
Întrebări şi răspunsuri pe  
domeniul major de intervenŃie 4.3 „Sprijinirea Dezvoltării 

Microîntreprinderilor” 
 
 
 
1) O societate comercială cu zero salariaŃi este eligibilă în cadrul DMI 4.3 „Sprijinirea 

dezvoltării microîntreprinderilor”? 
 

Da. Conform menŃiunilor din Ghidul Solicitantului şi conform Legii Nr. 346 din 14 iulie 
2004 privind stimularea înfiinŃării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, 
societăŃile comerciale cu zero angajaŃi sunt eligibile în cadrul acestui domeniu de 
intervenŃie. Astfel, în sensul acestor documente, o microîntreprindere este definită ca 
fiind o întreprindere care are până la 9 salariaŃi şi realizează o cifră de afaceri anuală 
netă sau deŃine active totale de până la 2 milioane de euro, echivalent în lei. 
 

2) O microîntreprindere, definită conform Legii 346/2004 privind stimularea înfiinŃării şi 
dezvoltării IMM, care are sediul social în mediul rural, poate să solicite finanŃare pentru o 
investiŃie în mediul urban în cadrul domeniului  de intervenŃie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor”? 

 
Da. CerinŃa privind mediul urban se referă la locaŃia realizării investiŃiei şi nu la sediul 
solicitantului. Solicitantul poate avea sediul social în mediul rural, dar este eligibil doar 
dacă prin intermediul proiectului realizează o investiŃie în mediul urban.  
 

3) În cadrul domeniului de intervenŃie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” este 
eligibil un proiect ce vizează finanŃarea unei investiŃii într-un sat aparŃinător unui  oraş? 

 

Nu, investiŃiile realizate în sate aparŃinătoare de oraşe nu sunt eligibile în cadrul acestui 
domeniu de intervenŃie. Unul din criteriile de eligibilitate prevede faptul că „Proiectul 
(investiŃia) se va implementa /realiza în mediul urban”. În Ghidul Solicitantului mediul 
urban este definit astfel: "LocalităŃi de rang 0, I, II şi III (capitala, municipii, oraşe), 
conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
naŃional, cu modificările şi completările ulterioare".  

De asemenea, în sensul POR, conform Ghidului Solicitantului, mediul rural este definit 
ca "localităŃi de rang IV şi V (sate reşedinŃă de comună, sate componente ale comunelor 
şi sate aparŃinând municipiilor sau oraşelor), conform Legii nr. 351/2001 privind 
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naŃional, cu modificările şi completările 
ulterioare".  

OrdonanŃa numarul 53/2002 privind Statutul-cadru al unităŃii administrativ-teritoriale 
prevede la Articolul 3: 

“(2) Oraşul poate grupa în jurul său unul sau mai multe sate aparŃinătoare ori 
localităŃi componente. 



(3) Satele aparŃinătoare îşi păstrează caracterul preponderent rural. Acestora li 
se aplică reglementările legale în vigoare specifice mediului rural.” 
(4) LocalităŃile componente sunt părŃi integrante ale oraşului." 
Astfel, având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului si ale Ordinului 
53/2002 menŃionat mai sus, satele aparŃinătoare oraşelor nu sunt eligibile în 
cadrul Domeniului de intervenŃie 4.3 "Sprijinirea Dezvoltării 
microîntreprinderilor" al POR 2007-2013.  
 

Însă, localităŃile componente ale oraşului pot fi considerate mediu urban şi sunt eligibile 
în cadrul acestui domeniu de intervenŃie. 
 

4) În cazul în care o microîntreprindere câştigă un proiect cu finanŃare nerambursabilă prin 
POR 2007-2013, pe domeniul de intervenŃie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor”, dar pe parcursul implementării proiectului statutul întreprinderii 
se modifică (devine întreprindere mică sau mijlocie), acest fapt va duce la pierderea 
finanŃării nerambursabile? 

 
Nu. Schimbarea statutului solicitantului din microîntreprindere în întreprindere mică 
sau mijlocie (ca urmare a creşterii numărului de angajaŃi sau a cifrei de 
afaceri/activelor totale) nu va afecta calitatea acestuia de beneficiar al finanŃării 
nerambursabile. Acest lucru este chiar de dorit, având în vedere faptul că obiectivul 
acestui domeniu de intervenŃie îl constituie crearea de noi locuri de muncă şi 
dezvoltarea economică a firmelor.  

