţi de telecomunicaţii
6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
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6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) al mijloacelor de calcul
6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
6312 Activităţi ale portalurilor web
6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
7111 Activităţi de arhitectură
7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
7120 Activităţi de testare şi analize tehnice
7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate
7312 Servicii de reprezentare media
7410 Activităţi de design specializat
7420 Activităţi fotografice
8292 Activităţi de ambalare
8610 Activităţi de asistenţă spitalicească
8621 Activităţi de asistenţă medicală generală
8622 Activităţi de asistenţă medicală specializată
8623 Activităţi de asistenţă stomatologică
8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
8710 Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală
8720 Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale
9003 Activităţi de creaţie artistică
9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
9102 Activităţi ale muzeelor
9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes
turistic
9104 Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale
9311 Activităţi ale bazelor sportive
9312 Activităţi ale cluburilor sportive
9313 Activităţi ale centrelor de fitness
9319 Alte activităţi sportive
9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii
9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii
9523 Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele
9524 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice
9525 Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor
9529 Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.
9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
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6. Care este grila de punctaj a programului de finanțare?

Grila de verificare și evaluare a cererii de finanțare
1. Verificarea conformității administrative și eligibilității cererii de finanţare
Criteriu
1. Actul de identificare a reprezentantului legal al solicitantului este atașat
2. [unde e cazul] Mandatul special/ împuternicirea specială pentru semnarea anumitor secțiuni din
cererea de finanțare, este atașat
3. Certificatul constatator și Furnizare informații extinse, emise de Oficiul Registrului Comerţului
de pe lângă Tribunalul unde îşi are sediul solicitantul, ori prin serviciul InfoCert, cu cel mult 30 de
zile calendaristice înainte de data depunerii cererii de finanțare
Informațiile referitoare la identificarea solicitantului, din formularul cererii de finanțare,
corespund cu cele din certificatul constatator ORC
4. Declaraţia de eligibilitate (modelul aplicabil la depunerea CF) este ataşată, respectă modelul din
ghidul specific, iar informațiile prezentate sunt corecte.
- Declarația de eligibilitate se corelează cu Declarația IMM în privința încadrării în categoria IMM
- Dacă este cazul, deciziile privind recuperarea ajutoarelor de stat şi dovezile efectuării plăţii sunt
atașate
5. Solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate, conform foii de calcul
”Întreprinderi în dificultate” din macheta Analiza și previziunea financiară.
Datele introduse în foia de calcul ”Bilanț” din machetă corespund informațiilor din situațiile
financiare (bilanțul) aferente anului fiscal anterior depunerii CF, anexate la CF
6. Declaraţia de angajament respectă modelul din cadrul Ghidului. Procentul contribuției proprii se
corelează cu cererea de finanțare – bugetul proiectului
7. Declaraţia privind încadrarea în categoria IMM este ataşată la CF și respectă modelul din Ghidul
specific
Informațiile din situațiile financiare ale solicitantului cu privire la activele totale, cifra de afaceri și
numărul mediu de salariați, se regăsesc în Declarație
Dacă solicitantul s-a declarat partener și/sau legat cu alte întreprinderi, declarația conține
„Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate”, împreună cu anexele și fișele de parteneriat
și/sau de legătură, după caz. Fișele de parteneriat și/sau de legătură sunt completate cu toate
informațiile solicitate. Datele întreprinderilor au fost cumulate corespunzător (proporțional pentru
partenere și integral pentru legate)
8. Declarația privind eligibilitatea TVA este atașată și respectă modelul din ghidul specific
9. Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal este atașat și respectă
modelul din ghidul specific
10. Situațiile financiare ale solicitantului aferente exercițiului financiar anterior depunerii cererii de
finanțare (Bilanţul prescurtat, Contul de profit şi pierdere, Datele informative), aprobate de
adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor, sunt atașate
11. Documentele ce dovedesc dreptul de proprietate/ concesiune/ superficie/ uzufruct/ de
comodat/ închiriere, după caz, sunt atașate
Dacă este cazul, extrasul de carte funciară este atașat
12. (Pentru proiectele care includ execuția de lucrări de construcții care se supun autorizării)
Certificatul de urbanism, emis în scopul autorizării lucrărilor prevăzute în proiect, este atașat și
este în termen de valabilitate
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13. (Pentru proiectele care includ execuția de lucrări de construcții indiferent dacă se supun
autorizării) Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu legislația în vigoare
14. Planul de afaceri și anexele acestuia (inclusiv macheta Analiza și previziunea financiară) sunt
atașate și complete
15. Solicitantul este societate înființată în baza Legii 31/1990 sau a Legii 1/2005
16. Dacă investiția se implementează în mediul urban - Solicitantul se încadrează în categoria
microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau mijlocii
Dacă investiția se implementează în mediul rural - Solicitantul se încadrează categoria
întreprinderilor mijlocii
Conform Declarației IMM conforme, datele solicitantului se încadrează în pragurile aferente
categoriei IMM
17. Domeniul de activitate (clasa CAEN) în care se realizează investiția
- Este eligibil (conform listei domeniilor de activitate eligibile)
- Este clar identificat în CF
- Este înscris în obiectul de activitate al solicitantului, conform certificatului constatator ORC
- Este autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului.
