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LANSARE APEL DE PROIECTE  
POR/102/2/2 
Axa Prioritară 2  

Prioritatea de investiții 2.2. Sprijinirea creării și 
extinderea capacităților avansate de producție și 

dezvoltarea serviciilor  
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1. Informații specifice 
apel de proiecte 
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Informații specifice apel de proiecte 

•  Alocare apel Regiunea Vest: 20,36 mil. euro  

•  Apel competitiv 

! Proiectele respinse în etapa de verificarea CAE pot 
fi redepuse 

! Nu pot fi redepuse proiecte respinse în cadrul ETF 

•  Perioadă depunere: 23.02.2017, ora 12.00 – 
23.08.2017, ora 12.00 

•  Depunere MySMIS http://www.fonduri–ue.ro/mysmis 
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2. Criterii de eligibilitate 
 

2.1. Eligibilitate solicitant 
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Eligibilitate solicitant 

 

 

 
 

IMM 
(Legea 346/2004) 

!

Micro 
întreprinderi 

Întreprinderi 
mijlocii 

Întreprinderi 
mici 

1.  Tip solicitant 
 

•  Societăți înființate în baza 
Legii nr. 31/1990 și  nr. 
1/2005  

•  Microîntreprinderi și 
întreprinderi mici din 
mediul urban, și 
întreprinderi mijlocii din 
mediul urban și rural  

Atenție! Încadrarea în categoria de IMM trebuie menținută 
până la semnarea contractului de finantare 
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Eligibilitate solicitant 
 

 

 

 

•  Detalii încadrare în categoria IMM - Anexa 1.3.a la Ghidul specific 

•  Se vor avea în vedere toate legăturile/ parteneriatele stabilite între 
solicitant și alte întreprinderi, indiferent de locația acestora și de 
tipul legăturii (prin persoana juridică sau fizică) 
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Eligibilitate solicitant 
2. Domeniul de activitate  

•  Investiția trebuie să vizeze o singura 
clasa CAEN 

•  Clasa CAEN trebuie să fie înscrisă în 
obiectul de activitate  

•  Clasa CAEN trebuie să fie autorizată la 
sediul identificat ca loc de implementare  

 

Excepție: în cazul unui proiect care 
presupune o construcție noua (înființare de 
punct de lucru) ori activarea într-un nou 
domeniu de activitate, activitatea se poate 
autoriza până la finalizarea implementarii 
proiectului.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Industria prelucrătoare 
Lucrări de finisare – 
tâmplărie și dulgherie 
Turism: activități 
recreaționale și cazare 
Informații și comunicații 
Sănătate privată (clinici, 
spitale private) 
Alte servicii 

Clase CAEN 
eligibile – 

Anexa 2 la 
Ghid 
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Eligibilitate solicitant 

3. Solicitantul: 
 

•  a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel 
puţin unui an fiscal integral - înfiinţat cel mai târziu la 4 
ianuarie 2016 (prima zi lucrătoare din anul 2016)  

•  nu a avut activitate suspendată în anul curent depunerii 
cererii de finanțare și în anul fiscal anterior (2016 și 2017) 

•  a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) la 31 decembrie 
2016 
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Eligibilitate solicitant 

4. Solicitantul a înregistrat un număr mediu de cel puțin 3 
salariați, în anul fiscal anterior depunerii cererii de 
finanțare 
!
5. Solicitantul are capacitatea financiară de a implementa 
proiectul (contribuţia proprie la valoarea eligibilă a 
proiectului, cheltuielile neeligibile ale proiectului, fără TVA 
aferentă)   

 
 

Atentie! După etapa de evaluare tehnică și financiară, în 
etapa de precontractare solicitantul va prezenta dovada 
capacității financiare (extras de cont bancar, dovada unei 
linii/ contract de credit emise de bancă/ instituţie financiar 
bancară). 
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Eligibilitate solicitant 
6. Solicitantul și reprezentantul său legal nu 
se încadrează în situațiile de excludere 
prezentante în Declarația de eligibilitate 
      
  
 

 

Detalii 
Secțiunea 
6.1,punctul 

6 

Atentie! Solicitantul trebuie să aibă deja locul de 
implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal 
sau secundar (punct de lucru), conform certificatului 
constatator ORC, excepție făcând cererile de finanțare 
care presupun înființarea unui sediu secundar (punct de 
lucru) ca urmare a realizării investiției 

7.  Locul de implementare al proiectului  

•  Microîntreprinderi și întreprinderi mici din mediul urban 
(inclusiv sate aparținătoare)  

•  Întreprinderi mijlocii din mediul urban și rural 
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Eligibilitate solicitant 
Drepturi asupra imobilului (acoperă inclusiv trei ani după 
data plății finale) 

•  Pentru investiții care include lucrări de construcție cu 
AC: dreptul de proprietate privată, dreptul de 
concesiune (conform OUG 54/2006) sau dreptul de 
superficie 

•  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, dreptul de folosinţă cu 
titlu gratuit, împrumutul de folosință (comodat) sau 
dreptul de închiriere/locațiune pe o perioadă care 
acoperă inclusiv perioada de durabilitate 
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Eligibilitate solicitant 

Imobilul  (teren și/sau clădiri)  

•  liber de sarcini sau interdicţii (inclusiv ipotecă)  

•  nu face obiectul unor litigii  

•  nu face obiectul revendicărilor 

"  Spațiul implementării proiectului - spaţiul în care 
echipamentele, utilajele sunt depozitate, garate 

"  Spaţiul trebuie să fie adecvat desfăşurării activităţii 
pentru care sunt achiziţionate activele  
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2. Criterii de eligibilitate 
 

