CLARIFICARI SI RASPUNSURI CU PRIVIRE LA APELUL DE PROIECTE AFERENT 2.1A –
MICROINTREPRINDERI
ANEXE LA CEREREA DE FINANTARE:
1. Dovada capacitatii financiare a solicitantului (extras de cont, linie/contract
de credit) trebuie sa acopere cel putin contributia solicitantului la cheltuielile
eligibile si neeligibile.
2. Nu se poate prezenta ca dovadă a capacității financiare Scrisoare de confort
angajantă eliberată de o instituție bancară.
3. Documentele care atestă dreptul real sau dreptul de folosință asupra
imobilului ce face obiectul proiectului trebuie să fie anexate în forma
autentică doar dacă normele legale relevante impun încheierea lor în formă
autentică. Același principiu este valabil și pentru notarea acestor drepturi în
cartea funciară.
4. Se va dovedi ca toate costurile investiției sunt suficient fundamentate, spre
exemplu prin oferte de preț/ cataloage/ website-uri, orice alte surse
verificabile (cel puțin 3 surse). Nu sunt obligatorii 3 oferte de preț, ci
utilizarea a cel puțin 3 surse. Este necesară prezentarea a trei surse/ oferte
atat pentru justificarea cheltuielilor aferente investitiei de baza, cat si pentru
publicitate si audit. În cazul costurilor cu lucrări de construcții,
fundamentarea se poate realiza în baza devizului general și a listelor de
cantități, dar se pot accepta și alte surse pentru fundamentarea acestor
costuri (de exemplu devize-oferta de la antreprenori, respectiv liste de
cantități).
5. Certificatul de urbanism trebuie să fie cel emis pentru obtinerea Autorizației
de Construire (asa cum se mentioneaza in ghidul general).
6. Microentităţile nu au obligaţia elaborării notelor explicative la situaţiile
financiare anuale prevăzute la pct. 468 şi 469 din Ordinul Ministrului
Finanțelor Publice nr. 1.802/2014 Reglementările contabile privind situaţiile
financiare anuale individuale şi consolidate. Conform alin. (2) al punctului
576, microentităţile prezintă informaţiile prevăzute la pct. 468 lit. a), d) şi e)
şi pct. 491 alin. (2) lit. c). De vazut si cap. 12 «Dispoziţii privind scutirile şi
restricţiile aplicabile scutirilor», secţiunea 12.1 Scutiri pentru microentităţi.
Deci, solicitantii care se incadreaza in microentitati conform prevederilor din
ordin, vor depune doar acele note explicative care le sunt impuse.
7. Formula de calcul a ratei rentabilitații financiare este cuprinsă în Macheta
Analiza și previziunea financiară, în foaia de lucru 1D - Analiza financiară Indicatori. Indicatorul este calculat automat, în baza informațiilor din bilanț

și cont de profit si pierdere.
ELIGIBILITATE SOLICITANT/ PROIECT/ CHELTUIELI:
8. În conformitate cu prevederile ghidulul specific, un solicitant trebuie să se
încadreze în categoria microîntreprinderilor, atât la depunerea cererii de
finanțare, cât și la acordarea ajutorului de minimis (i.e. semnarea
contractului de finanțare). Potrivit instrucțiunilor de completare a cererii de
finanțare (Anexa 1 la Ghidul specific), solicitanții pot lua în calcul o perioada
estimativă de 6 luni între data depunerii cererii de finanțare și data semnării
contractului de finanțare. În situația în care care, aprobarea proiectului
(semnarea contractului de finanțare) se realizează în cursul anului 2017,
încadrarea solicitantului în categoria microîntreprinderilor se va verifica
inclusiv în baza datelor înregistrate la finalul exercițiului financiar 2016, chiar
daca situațiile financiare aferente nu vor fi fost încă depuse. În acest sens,
posibilitatea de a depune situațiile financiare anuale într-un anumit termen
nu ar trebui să fie înteleasă ca o modalitate de a evita aplicarea corectă a
normelor de încadrare în categoriile IMM, cu atât mai mult cu cât datele
relevante, înregistrate de solicitant, sunt deja cunoscute și nu ar mai putea
suferi modificări (între data încheierii exercițiului financiar și data depunerii
efective a situațiilor financiare).
9. Sunt eligibile proiectele care se implemneteaza in mai multe locatii, atata
timp cat sunt respectate toate conditiile de eligibilitate, iar proiectul de
investitie este unul unic (nu consta, de fapt, in doua investitii distincte sub
umbrela unei singure cereri de finantare). Ex: modernizarea 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, modernizarea și/sau
dotarea a două ateliere (localizate distinct), în care solicitantul desfășoară
activități cuprinse în același flux tehnologic, poate fi considerată o investiție
unică.
10.Mediul urban include localitățile componente și satele aparținătoare de
orașe.
11.Modificarea locului de implementare în altă regiune decât în cea în care a
fost depusă cererea de finanțare nu este posibilă nici în perioada de
implementare a proiectului, precum nici în perioada de durabilitate a
acestuia.
12.Prin ”stațiune balneoclimaterică” se înțelege atât ”stațiune balneară” cât și
”stațiune balneoclimatică”, conform Hotărârii de Guvern nr. 1016/2011
privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru

unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură, cu
modificările și completările ulterioare.
13.Daca proiectul include lucrari care necesita autorizare, un imobil ipotecat nu
este eligibil.
14.Activitatea privind servirea mesei nu este eligibilă in cadrul acestui apel de
proiecte, doar în cazul în care amenajarea acestui spațiu este parte
integranta din structura de cazare, investitia asupra unui restaurant poate fi
considerata eligibila.
15.SRL – D –urile sunt eligibile.
16.Referitor la achizitionarea echipamentelor tehnologice si functionale cu
montaj, nu sunt eligibile cheltuielile cu transportul, comisioanele vamale si
asigurarile aferente.
17.Conform prevederilor schemei de minimis, cheltuielile pentru efectuarea
auditului energetic sunt eligibile doar in cazul proiectelor ce includ lucrari de
crestere a performantei energetice a cladirilor ca urmare a lucrarilor de
modernizare/reabilitare.
18.Cheltuielile cu activitatile legate de marketing si promovare (de exemplu:
campanii de promovare, participare la targuri de profil etc. - excluzand
cheltuielile cu activitatile obligatorii de publicitate si informare) nu sunt
eligibile.
19.Cheltuiala cu elaborarea proiectului tehnic nu este eligibilă. Sunt eligibile,
totuși, cheltuielile pentru elaborarea documentațiilor necesare obținerii
acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiție
(documentații ce stau la baza emiterii avizelor și acordurilor impuse prin
certificatul de urbanism, documentații urbanistice, studii de impact,
studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc.).
20.Activitatea de audit financiar extern nu este obligatorie. Limita de 5000 lei
trimestrial, aplicabilă activității de audit financiar extern, reprezintă valoarea
fără TVA.
21.Poate fi eligibilă amenajarea unei parcari care sa deserveasca doar angajatii
si/sau clientii. Operarea parcarii nu trebuie să fie sursa de venituri.
22. Sunt eligibile echipamentele si cu si fara montaj.
23.In cadrul cheltuielilor pentru achizitionarea de programe informatice: poate
fi achizitionat si serviciul de dezvoltare a unui program informatic
personalizat nevoilor.

COMPLETARE SI DEPUNERE CERERE DE FINANTARE:

24.In cadrul acestui apel o cerere de finantare respinsa/retrasa nu poate fi
redepusa.
25.Perioada de 6 luni prevazută pentru depunerea proiectelor poate fi redusă,
în funcție de disponibilitatea fondurilor alocate acestui apel. Eventuala
suspendare a depunerii cererilor de finanțare nu va avea loc mai devreme de
primele 2 luni de la deschiderea apelului.
26.Perioada de implementare a activităților proiectului se referă atât la
activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, cât și la
activitățile ce urmează a fi realizate după momentul contractării proiectului.
Nu este obligatoriu ca activitatea de depunere si/sau plată a cererii de
rambursare finale să fie inclusă în perioada de implementare a proiectului.
27.Conform anexei 1 la Ghidul Specific (Formularul cererii de finantare),
perioada estimata intre depunerea cererii de finantare si semnarea
contractului de finantare este de 6 luni.
28.La data semnării contractului de finanțare, valoarea ajutorului
nerambursabil nu poate depăși plafonul de minimis aplicabil, calculat la
cursul Inforeuro aplicabil la acea dată. În cazul în care, totuși, variața cursului
Inforeuro, spre exemplu, între luna depunerii cererii de finanțare și luna
semnării contractului de finanțare, ar conduce la depășirea plafonului de
minimis, AM/OI va putea accepta ajustarea valorii finanțării nerambursabile
solicitate.
29.Conform machetei financiare si prevederilor din planul de afaceri, durata de
implementare a proiectului este limitata la 4 ani.
30.In cadrul machetei, datele se vor introduce pentru toți cei 10 ani, indiferent
de perioada de implementare.
31.Referitor la limita maxima pentru valoarea eligibila/ totala a proiectului,
contributia solicitantului de minim de 10% poate fi peste valoarea
nerambursabila de 200.000 euro.
32.Firmele legate, care au situatii consolidate nu vor completa in macheta
datele conform situatiilor consolidate, ci datele pentru firma solicitanta.
33.În conformitate cu prevederile Ghidului specific, este obligatorie "păstrarea
numărului mediu de salariațI cel puțin la nivelul înregistrat în exercițiul
financiar anterior depunerii cererii de finanțare, condiție de eligibilitate
aplicabilă pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare,
precum și pe perioada de durabilitate a investiției, respectiv 3 ani de la plata
finală în cadrul contractului de finanțare." Astfel numărul mediu de salariați
ai întreprinderii pe toată durata procesului de evaluare, selecție,
contractare, precum și durabilitate nu poate scădea sub nivelul înregistrat în

exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare (conform situatiilor
financiare de la 31.12.2015 dacă proiectul se depune în 2016). De exemplu,
conform situatiilor financiare de la 31.12.2016, firma va trebui sa dețină
minim acelasi numar mediu de salariati ca in situatiile financiare aferente
anului 2015.
INCADRARE IMM+INTREPRINDERE UNICA:
34.Firmele legate prin persoana juridica formand o intreprindere unica pot sa
depuna fiecare cate un proiect, cumulandu-se ajutorul de minimis. Firmele
legate, care in urma legaturii isi pastreaza statutul de microintreprindere si
se incadreaza in plafonul de minimis, pot depune fiecare cate un proiect.
GRILA DE EVALUARE TEHNICA SI FINANCIARA:
35.Punctarea cu 0 la un criteriu nu conduce la respingere.
36.Toți indicatorii analizați (rata rentabilității, rata solvabilității, cifra de afaceri)
se raportează la datele înregistrate în anul fiscal anterior depunerii cererii de
finanțare. Datele analizate sunt doar cele înregistrate de entitatea solicitantă
(ref subcriteriul 2.5. – cifra de afaceri), nu la nivel de întreprindere unică.
37.Indicatorii prevăzuți la suberiteriile 2.1. și 2.2. din grila de evaluare tehnică și
financiară vizează situația actuală a solicitantului. Aceștia vor fi analizați și
punctați în baza datelor înregistrate în exercițiul fiscal anterior depunerii
cererii de finanțare.
38.Referitor la criteriul 2.3 din grila de evaluare tehnica si financiara unde se
precizeaza ca pentru fiecare punct procentual rotunjit ca numar intreg se
puncteaza cu un punct, rotunjirea se face matematic in sus sau in jos (adica
pentru o 13,40% punctajul primit este de 3 puncte, dar pentru 13,60%
punctajul aferent este de 4 puncte).
39.In legatura cu angajarea persoanelor din categoriile defavorizate, acestea
trebuie sa fie angajate in intervalul de dupa semnarea contractului de
finantare si pana la finalizarea implementarii proiectului. Punctarea nu este
legată de numărul persoanelor angajate, ci de fundamentarea/ calitatea
prezentării în cadrul proiectului.
40.Adaptarea infrastructurii, inclusiv a echipamentelor și utilajelor pentru
accesul și operarea de către persoane cu dizabilităţi – cerința nu se referă
doar la angajații cu dizabilități, ci și la potențialii clienți cu dizabilități.

