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1. Criterii de eligibilitate

I. Eligibilitatea solicitantului 



Cine poate solicita finanțare

Număr
mediu de 
salariați

Cifra de 
afaceri
anuală
netă

Active 
totale

<10 ≤ 2 mil.€ ≤ 2 mil.€

Societăți
(legea 31/1990)

Societăți cooperative
(legea 1/2005)

Microîntreprinderi
(Legea 346/2004)



Domeniul de activitate

Investiția trebuie să vizeze o singură clasă CAEN

• clasa CAEN eligibilă

• domeniul de activitate declarat și autorizat distinct la locul
de implementare

Excepție: La înființarea unui sediu secundar sau activarea într-un
nou domeniu de activitate (CAEN), solicitantul se angajează 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.



Locul de implementare a proiectului

mediul urban

Inclusiv satele aparținătoare și localitățile componente cf. OG
53/2002 privind Statutul-cadru al unității administrativ-
teritoriale.



Condiții privind activitatea

O societate cu activitatea suspendată
temporar oricând în anul curent depunerii
cererii de finantare și în anul fiscal
anterior nu este eligibilă.

• activitate corespunzătoare cel puţin unui an fiscal
integral
ü Microîntreprinderi înființate cel târziu în 5 ianuarie 2015

• profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii
cererii de finanțare (31 decembrie 2015)



Condiții privind numărul de angajați

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

b) Solicitantul are cel puțin un angajat cu normă întreagă, pe perioadă
nedeterminată, la data depunerii CF

SAU

Dacă a) este îndeplinit, atunci b) nu se aplică

Dacă a) nu este îndeplinit, atunci trebuie să îndeplinească b)



Condiții privind numărul de angajați

Numărul mediu de salariați SAU numărul de
angajați cu normă întreagă pe perioadă
nedeterminată nu se vor reduce în niciuna din
etapele:
- evaluare, selecție, contractare
- monitorizare (implementare și 3 ani de la

finalizarea implementării proiectului)

Se puncteaza suplimentar DOAR cresterea numarului mediu de
salariati.



Drepturi asupra imobilului

Imobilul (teren/clădire)

ü liber de orice sarcini sau interdicţii (nu se accepta ipoteca)
ü nu face obiectul unor litigii
ü nu face obiectul revendicărilor

Pentru investiții care includ lucrări de construcție care se
supun autorizării:

ü proprietate privată
ü concesiune
ü superficie



Drepturi asupra imobilului

Pentru investiții care includ exclusiv servicii/ dotări și
lucrări de construcție care nu se supun autorizării:

ü proprietate privată
ü concesiune
ü superficie
ü uzufruct
ü împrumut de folosință (comodat)
ü închiriere/ locațiune



Capacitatea financiara a solicitantului

• minimum 10% din valoarea eligibilă

• cheltuielile neeligibile

In precontractare se va prezenta dovada asigurării contribuției
proprii (la cheltuieli eligibile + neeligibile): extras de cont 
bancar, linie/ contract de credit emise de bancă/ instituţie 

financiar bancară 



Obligativitatea neîncadrării în situațiile
de excludere

Microîntreprinderea nu se află în
situațiile:

Reprezentantul legal nu se află în
situațiile:

Ø faliment/ insolvență

Ø lichidare/ administrare judiciara

Ø activitate economică suspendată

Ø subiect al unei decizii de
recuperare ajutor de stat

Ø dificultate

Ø fraude/ infracțiuni din fonduri
externe și/ sau naționale

Ø a indus în eroare AMPOR/ OI

Ø este subiectul unui conflict de
interese

Ø a suferit condamnări definitive
privind utilizarea de fonduri
externe

Ø a încercat să obțină informații
confidențiale pe parcursul
evaluării



1. Criterii de eligibilitate

II. Eligibilitatea proiectului 



Valoarea eligibilă

• Valoarea eligibilă a proiectului: minim 25.000 Euro

• Finanțare nerambursabilă solicitată: maxim 200.000
Euro

• Finantarea nerambursabila solicitata -

maximum 90% din valoarea eligibilă

• Contribuția proprie a solicitantului la valoarea 

eligibila - minimum 10%



Ajutorul de minimis

3 ani fiscali consecutivi

n-2 n-1 n*

Ajutor de minimis= 200.000 euro
* n= anul curent depunerii cererii de finanțare

ajutor de minimis ≠ ajutor de stat

• Data acordării ajutorului este data la care intră în

vigoare contractul de finanțare, indiferent de momentul

efectuării plăților/ rambursărilor efective.