 
5) O Persoană Fizică Autorizată poate aplica pe DMI 4.3 „Sprijinirea dezvoltării  

microîntreprinderilor”? 
 
Nu. SolicitanŃii cu statut de Persoană Fizică Autorizată nu sunt eligibili în cadrul DMI 
4.3. Pentru acest domeniu de intervenŃie sunt eligibile societăŃile comerciale sau 
societăŃile cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor. 
 
6) O societate înfiinŃată în februarie 2009 poate depune un proiect în cadrul DMI 4.3. 

„Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” pe baza situaŃiilor financiare depuse la 
DirecŃia FinanŃelor Publice aferente anului fiscal 2009? 

 
Nu. Conform Ghidului Solicitantului, unul dintre criteriile de eligibilitatea prevede 
faptul ca „solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puŃin 
unui an fiscal integral”. Astfel, o întreprindere care depune o cerere de finanŃare în 
cursul anului 2010, trebuie să fi fost înfiinŃată cel mai târziu la 1 ianuarie 2009. În 
consecinŃă, o microîntreprindere  înfiinŃată după 1 ianuarie 2009 nu poate depune un 
proiect pe acest domeniu de intervenŃie în cursul anului 2010, întrucât nu îndeplineşte 
condiŃiile de eligibilitate menŃionate in Ghidul Solicitantului, respectiv nu a desfăşurat 
activitate cel puŃin un an fiscal integral. 

 



7) Cheltuielile legate de întocmirea cererii de finanŃare pot fi considerate eligibile pe domeniul 
major de intervenŃie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”? 

 
Cheltuielile legate de întocmirea cererii de finanŃare nu sunt considerate eligibile  pe 
acest domeniu major de intervenŃie. Conform Ordinului nr. 31 din 17 ianuarie 2008 al 
MDRT privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de 
intervenŃie "Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor",  Art.3: ”Sunt considerate 
eligibile, în limita a 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, cheltuielile legate de 
serviciile de consultanŃă. Cheltuielile eligibile privind serviciile de consultanŃă includ 
cheltuielile efectuate, după caz, pentru: 

a) plata serviciilor de consultanŃă la elaborarea studiilor de piaŃă şi de 
evaluare; 
b) plata serviciilor de consultanŃă în domeniul managementului 
proiectului finanŃat; 
c) plata asistenŃei/consultanŃei juridice, în scopul elaborării documentaŃiei 
de atribuire şi/sau aplicării procedurii de atribuire a contractelor de 
achiziŃie publică” 
 

8)  Cheltuielile legate de elaborarea planului de afaceri pot fi considerate eligibile pe domeniul 
major de intervenŃie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”? 

 

Da, cheltuielile legate de elaborarea planului de afaceri sunt considerate eligibile  pe 
acest domeniu major de intervenŃie. 

Conform Ordinului nr. 31 din 17 ianuarie 2008 al MDRT privind aprobarea categoriilor 
de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenŃie "Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor",  aceste cheltuieli se încadrează la Art.3, litera a) ”Plata serviciilor 
de consultanŃă la elaborarea studiilor de piaŃă şi de evaluare”. 

 
9) Este eligibil un proiect în cadrul DMI 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” 

dacă investiŃia propusă vizează mai multe coduri CAEN eligibile? 
 

Nu. Un solicitant de finanŃare poate propune investiŃii doar pentru  
unul dintre codurile CAEN considerate eligibile în accepŃiunea Ghidului  
solicitantului. Nu se acceptă un proiect care propune investiŃii în mai  
multe domenii de activitate (clasificate diferit conform CAEN) ale  
microîntreprinderii. 
La momentul depunerii cererii de finanŃare, solicitantul trebuie să aibă 
deja înscris în actul constitutiv domeniul de activitate eligibil în care  
doreşte să realizeze investiŃia/proiectul pentru care solicită finanŃare,  
indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principala sau secundară a  
întreprinderii. 

 
10) Este eligibilă în cadrul DMI 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” o 
microîntreprindere care a desfăşurat activitate pe un cod CAEN neeligibil?  



 
Da. SolicitanŃii eligibili sunt microîntreprinderile care investesc într-unul din domeniile 
de activitate menŃionate în lista codurilor CAEN eligibile din ghidul solicitantului. Prin 
urmare, o microîntreprindere, care a desfăşurat activitate într-un domeniu de activitate 
neeligibil, poate depune proiect în cadrul acestui domeniu de intervenŃie dacă alege să 
investească într-unul din codurile CAEN eligibile, inclus în actul constitutiv al 
microîntreprinderii.  
 