41.Criteriul 4.1. b din grila ETF “Solicitantul a mai beneficiat de finanțări din
fonduri publice în ultimii 3 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de
finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare. Valoarea minimă a
investiției a fost de 15.000 Euro” se refera la toate finantarile din fonduri
publice cumulate (pe o perioada de 3 ani). Se poate lua in calcul intreaga
valoare a investitiei.
42.Referitor la criteriul 4.1 – “Proiectul este complementar altui proiect/altor
proiecte realizate de catre solicitant din alte surse de finantare”, pct. a), pot
fi luate in calcul inclusiv contractele de credit/leasing in derulare.
43.Referitor la subcrieriile 2.6. “Calitatea planului de afaceri” și 3.1.“Investiția
include măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de
creștere a eficienței energetice”, subliniem faptul că acordarea punctajelor
(în limitele maxime prevăzute) se va realiza, în contextul evaluării tehnice și
financiare prin aprecierea măsurii în care proiectul răspunde cerințelor ce
fac obiectul subcriteriului.
Aceasta apreciere depinde de specificul investiției, gradul de complexitate a
acesteia, dar și de calitatea prezentarii (e.g. fundamentarea bugetului
propus, a proiecților financiare).
În special în ceea ce privește subcriteriul 3.1., întrucât acest apel de proiecte
se adresează unei game foarte largi de domenii de activitate și tipuri de
investiții, solicitanții au oportunitatea de a propune măsuri variate de
îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței
energetice, în funcție de propriile nevoi și în contextul investiției propuse.
Orice enumerare de elemente posibil de implementat pentru obținerea unui
anumit punctaj, ar echivala cu o limitare a acestei oportunități.
44.In ceea ce priveste subcriteriul 3.1.b – In
specifice activitatii cu unele eficiente
Minimizarea la sursa a deseurilor generate,
privire la documentele care trebuie atasate
afaceri:

cazul inlocuirii echipamentelor
energetic, respectiv 3.1.c –
facem urmatoarele precizari cu
cererii de finantare/planului de

Managementul energetic are ca principal obiectiv asigurarea unui consum
judicious si eficient al energiei, in scopul maximizarii profitului prin
minimizarea costurilor energetice. Cererea de finantare ar trebui sa contina
o justificare a modului in care solicitantul considera ca investitia, procesele
tehnologice, utilajele etc. contribuie la promovarea si implementarea
principiilor mentionate. Justificarea se poate baza inclusiv pe specificatiile
tehnice ale produselor achizitonate sau orice document relevant. De
exemplu, achizitionarea de recipiente de colectare selectiva a deseurilor nu
ar putea conduce la minimizarea deseurilor generate, in lipsa unor alte
masuri destinate acestui obiectiv.

45.Acordarea punctajelor in cazul subcriteriului 3.1.“Investiția include măsuri de
îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței
energetice”, nu este legata de ponderea valorica a investitiilor in
echipamente specifice care pot conduce la obtinerea unei economii de
energie, in bugetul total al proiectului.
CONTRACT DE FINANTARE:
46.Garantia de buna executie este necesara doar daca este solicitata prin
contractul economic incheiat intre Beneficiar si Contractor si daca se doreste
decontarea facturilor de avans.
47.Perioada de implementare de după semnarea contractului poate fi extinsă
cel mult până la dublul acestei perioade. Astfel, dacă durata de
implementare a activităților prevăzute după semnarea contractului de
finanțare ar fi de 6 luni, aceasta ar mai putea fi extinsă până la maximum 12
luni.
48.Atribuirea contractelor de achizitie - A se vedea comunicatul de presă
publicat, în data de 9 iunie a.c., de MFE: ”în cel mai scurt timp, Ministrul
Fondurilor Europene va emite un nou ordin care va reglementa regimul
juridic al achiziţiilor efectuate de solicitanții sau beneficiarii privaţi care
efectuează achiziţii pentru pregătirea sau în implementarea proiectelor cu
finanțare europeană (…) Până la emiterea noului ordin, solicitanții sau
beneficiarii privaţi pot efectua doar achiziţii directe cu respectarea pragurilor
din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice (132.519 lei pentru produse
şi servicii și 441.730 lei pentru lucrări). Cadrul legal aplicabil solicitanților/
beneficiarilor privați [OMFE nr. 1.120/2013, OMFE nr. 1.191/2014, OMFE nr.
3.123/2015 și OMFE nr. 427/2016] a fost abrogat implicit prin intrarea în
vigoare a Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, care înlocuiește OUG
nr.34/2006 (…) și orice alte prevederi contrare cuprinse în orice alte acte
normative. În acest context, procedurile simplificate aflate în curs de
desfășurare la 26 mai 2016 (data intrării în vigoare a Legii nr.98/2016) se vor
derula în continuare conform prevederilor în vigoare la data inițierii
procedurii respective. Precizarea este valabilă și pentru încheierea
contractelor de achiziție, aferente unor proceduri simplificate demarate
anterior datei de 26 mai 2016.”