• Plafonul de minimis se aplică întreprinderii unice și nu

fiecărei întreprinderi în parte.



Eligibilitatea proiectului

Investiția:

• nu a mai beneficiat de finanţare publică
în ultimii 5 ani înainte de data depunerii
cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de
activităţi asupra aceluiași imobil/
infrastructuri/ segment de infrastructură

• nu beneficiază de fonduri publice din
alte surse de finanţare



Durata proiectului

Perioada de implementare a activităților proiectului nu 
depășește data de 31.12.2023. 

Conform machetei – Analiza și previziunea financiară si
planului de afaceri, perioada de implementare poate fi de 

maxim 4 ani.

Perioada de implementare de după
semnarea contractului de finantare

poate fi extinsă până la cel mult 
dublul perioadei inițiale.



Indicatorii de proiect

• Cresterea numărului mediu de salariați - sfârșitul anului fiscal
ulterior celui în care s-a finalizat implementarea

SAU

• Mentinerea numărului mediu de salariați - pe toată perioada
de execuție a contractului de finanțare și de durabilitate a
proiectului

Nerespectarea țintei stabilite în CF pentru cresterea
numarului mediu de salariati conduce la recuperarea

integrală a finanțării acordate.



Reguli generale

Criteriile de eligibilitate trebuie respectate:

• pe toată perioada de valabilitate a contractului de
finanțare

• pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și
contractare

Excepție - până la încheierea contractului de finanțare:

• încadrarea solicitantului în categoria microîntreprinderilor

• valoarea minimă eligibilă



1. Criterii de eligibilitate

III. Eligibilitatea cheltuielilor



Cap. 1 - Cheltuieli pentru amenajarea terenului

1.1 Amenajarea terenului

1.2 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea
inițială

Categorii de cheltuieli eligibile

Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților 
necesare obiectivului

2.1 Cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare
funcţionării obiectivului de investiţie



Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1 Studii de teren

3.2 Avize, acorduri, autorizații

3.3 Proiectare și inginerie

3.4    Consultanță (inclusiv elaborare cerere de finanțare/plan 
de afaceri)

3.5    Asistență tehnică

Categorii de cheltuieli eligibile

ü maxim 5% din investitia de baza - pentru proiecte ce nu includ
lucrări de construcții ce se supun autorizării

ü maxim 10% din investitia de baza - pentru proiecte ce includ
lucrări de construcții ce se supun autorizării



Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Categorii de cheltuieli eligibile

Constructii si instalatii:

Construire/ extindere/ modernizare spaţii de
producţie/ prestare de servicii: clădiri, construcţii
speciale, instalaţii aferente construcţiilor (electrice,
sanitare, instalații interioare de alimentare cu gaze
naturale, de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I.),
telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de
destinaţia obiectivului.



Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.2 Dotări :
– Echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru,

mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura
mijloacelor fixe, care se regasesc in subgrupa 2.1,
subgrupa 2.2, Clasa 2.3.6., Grupa 3 (HG 2139/2004
Catalog clasificare a mijloacelor fixe)

– Instalații/echipamente specifice în scopul obținerii de
economii de energie, sisteme care utilizează surse
regenerabile/alternative de energie (max 15% din
valoarea eligibilă)

Categorii de cheltuieli eligibile



Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.3 Active necorporale

- Achiziția de brevete, licențe, mărci comerciale,
programe informatice, etc.

- Realizare instrumente de comercializare on-line

Categorii de cheltuieli eligibile



Cap. 5 - Alte cheltuieli

5.1 Organizare de șantier

- Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării
de şantier

- Cheltuieli conexe organizării de şantier

5.2 Comisioane, cote si taxe

5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute (max 10% din valoarea
eligibilă a cheltuielilor cuprinse la Cap. 4.1 ”Construcţii şi
instalaţii”)

Categorii de cheltuieli eligibile



Cap. 6- Cheltuieli de informare și publicitate

cheltuieli cu activitățile obligatorii de informare și 
publicitate în limita maximă eligibilă a 5.000 lei fără 
TVA 

Cap. 7- Cheltuieli cu auditul financiar extern

Categorii de cheltuieli eligibile

eligibile în limita maximă a 5.000 lei fără TVA trimestrial
(aferent activităților ce pot fi auditate în trimestrul
respectiv)



Nu se finanțează:

• proiectele care includ doar instalații/echipamente

specifice în scopul obținerii de economii de energie,

instrumente de comercializare on-line

• investițiile care constau exclusiv în realizarea de lucrări

de construcție care nu se supun autorizării

• proiectele care includ investiții demarate (execuția

lucrărilor de construcții începute/ o comandă fermă de

bunuri) înainte de semnarea contractului de finanțare.



