
Întrebări și răspunsuri webinar 2.1.A Microîntreprinderi (20.06.2019) 
 
Întrebare 
Un beneficiar de POR 2.1 care a depus proiectul în septembrie 2016 și a semnat 
contractul de finanțare în 2017 mai este eligibil pe Apelul 2 pe POR 2.1A? 
 
Răspuns 
Conform prevederilor Ghidului specific, secțiunea 2.7 Ajutorul de minimis,  valoarea 
maximă a ajutorului, în regim de minimis, ce poate fi acordată unei întreprinderi unice, 
din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte 
de data depunerii cererii de finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare) este 
de 200.000 de euro, echivalent în lei, la cursul de schimb InforEuro valabil la data 
acordării ajutorului. 
Data acordării ajutorului este data la care intră în vigoare contractul de finanțare, 
indiferent de momentul efectuării plăților/ rambursărilor efective. 
Pentru un proiect depus în cadrul acestui apel de proiecte, cei doi ani fiscali înainte de 
data depunerii cererii de finanţare sunt anul 2017 (când s-a semnat contractul de 
finanțare anterior și s-a acordat ajutorul de minimis) și anul 2018, iar anul fiscal curent 
depunerii cererii de finanţare este 2019. 
Cu toate acestea, firma poate depune un proiect în cadrul acestui apel, doar pentru 
diferența rămasă nesolicitată până la 200.000 euro, dacă este cazul. 
 
 
Întrebare 
Codul CAEN pe care se depune proiectul trebuie sa fie autorizat la data depunerii 
cererii de finanțare sau poate fi autorizat până la semnarea contractului de finanțare? 
 
Răspuns 
În conformitate cu prevederile Ghidului specific, la depunerea cererii de finanţare, 
solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat 
de investiție, autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de 
implementare a proiectului. Domeniul de activitate (clasa CAEN) în care se va 
realiza investiţia/proiectul trebuie declarat și autorizat distinct la locul de implementare 
a proiectului.  
Ca excepție, 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.  
În consecință, în funcție de tipul de proiect pentru care se dorește obținerea finanțării, 
este necesar ca codul CAEN pe care realizează investiția să fie autorizat la momentul 



depunerii cererii de finanțare, sau, în situația excepțională prezentată mai sus, se 
poate accepta autorizarea codului CEAN până cel târziu la finalul implementării 
proiectului. Însă, indiferent de situație, codul CAEN respectiv trebuie să fie înscris în 
obiectul de activitate al solicitantului, conform certificatului constatator ORC, indiferent 
dacă aceasta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii. 
 
 
Întrebare 
Perioada de implementare nu mai este limitata la perioada de 36 luni, ci la data de 
31.12.2023? Daca implementarea începe înainte de decembrie 2020 ea poate dura 
pana la 31.12.2023? 
 
Răspuns 
În conformitate cu prevederile Ghidului specific, secțiunea 3.3 Eligibilitatea proiectului, 
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 și nu depăşeşte data de 31.12.2023. De 
asemenea, perioada de implementare a proiectului de după semnarea contractului 
poate fi extinsă cu cel mult dublul perioadei inițiale, dar nu mai târziu de 31 decembrie 
2023. 
 
 
Întrebare 
Toate proiectele depuse în primele 2 luni care îndeplinesc toate condițiile de 
conformitate și eligibilitate și obțin peste 85 de puncte primesc finanțare chiar dacă se 
depășește alocarea financiară? 
 
Răspuns 
În conformitate cu prevederile Ghidului specific, cererile de finanțare depuse în primele 
două luni ale apelului (08.07.2019 - 08.09.2019) vor parcurge etapele de verificare a 
conformității administrative și eligibilității și evaluare tehnică și financiară, urmând a fi 
direct contractate cele care au obținut cel puțin 85 de puncte (pragul de calitate) și 
care se încadrează în alocarea financiară disponibilă pentru acest apel. Pentru 
proiectele care vor depăși alocarea financiară, AMPOR va lua ulterior o decizie 
referitoare la supracontractarea sau realocarea de fonduri, dacă este cazul. 
Alocarea financiară regională pentru apelul 2 de proiecte aferent PI 2.1.A este de 10,77 
milioane euro. În Ghidul specific se precizează că perioada de depunere a proiectelor 
(08.07.2019-08.11.2019) poate fi redusă în cazul în care bugetul apelului este 
consumat mai devreme.  
 