11) O microîntreprindere poate depune un proiect pentru un cod CAEN în cadrul căruia nu a 
mai desfăşurat activitate? 

 

Da, se poate depune un proiect pentru un cod CAEN nou, chiar dacă firma nu a mai 
desfăşurat activitate pe acest cod CAEN până în prezent. 

La momentul depunerii cererii de finanŃare, solicitantul trebuie să aibă 
deja înscris în actul constitutiv domeniul de activitate eligibil în care  
doreşte să realizeze investiŃia/proiectul pentru care solicită finanŃare,  
indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a  
întreprinderii. 

 

12) Ce tipuri de dotări sunt eligibile în cadrul DMI 4.3 „Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor”? 

 
Conform prevederilor Ghidului Solicitantului pentru acest domeniu de 
intervenŃie: „În categoria «Cheltuieli cu achiziŃionarea de echipamente şi tehnologii 
noi pentru dotări de specialitate în vederea desfăşurării activităŃilor de 
producŃie/prestare de servicii/execuŃie de lucrări de construcŃii ale 
microîntreprinderilor» vor fi recunoscute ca eligibile cheltuieli cu achiziŃionarea 
următoarelor categorii de bunuri, aşa cum sunt ele clasificate în Hotărârea Guvernului 
nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale 
de funcŃionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare:  

� Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de 
lucru)”  
� Subgrupa 2.2. „Aparate si instalatii de masurare, control si reglare”. 
� Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor 

umane si materiale si alte active corporale”. 
Astfel, pentru a fi eligibile în cadrul acestui domeniu major de intervenŃie, bunurile 
achiziŃionate trebuie să se încadreze în categoria mijloacelor fixe, conform Legii 
15/24.03.1994, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 
necorporale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 3, lit. b) : „Sunt considerate 
mijloace fixe obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizează ca atare şi îndeplineşte 
cumulativ următoarele condiŃii: 

a) are o valoare de intrare mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a 
Guvernului. Această valoare poate fi actualizată anual, în functie de indicele 



de inflaŃie. Ultima limită pentru valoarea de intrare a mijloacelor fixe este de 
1.800 lei, conform HG 105/31.01.2007. 

b)  are o durată normală de utilizare mai mare de un an”.  

Nu sunt eligibile bunurile care se încadrează în categoria obiectelor de inventar sau 
materialelor consumabile. 

Orice bun poate fi considerat eligibil dacă se încadrează în categoria bunurilor eligibile 
în cadrul acestui domeniu de intervenŃie, conform celor menŃionate mai sus, şi dacă se 
justifică prin proiect că acestea sunt necesare activităŃii desfăşurate. 

Responsabilitatea privind încadrarea echipamentelor în grupele din Hotărârea 
Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului  privind clasificarea şi duratele 
normale de funcŃionare a mijloacelor fixe revine beneficiarului, acesta fiind obligat să 
respecte prevederile legale. 

 
13)   În momentul depunerii Cererii de FinanŃare în cadrul DMI 4.3 „Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor”, este eligibilă o microîntreprindere care deŃine un precontract de 
vânzare-cumpărare pe imobil, urmând ca ulterior, dacă proiectul este acceptat pentru 
finanŃare, să încheie contractul de vânzare-cumpărare pentru imobilul respectiv? 
 

Conform prevederilor Ghidului Solicitantului pentru Domeniul Major de IntervenŃie 4.3 
„Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”, unul dintre criteriile de eligibilitate 
pentru proiecte care implică execuŃia de lucrări de construcŃii este: „Solicitantul deŃine 
dreptul de execuŃie a lucrărilor de construcŃii asupra imobilului ce face obiectul 
proiectului, conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcŃii, cu modificările şi completările ulterioare”. 

În acest sens, odată cu cererea de finanŃare, solicitantul va completa şi depune DeclaraŃia 
de eligibilitate, pe propria răspundere, prin care solicitantul îşi asumă faptul că „deŃine 
dreptul de execuŃie a lucrărilor de construcŃii asupra imobilului ce face obiectul 
proiectului, conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcŃiilor şi 
unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor, cu modificările şi completările ulterioare”. 