Dacă CF presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru), ori activarea într-un nou
domeniu de activitate (clasa CAEN), solicitantul s-a angajat (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
18. 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.
19. Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior
depunerii cererii de finanțare
20. Solicitantul și reprezentantul său legal nu se află în niciuna din situaţiile de excludere, conform
Declarației de eligibilitate.
21. Locul de implementare a proiectului este situat în mediul urban (în cazul microîntreprinderilor,
întreprinderilor mici și mijlocii) sau în mediul rural (în cazul întreprinderilor mijlocii), în regiunea de
dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare
Locul de implementare a proiectului nu este situat în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării, ori în
regiunea de dezvoltare București Ilfov
22. Locul de implementare este înregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru),
conform certificatului constatator ORC.
Dacă CF presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru), solicitantul s-a angajat (prin
declarația de angajament) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de
implementare ca punct de lucru la locul de implementare
23. Solicitantul demonstrează că deține unul din următoarele drepturi asupra imobilului identificat
ca loc de implementare, după caz:
- Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării: dreptul de proprietate
privată, dreptul de concesiune (conform legislației în vigoare) sau dreptul de superficie
(solicitantul are, conform contractului de superficie, dreptul de a realiza investiția propusă prin
cererea de finanțare)
- Pentru investiții care includ doar servicii și/sau dotări și lucrări de construcție ce nu se supun
autorizării:
dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct,
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împrumutul de folosință (comodat) sau dreptul de închiriere/locațiune
Solicitantul demonstrează deținerea dreptului la data depunerii cererii de finanțare, precum și pe
perioada de evaluare, selecție, contractare, implementare (inclusiv pe perioada de minimum 3 ani
de la data estimată a plății finale în cadrul proiectului)
24. Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării, imobilul (teren și/sau
clădiri):
- este liber de orice sarcini sau interdicţii
- 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.
25. Proiectul se încadrează în obiectivul specific al priorității de investiție 2.2., respectiv include
investiții eligibile în cadrul apelului
26. Proiectul cuprinde o investiție inițială (conform prevederilor ghidului specific) în active
corporale (construire/extindere/dotare cu active corporale)
27. Dacă proiectul presupune realizarea unei investiții inițiale legate de diversificarea unei unități
existente, costurile eligibile aferente depășesc cu cel puțin 200% valoarea contabilă a activelor
reutilizate (tangibile și intangibile), astfel cum au fost înregistrate în exercițiul financiar anterior
depunerii cererii de finanțare.
28. Proiectul nu include investiții demarate (i.e. a fost începută execuția lucrărilor de construcții
sau a fost dată o comandă fermă de bunuri) înainte de depunerea cererii de finanţare.
29. Proiectul nu include investiții care constau exclusiv din realizarea de lucrări de construcție care
nu se supun autorizării, conform legii
30. Investiția vizează domeniul de activitate eligibil al solicitantului, identificat în cererea de
finanțare
31. (pentru proiecte care implică execuţia de lucrări de construcţii indiferent dacă se supun sau nu
autorizării)
Proiectul nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii
de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi (e.g. extindere/ construcţie) executate asupra aceleiaşi
infrastructuri / aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte
surse de finanţare.