2. Cererea de finantare - anexe obligatorii

2.1  Anexe la depunerea CF



Completarea cererii 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 ghid

• Anexele la formularul cererii de finanțare - vor fi încărcate
în MySMIS, în format PDF, după ce au fost semnate digital.
Celelalte documente (e.g. documente statutare, documente
cadastrale) vor fi scanate, salvate în format PDF, semnate
digital și încărcate în MySMIS, la completarea CF.



Anexe obligatorii la depunere

• Documentele statutare ale solicitantului

• Certificatul constatator în forma extinsă

• Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA

• Declarație privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce
vor fi efectuate în cadrul proiectului

• Actul de identificare a reprezentantului legal al solicitantului

• Mandatul special/ împuternicire specială pentru semnarea
(digitală) a anumitor documente din CF



Anexe obligatorii la depunere

• Declarațiade eligibilitate

• Declarațiaprivind încadrarea în categoria IMM

• Declarațiade angajament

• Situaţiile financiare anuale ale solicitantului pentru exercițiul

fiscal anterior depunerii CF:

ü Bilanţ prescurtat (Formular 10)
ü Cont de profit şi pierdere (Formular 20)

ü Date informative (Formular 30)

ü Situația activelor imobilizate (Formular 40)
ü Note explicative la situațiile financiare



Anexe obligatorii la depunere

• Extras din Registrul general de evidență a salariaților

(REVISAL) listat de pe portalul Inspectia Muncii (ReGES) și
extrase din Registrul salariați și Contracte per salariat din

ReviSal (daca este cazul)

• Situaţiile financiare anuale ale entităților identificate ca
întreprinderi partenere și/sau legate cu solicitantul, pentru

exercițiul fiscal anterior depunerii CF (daca este cazul)

• Documentele privind dreptul solicitantului asupra imobilului
(teren și/sau clădiri)



Anexe obligatorii la depunere

Pentru proiecte cu execuție lucrări construcții supuse autorizării:

• Certificat de urbanism

• Documente cadastrale şi înregistrarea imobilelor în registre:

ü extras de carte funciară

ü tabel centralizator numere cadastrale și suprafețe

ü plan de amplasament vizat de OCPI

ü plan de situație propus

• Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului/ Clasarea notificarii
emisă de autoritateapentru protecția mediului



Anexe obligatorii la depunere

• Plan de amplasare a echipamentelor/ utilajelor

• Adresa Primăriei care atestă că lucrările de intervenție
nu se supun procedurii de autorizare a executarii
lucrarilor

• Devizul general pentru proiectele de lucrări (indiferent
dacă se supun autorizării)

• Planul de afaceri, inclusiv Macheta – Analiza și
previziunea financiară



2. Cererea de finantare - anexe obligatorii

2.2  Anexe la momentul contractării CF



Anexe obligatorii la momentul contractării

Pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții ce
se supun autorizării:

ü Autorizaţia de construire in cadrul careia
microîntreprinderea solicitantă să fie titulara autorizaţiei

ü Extras de carte funciară

ü Avizul Natura 2000/ Clasarea notificării

• Avizul administratorului/ custodelui/ clasarea solicitării pentru
intervenţiile care au loc într-o arie naturală protejată

• Certificat de atestare fiscală privind obligațiile de plată la
bugetul local și bugetul de stat



Anexe obligatorii la momentul contractării

• Cele mai recente situații financiare anuale întreprinderilor

partenere și/sau legate cu solicitantul, daca este cazul
• Certificat de cazier fiscal al solicitantului

• Dovada capacității financiare

• Declaraţia privind modificările intervenite în cursul
procesului de evaluare și selecție a cererii de finanțare

• Alte documente actualizate, dacă este cazul.

Netransmiterea oricărui document obligatoriu, în
termenul solicitat, conduce la respingerea cererii de
finanțare.



3. Evaluarea proiectelor

1. Conformitate administrativă și eligibilitate

2. Evaluare tehnică și financiară



1. Conformitate administrativă și
eligibilitate

Respectarea criteriilor de eligibilitate

Valabilitateadocumentelor

Existența și forma cererii de finanțare și anexelor



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.

La consumarea alocarii financiare – se suspendă depunerea.

2. Evaluare tehnică și financiară



Mulțumesc pentru atenție!
www.adrvest.ro

e-mail: office@adrvest.ro
tel/fax:  0256 / 491981, 491923

Investim în viitorul tău! 

Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și co-
finanțat de Uniunea Europeană prin 

Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

!