Dacă proiectul va fi acceptat în urma evaluării tehnice şi financiare, solicitantul va 
prezenta, în etapa precontractuală, autorizaŃia de construire, emisă pentru realizarea 
proiectului, precum şi documentul care dovedeşte dreptul real sau, după caz, dreptul 
de creanŃă privind imobilul, ce conferă solicitantului dreptul de a obŃine, potrivit legii 
50/1991, din partea autorităŃii competente, autorizaŃia de construire. 
Microîntreprinderea solicitantă trebuie să fie titulara autorizaŃiei. 

Conform Legii nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcŃii, actualizată în baza Legii nr.261/2009: 
 
"Drept de execuŃie a lucrărilor de construcŃii: Dreptul asupra construcŃiei şi/sau 
terenului care conferă titularului dreptul de a obŃine, potrivit legii, din partea autorităŃii 
competente, autorizaŃia de construire/desfiinŃare: 



1. dreptul real principal: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, 
servitute (dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de 
donaŃie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre 
judecătorească); 

2. drept de creanŃă dobândit prin: contract de cesiune, concesiune, comodat, 
locaŃiune. Emiterea autorizaŃiei de construire în baza unui contract de 
comodat/locaŃiune se poate face numai pentru construcŃii cu caracter 
provizoriu şi acordul expres al proprietarului de drept." 

Astfel, eliberarea autorizaŃiei de construcŃie se realizează în baza unuia din contractele 
menŃionate mai sus, care dovedeşte dreptul real sau, după caz, dreptul de creanŃă 
privind imobilul. 

În momentul depunerii cererii de finanŃare, solicitantul va trebui să deŃină deja un drept 
real sau de creanŃa (conform celor menŃionate mai sus) asupra imobilului, care să 
confere dreptul de a obŃine autorizaŃia de construcŃii (conform Legii 50/1991), fapt pe 
care solicitantul şi-l asumă pe proprie răspundere în declaraŃia de eligibilitate. 

Nu este suficient dacă microîntreprinderea deŃine doar un angajament sau o promisiune 
de vânzare asupra imobilului. 

Dacă în etapa precontractuală se va constata faptul că solicitantul a achiziŃionat imobilul 
după depunerea proiectului, proiectul va deveni neeligibil şi nu va fi acceptat pentru 
finanŃare.  

 

14)  Conform cărui act normativ se va verifica încadrarea solicitantului în categoria 
microîntreprinderilor? 

 
În vederea verificării încadrării solicitantului în categoria microîntreprinderilor, se vor 
aplica prevederile Legii 346/2004 privind stimularea înfiinŃării şi dezvoltării IMM, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Orice altă clasificare a întreprinderilor, ce se realizează în altă bază legală decât legea 
menŃionată mai sus, are un alt scop decât facilitarea accesului la finanŃare pentru IMM 
şi nu se aplică domeniului de intervenŃie 4.3 al POR (e.g. definirea microîntreprinderilor 
conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal). 
 

15) Se poate obŃine prefinanŃare în cadrul DMI 4.3 „Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor”? 

Da, beneficiarul poate solicita prefinanŃarea proiectului, în condiŃiile prevăzute în 
OUG 64/2009, Ordinul MFP 2286/2009 şi conform prevederilor din contractul de 
finanŃare. 

PrefinanŃarea se acordă integral în procent de maximum 35% din valoarea totală 
eligibilă a finanŃării nerambursabile pe baza următoarelor documente: 



a) solicitare scrisă privind acordarea prefinanŃării (cerere de prefinanŃare); 
b) un contract de furnizare de bunuri/ prestare de servicii/ execuŃie de lucrări 

încheiat între beneficiar şi un operator economic; 
c) scrisoare de garanŃie bancară pentru suma aferentă prefinanŃării solicitate; 
d) identificare financiară privind deschiderea unui cont dedicat exclusiv 

pentru utilizarea prefinanŃării. 
 

 

16) O microîntreprindere care a depus un proiect în cadrul Domeniului de intervenŃie 4.3 
“Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderii” poate efectua schimbarea denumirii 
societăŃii comerciale pe parcursul procesului de evaluare şi selecŃie? 

 
Da. Trebuie însă avut în vedere vedere faptul că, în cazul în care proiectul obŃine în 
urma evaluarii tehnice şi financiare un punctaj de peste 3,5 pct. fiind propus pentru 
finanŃare, în etapa precontractuală se vor prezenta experŃilor Organismului Intermediar 
documentele solicitate în această etapă împreună cu toate modificările/completările 
(din care să reiasă şi faptul că demumirea societăŃii comerciale a fost modificată). 
 