32. Valoarea finanțării nerambursabile solicitate este de minimum 1 milion euro și maximum
5.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de
proiecte
33. Contribuţia proprie a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului este în conformitate cu
regulile privind ajutorul de stat regional
34. Perioada de realizare a activităților proiectului după semnarea contractului de finanțare este
de maximum 12 luni și nu depășește data de 31.12.2023
35. Proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și
nediscriminarea
36. Bugetul proiectului respectă condițiile de eligibilitate a cheltuielilor:
- Cheltuielile sunt corect încadrate în categoria celor eligibile și neeligibile
- Sunt respectate limitele pentru categoriile de cheltuieli eligibile, acolo unde este cazul
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2. Evaluarea cererii de finanţare
Criteriu/ Subcriteriu Punctaj
1. 53
1.1. 15
a. Este cuprins într-una di n di vi zi uni l e 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28,
29, 31, 32, 33
15
b Es te cupri ns într-una di n ce l e l a l te di vi zi uni de câ t ce l e de l a pct. a . 10
1.2. 21
1.2.1. Ra ta s ol va bi l i tă ţi i ge ne ra l e (Acti ve tota l e / Da tori i tota l e ) 7
a. >=4 7
b. >=3 ș i <4 4
c. >=2 ș i <3 2
d. <2 0
1.2.2. Ra ta re nta bi l i tă ţi i fi na nci a re - ROE (Re zul ta t ne t / Ca pi ta l uri propri i ) 7
a. >=7% 7
b. >=6% ș i <7% 4
c. >=5% ș i <6% 2
d. <5% 0
1.2.3. Ra ta de cre ș te re a profi tul ui di n e xpl oa ta re (înre gi s tra t l a fi na l ul ce l ui de -a l doi l
ea
e xe rci ți u fi na nci a r compl e t, după i mpl eme nta re a i nve s ti ți e i , fa ță de a nul fi s ca l
a nte ri or de pune ri i ce re ri i de fi na nţa re )
7
a. >=20% 7
b. >=10% ș i <20% 4
c. >=0% ș i 10% 2
d. <0% 0
1.3. 17
a. >= 7 ani 17
b. >= 5 ș i < 7 a ni 10
c. >= 2 ș i < 5 a ni 5
d. < 2 ani 0
2. 26
2.1. 26
2.1.1. Ra ta s ol va bi l i tă ţi i ge ne ra l e (Acti ve tota l e / Da tori i tota l e ) 9
a. >=2 9
b. >=1,5 ș i <2 6
c. >=1 ș i <1,5 3
d. <1 0
2.1.2. Ra ta re nta bi l i tă ţi i fi na nci a re - ROE (Re zul ta t ne t / Ca pi ta l uri propri i ) 9
a. >=5% 9
b. >=3% s i <5% 6
c. >=1% s i <3% 3
d. <1% 0
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2.1.3. Ra ta de cre ș te re a profi tul ui di n e xpl oa ta re (înre gi s tra t în N fa ţă de N-1, unde N e s
te
a nul fi s ca l a nte ri or de pune ri i ce re ri i de fi na nţa re )
8
a. >=20% 8
b. >=10% s i <20% 5
c. >=0% s i 10% 3
d. <0% 0
Contribuţia proiectului la realizarea obiectivului priorității de investiție
Dome ni ul de a cti vi ta te (cl a s a CAEN) în ca re s e re a l i ze a ză i nve s ti ți a (în conformi ta te
cu
Ane xa 2 ”Li s ta dome ni i l or de a cti vi ta te e l i gi bi l e ” l a ghi d)
Pre vi zi ona re a e conomi co-fi na nci a ră ca urma re a i mpl eme ntă ri i proi e ctul ui , l a fi na l ul
ce l ui de -a l doi l e a e xe rci ți u fi na nci a r compl e t, după i mpl eme nta re a i nve s ti ți e i
Expe ri e nța s ol i ci ta ntul ui în dome ni ul vi za t de i nve s ti ți e (l a ni ve l de di vi zi une CAEN, în
funcți e de da ta a utori ză ri i a cti vi tă ți i l a Re gi s trul Come rțul ui )
Capacitatea financiară și operațională a solicitantului
Ca pa ci ta te a e conomi co-fi na nci a ră a s ol i ci ta ntul ui , în e xe rci ți ul fi na nci a r a nte ri or
de pune ri i ce re ri i de fi na nța re
3.1. 9
a. Uti l i zarea surselor regenerabi le de energie 3
b. Retehnologi zarea / achi zi tionarea echipamentelor mai eficiente energetic (inclus iv
e fi ci e nti za re a i l umi na tul ui în s pa ți i l e de producţi e ). Optimi za re a funcţi onă ri i
i ns ta l a ţi i l or şi a fl uxuri l or tehnol ogi ce
3
c. Mi ni mi za re a l a s urs ă a de ș e uri l or ge ne ra te. Cre ș tere a gra dul ui de re cupe ra re ș i
re ci cl a re a de ș e uri l or
3
3.2. 6
a. Ada pta re a i nfra s tructuri i , i ncl us i v a e chi pa me ntel or ș i uti l a je l or pe ntru a cce s ul ș i
ope ra re a de că tre pe rs oa ne cu di za bi l i tă ţi
3
b. Angajarea de persoane din categori i defavori zate (vezi detal i i mai jos ) 3
46
a. Soci e ta tea propune un proi e ct în ba za une i Stra tegi i de De zvol ta re Loca l ă s e l e cta te
în ca drul a xe i pri ori ta re 7 POR
2
b. Proi e ctul s e înca dre a ză într-o s tra tegi e i ntegra tă de de zvol ta re urba nă (SUD)
fi na nța bi l ă în ca drul a xe i pri ori ta re 4 POR – de zvol ta re urba nă
2
c. Soci e ta tea propune un proi e ct în ba za une i a l te s tra tegi i de de zvol ta re l oca l ă /
na ţi ona l ă
2
Total 100
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Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și
nediscriminarea.