2.2. Eligibilitate proiect 
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Eligibilitate proiect 

1. Activităţile propuse în proiect (investiţia) trebuie să 
vizeze domeniul de activitate eligibil al solicitantului, ce 
face obiectul proiectului 
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Eligibilitate proiect 

2. Tipuri de investiții eligibile finantabile prin ajutor de stat regional 
 

•  Construire/ extindere spaţii de productie/clădiri prestări servicii 

•  Achiziționare mijloace fixe corporale: echipamente tehnologice, 
utilaje, instalații de lucru, mobilier 

•  Instalații/echipamente pentru eficiență energetică/surse 
regenerabile 

•  Active necorporale: sisteme informatice, licente, brevete, 
instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor 
proprii  

Atentie! Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții în 
active necorporale sau doar lucrări de modernizare. 
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Eligibilitate proiect 

Tipuri de investiții eligibile finantabile prin ajutor de minimis 

•  Standardizare: certificare produse/sisteme de management 
ISO  

•  Internaționalizare: participare la târguri și expoziții 
internaționale, misiuni economice 

•  Consultanță, proiectare 

Atentie! Nu sunt eligibile proiectele care includ doar 
investiții finanțabile prin ajutor de minimis. 
Componenta de minimis nu poate depăși 20% din 
valoarea eligibilă totală a proiectului. 
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Eligibilitate proiect 
Investiție inițială înseamnă o investiție în active corporale și 
necorporale legată de: 
 

•  Creare unitate nouă de producție/prestare servicii 

•  Extindere capacitate unitate existentă - creștere volum 
cel puțin un produs/serviciu 

•  Diversificare producție unitate existentă - produse/servicii 
care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate  # 
Costurile eligibile trebuie să depășească cu cel puțin 
200% valoarea contabilă a activelor reutilizate (tangibile 
și intangibile) 
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Eligibilitate proiect 
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. 
 

4. Perioada de implementare a activităților proiectului este 
de maxim 36 luni și nu depășește data de 31.12.2023. 

 

5. Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, 
egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea. 
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Eligibilitate proiect 

6. Valoarea finanțării nerambursabile este de minimum 
200.000 euro  și maxim 1.000.000 euro, echivalent în lei la 
cursul de schimb InforEuro valabil la data lansării apelului 
de proiecte 
 

7. Contribuția solicitantului 

 Contribuție la 
cheltuieli eligibile/ 
Tip întreprinderi 

Ajutor de stat regional Ajutor de minimis 
Program Solicitant Program Solicitant 

Întreprinderi mijlocii 45% 55%  
90% 

 
10% Întreprinderi mici și 

microîntreprinderi 
55% 45% 
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3. Documente obligatorii 
la depunerea cererii de 

finanțare  
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Documente obligatorii la depunerea CF 

Cererea de finanțare este compusă din: 
 

•  Formularul cererii de finanțare, ale cărui secțiuni se 
completează exclusiv în aplicația electronică MySMIS 

•  Anexele la formularul cererii de finanțare - vor fi 
încărcate în MySMIS, în format PDF, după ce au fost 
semnate digital 

 

 Atenție! Este necesară achiziționarea semnăturii 
electronice!  
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Documente obligatorii la depunerea CF 

 
 

•  Cerere de finanțare și formulare / declarații în nume propriu ale 
reprezentantului legal 

•  Plan de afaceri, inclusiv analiza de piață și previziuni financiare 

•  Pentru investiții care includ lucrări de construcții:  

!  Certificat de urbanism pt AC/Adresa Primăriei care atestă că 
lucrările de intervenție nu se supun procedurii de autorizare  

!  Deviz general  

!  Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de 
evaluare a impactului asupra mediului, sau Clasarea notificarii 
emisă de autoritatea pentru protecția mediului 

•  Documente oficiale ale întreprinderii (certificat constatator, statut, 
certificat de înregistrare în scopuri TVA, situatii financiare) 

•  Documente dreptul solicitantului asupra locației de implementare 

Secțiunea 4 
din Ghidul 

specific 

Atenție! Lipsa oricărui document obligatoriu din CF depusă în cadrul MySMIS 
conduce la respingerea cererii de finanțare pe motiv de neconformitate. 
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Documente obligatorii la depunerea CF 

 
 
Principalele documente pe baza cărora se elaborează 
Cererea de Finanțare: 

 

•  Ghidul Solicitantului POR 2014 - 2020. Condiții 
Generale (varianta 07.12.2016) 

•  Ghidul Solicitantului POR 2014 - 2020. Condiții 
Specifice P.I. 2.2. (varianta 23.12.2016) 

•  Legislația în vigoare 

•  www.adrvest.ro, www.inforegio.ro  
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4. Mecanism de 
evaluare, selecție și 

contractare 
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Mecanism de evaluare, selecție și contractare 
 I.  Etapa de verificare a conformității administrative și a 

eligibilității 
 

Se!urmărește:!

•  Existenţa şi forma cererii de finanţare şi a anexelor 

•  Valabilitatea!documentelor 

•  Respectarea!criteriilor de eligibilitate 

!
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Mecanism de evaluare, selecție și contractare 
 II. Etapa de evaluare tehnică și financiară 
 

 

6 LUNI 

Luna 1 
+ 

Luna 2 

Luna 3 

85 – 100 puncte 

50 - 84 puncte 

80 – 100  puncte 

50 - 79 puncte 

Proiectele care obțin mai puțin de 50 de puncte vor fi respinse 

Contractare 

Competiție 

Contractare 

Competiție 



Vă mulțumesc! 
Str. Proclamația de la Timișoara, nr. 5 

300054, Timișoara, România 
 

Tel/Fax:   +40 256 491 981     E-mail: office@adrvest.ro 
 

www.adrvest.ro 

! ! ! !