17) În cazul unei microîntreprinderi care câştigă un proiect în cadrul Domeniului de 
intervenŃie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”, echipamentele obŃinute prin 
proiect pot fi utilizate şi  în afara locului de implementare a proiectului? 

 
În cadrul unui proiect pot fi achiziŃionate bunuri care vor fi utilizate în afara locului de 
implementare a proiectului, în cazul acelor domenii de activitate care implică utilizarea 
echipamentelor în locaŃii diferite. 
 

18) În cadrul domeniului major de intervenŃie 4.3. „Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor”, care sunt tipurile de lucrări de construcŃii eligibile în cadrul 
activităŃii „Construirea/extinderea/ modernizarea spaŃiilor de producŃie/prestare servicii ale 
microîntreprinderii”. 

 
Conform prevederilor din ghidul solicitantului, sunt eligibile doar acele lucrări de 
construcŃie care se supun autorizării, conform Legii 50/1991, cu modificările şi 
completările ulterioare. Astfel „pentru modernizarea spaŃiilor de producŃie/ prestare 
servicii ale microîntreprinderii nu sunt considerate eligibile lucrările de mentenanŃă sau 
reparaŃii”.  
 

19) Este eligibilă construcŃia unui depozit în cadrul DMI 4.3 „Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor”? 

 
ConstrucŃia unui depozit este o cheltuială eligibilă, cu condiŃia să vizeze exclusiv 
domeniul de activitate eligibil al microîntreprinderii, ce face obiectul proiectului; există 
două situaŃii: 

• În cazul în care domeniul de activitate ce face obiectul proiectului este de 
Depozitări – cod CAEN 5210 (prestări servicii de depozitare către terŃi).   



• Sau în cazul în care activitatea eligibilă ce face obiectul proiectului este cea de 
producŃie, iar prin construcŃia unui depozit se extinde activitatea 
microîntreprinderii. În cazul acesta, depozitul va fi utilizat exclusiv pentru 
depozitarea produselor rezultate din activitatea microîntreprinderii sprijinite. 

 
20) Un solicitant poate depune simultan două proiecte în cadrul domeniului de 
intervenŃie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”? 

 

Da, un solicitant poate depune simultan două proiecte în cadrul domeniului de 
intervenŃie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”. 

Atunci când un solicitant depune mai multe proiecte, trebuie luată în considerare regula 
ajutorului de minimis. Astfel, schema de ajutor de minimis utilizată pentru domeniul de 
intervenŃie 4.3 (aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei 
Nr.155/2008 privind aprobarea Schemei  de ajutor de minimis pentru sprijinirea 
microîntreprinderilor pentru domeniul major de intervenŃie „Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor” cu modificările şi completările ulterioare), stipulează 
următoarele: 

„Valoarea maximă a ajutorului, în regim de minimis, ce poate fi acordat unei 
întreprinderi din fonduri publice, într-o perioadă de până la 3 ani fiscali (ultimii 2 ani 
fiscali înainte de data depunerii cererii de finanŃare şi anul curent depunerii cererii de 
finanŃare) este de 200.000 de euro, respectiv 100.000 de euro pentru microîntreprinderile 
care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier.” (Ordinul Nr.155/2008, 
Art.10, lit. a).  

De precizat că valoarea maximă a ajutorului de minimis de care poate beneficia o 
microînreprindere se calculează prin cumularea (dacă este cazul) ajutoarelor de minimis 
primite în anul fiscal în curs cu ajutoarele de minimis primite în ultimii doi ani 
consecutivi. Valoarea astfel rezultată nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 Euro, 
respectiv 100.000 Euro pentru microîntreprinderile care activează în sectorul 
transportului rutier  (Ordinul Nr.155/2008, Art.19, (2).  

În sensul celor prezentate mai sus, solicitantul de finanŃare în cadrul domeniului de 
intervenŃie 4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor, va completa, pe propria 
răspundere, secŃiunea din DeclaraŃia de eligibilitate privind ajutoarele de minimis 
primite. 

BineînŃeles, pentru fiecare dintre proiectele depuse, solicitantul de finanŃare va face 
dovada capacităŃii financiare (asigurarea contribuŃiei proprii, respectiv finanŃarea 
cheltuielilor neeligibile) şi administrative (asigurarea resurselor umane şi materiale 
necesare implementării proiectului), şi de asemenea, va îndeplini, în integralitate, şi 
celelalte condiŃii impuse prin ghidul solicitantului aferent domeniului de intervenŃie. 