Inve s ti ți a i ncl ude mă s uri de îmbună tă ți re a ca l i tă ți i me di ul ui înconjură tor ș i de cre ș
tere a e fi ci e nței e ne rge ti ce :
Inve s ti ți a i ncl ude mă s uri de a s i gura re a e ga l i tă ți i de ș a ns e ș i tra tame nt:
Concentrarea strategică a investițiilor
Observații
Punctarea fiecarui subcriteriu se face:
- prin selectarea unei singure optiuni (ex. a., b., c.) si a punctajului aferent acelei optiuni
(subcriteriile 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3)
- prin selectarea uneia sau mai multor optiuni, dupa cum este cazul, punctajele aferente
cumulandu-se (subcriteriile 3.1, 3.2, 4)
Punctajul aferent unui criteriu reprezinta suma punctajelor obtinute la fiecare subcriteriu aferent.
Punctajul final reprezinta suma punctajelor obtinute la toate cele 4 criterii.
În caz de punctaj final egal între mai mulți beneficiari, departajarea se va face în funcție de
punctajele sau valorile absolute prezentate (în caz de punctaj egal), obținute la următoarele
subcriterii, în ordinea enumerată mai jos, până la departajarea solicitanților: 1.1, 2.1, 1.2, 1.3, 3.1,
3.2, 4.
La subcriteriile 4a şi 4b se acordă punctaj maxim în cazul în care, la data depunerii cererii de
finanţare, nu a fost selectată Strategia de Dezvoltare Locală (în cadrul OT 8 (AP 7) şi finanţată
strategia integrată de dezvoltare urbană (SUD) în cadrul axei prioritare 4 POR – dezvoltare urbană
Referitor la subcriteriul 3.2. Investiția include măsuri de asigurare a egalității de șanse și
tratament, "persoane din categorii defavorizate" cuprinde:
"(a) nu a avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele 6 luni;
(b) are vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani;
(c) nu a absolvit o formă de învățământ liceal sau nu deține o calificare profesională (Clasificarea
Internațională Standard a Educației) sau se află în primii doi ani de la absolvirea unui ciclu de
învățământ cu frecvență și nu a avut încă niciun loc de muncă stabil remunerat;
(d) are vârsta de peste 50 de ani;
(e) trăiește singur, având în întreținerea sa una sau mai multe persoane;
(f) lucrează într-un sector sau profesie într-un stat membru în care dezechilibrul repartizării
posturilor între bărbați și femei este cel puțin cu 25 % mai mare decât media națională a
dezechilibrului repartizării posturilor între bărbați și femei în toate sectoarele economice în statul
membru respectiv și aparține sexului
subreprezentat;

(g) este membru al unei minorități etnice dintr-un stat membru și are nevoie să își dezvolte
competențele lingvistice, formarea profesională sau experiența în muncă pentru a-și spori șansele
de a obține un loc de muncă stabil;
(h) nu a avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele 12 luni și aparține uneia dintre
categoriile (b)-(g) menționate
(i) este recunoscută ca lucrător cu handicap conform legislației naționale
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(j) prezintă o incapacitate fizică, mentală, intelectuală sau senzorială de durată care, în
interacțiune cu diferite bariere, poate împiedica participarea sa deplină și efectivă într-un mediu
de lucru, în condiții de egalitate cu alți lucrători."
7. Cum se pot obtine detalii suplimentare ?
On-line accesand link ul http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-2

Întocmit / revizuit
Expert bune practici în antreprenoriat 1,
Florian IONESCU.
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