 



21. O microîntreprindere, care în anul 2009 a avut activitatea suspendată în perioada 
octombrie-decembrie, este eligibilă în cadrul domeniului de intervenŃie 4.3 „Sprijinirea 
dezvoltării microîntreprinderilor”? 

 

Unul dintre criteriile de eligibilitate menŃionează faptul că: "Solicitantul a desfăşurat 
activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puŃin unui an fiscal integral şi a obŃinut 
profit din exploatare în anul fiscal precedent datei de depunere a cererii de finanŃare". 

CondiŃia privind obligativitatea ca microîntreprinderea solicitantă să fi desfăşurat 
activitate un an fiscal integral nu se referă la anul fiscal anterior depunerii cererii de 
finanŃare, ci se referă la orice an fiscal din activitatea firmei.  

În acest context, microîntreprinderea este eligibilă dacă:  

• a avut activitate un an fiscal integral. Astfel, având în vedere ca firma a avut 
activitatea suspendata câteva luni în anul 2009, aceasta poate fi eligibilă doar 
dacă a desfăşurat activitate un an fiscal integral (neîntrerupt) în anul 2008 sau 
intr-un alt an anterior.    

• a obŃinut profit din exploatare în anul 2009  

 
22. In cazul unui proiect care implică numai dotarea cu echipamente, este obligatoriu ca 
locul de implementare a  proiectului să fie punct de lucru? 

 
Da. În Ghidul Solicitantului se precizează faptul că la momentul depunerii cererii de 
finanŃare “Solicitantul trebuie să aibă dreptul să desfăşoare activitatea economică în 
care se realizează investiŃia propusă prin proiect (identificată mai sus), la sediul 
principal sau secundar – punct de lucru) identificat ca locul de implementare a 
proiectului. De regulă, aceste informaŃii sunt înscrise în Certificatul constatator emis de 
oficiul registrul comerŃului. În caz contrar, ele trebuie să reiasă fie din actul constitutiv 
şi/sau modificările ulterioare, fie dintr-o hotărâre a adunării generale a 
acŃionarilor/consiliului de administraŃie etc., conform legislaŃiei în vigoare”.  
Până în etapa precontractuală (la momentul efectuării vizitei la faŃa locului), spaŃiul de 
implementare a proiectului trebuie sa fie înregistrat la Registrul ComerŃului ca şi sediu 
principal /punct de lucru. 
 
 23. O microîntreprindrere care depune un proiect, trebuie să îşi păstreze statutul de 
microîntreprindere până la semnarea contractului de finanŃare? 
 
Da. În etapa precontractuală, în cazul în care solicitantul a aprobat situaŃii financiare noi 
(mai recente) faŃă de cele depuse odată cu cererea de finanŃare, acestea vor fi prezentate 
la vizita la faŃa locului, iar în cadrul acestei etape se va verifica dacă solicitantul îşi 
păstrează statutul de  microîntreprindere.  
 
 24. În cazul în care o firmă a avut în anul 2009 un număr de 5 salariaŃi şi o cifră de 
afaceri de 500.000 Euro, încadrându-se în plafonul prevăzut pentru microîntreprinderi, iar în 
anul 2008  şi 2007 a avut 11 angajaŃi, încadrându-se  în categoria întreprinderilor mici, această 



firmă este eligibilă în cadrul domeniului de intervenŃie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor”? 
 
Nu. Conform Legii 346/2004 privind stimularea înfiinŃării şi dezvoltării întreprinderilor 
mici şi mijlocii, art 6 (2) „Dacă la data întocmirii situaŃiilor financiare anuale întreprinderea 
nu se mai încadrează în plafoanele stabilite la art. 3 şi 4, aceasta nu îşi va pierde calitatea de 
întreprindere mică, mijlocie sau microîntreprindere decât dacă depăşirea acestor plafoane se 
produce în două exerciŃii financiare consecutive”. Astfel, pentru ca o firmă să poată deveni 
microîntreprindere este necesar ca întreprinderea să îndeplinească plafoanele prevăzute 
pentru această subcategorie în două exerciŃii financiare consecutive. Întreprinderea din 
exemplul de mai sus nu se încadrează în categoria microîntreprinderilor, păstrându-şi 
statutul de întreprindere mică avut anterior.   
 