 
Întrebare 



Pentru proiectele eligibile și conforme depuse în primele 2 luni primul criteriu de 
departajare este punctajul și la egalitate de punctaj momentul depunerii sau este 
valabilă regula "primul venit primul servit" pentru proiectele cu punctaj peste cel aferent 
pragului de calitate al perioadei, neavând importanță numărul punctelor obținute? 
 
Răspuns 
Conform prevederilor Ghidului general, se vor contracta proiectele eligibile depuse în 
primele 2 luni ale apelului în ordine descrescătoare a punctajului până la încadrarea 
în alocarea apelului de proiecte/până la pragul de calitate inclusiv. 
În conformitate cu grila de evaluare tehnică și financiară (Anexa 4 la Ghidul specific), 
în caz de punctaj final egal între unul sau mai mulți solicitanți, departajarea se va face 
în funcție de punctajele obținute la următoarele subcriterii, în ordinea în care sunt 
enumerate: 1.1, 2.4, 2.5, 2.3, 2.6, 2.7, 1.2, 3.1, 3.2, 4.1, 2.1, 2.2, 2.8, 5. 
 
 
Întrebare 
La punctul 1.2 din grila de evaluare tehnică și financiară, caracterul inovativ este 
punctat și pentru o activitate de CAEN nouă, pe care firma nu a avut încă încasări? 
 
Răspuns 

În conformitate cu prevederile Ghidului Specific, Anexa 4 – grila de evaluare tehnică și 
financiară, inovarea de produs (bun sau serviciu) reprezintă introducerea unui bun sau 
a unui serviciu, nou sau semnificativ îmbunătăţit în privinţa caracteristicilor sau modului 
său de folosire (aceasta poate include îmbunătăţiri semnificative în privinţa 
specificaţiilor tehnice, componentelor şi materialelor, software-ului incorporat, uşurinţei 
de utilizare sau a altor caracteristici funcţionale). Produsele inovate pot fi noi pentru 
piaţă sau noi numai pentru întreprindere. O întreprindere poate avea inovare de produs 
chiar dacă acesta nu este nou pentru piaţă, dar este nou pentru întreprindere. 
Inovarea de proces reprezintă implementarea unei metode noi sau semnificativ 
îmbunătăţite de producţie sau livrare (acestea pot include schimbări semnificative de 
tehnici, echipamente şi/ sau software), cu scopul de reducere a costurilor unitare de 
producţiei şi distribuţiei, să îmbunătăţească calitatea, să producă sau să distribuie 
produse noi sau îmbunătăţite semnificativ. De asemenea, o întreprindere poate avea 
inovare de proces, chiar dacă ea nu este prima care a introdus procesul pe piaţă. 
În etapa de evaluare tehnică si financiară, în baza  cererii de finanțare și a 
documentelor depuse ca anexă la aceasta, evaluatorii independenti vor verifica și vor 
puncta caracterul inovativ al investiției propuse, după ce vor analiza proiectul în 
integralitatea sa. 

Cu toate acestea, chiar dacă investiția firmei solicitante vizează un nou domeniu de 
activitate, precizăm faptul că este necesară o justificare concretă a soluției inovative 
implementate pentru o obține punctaj în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară. 
 



 
 
Întrebare 
Dacă autoturismul este folosit în scop exclusiv pentru desfășurarea activității 
solicitantului, aceasta poate deveni eligibil? 
 
Răspuns 
În conformitate cu prevederile Ghidului specific, secțiunea 3.4 Eligibilitatea 
cheltuielilor, nu sunt eligibile 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”. 
 
 
Întrebare 
Fondurile de investiții sunt eligibile ca asociat sau acționar în cadrul unei 
microîntreprinderi? 
 
Răspuns 
În conformitate cu prevederile Ghidului specific, solicitantul trebuie să se încadreze în 
categoria microîntreprinderilor. 
Microîntreprinderile sunt definite ca întreprinderi care au un număr mediu de salariați 
mai mic decât 10 şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de 
până la 2 milioane de euro. 
În situația în care microîntreprinderea are un asociat sau un acționar un fond de 
investiții, se vor analiza legăturile stabilite între solicitant și acele persoane 
juridice/entități care desfășoară activitate economică, conform prevederilor Legii 
346/2004, precum și a Anexei 1.3.a ”Încadrarea în categoria microîntreprinderilor” la 
ghid, care prezintă detalii suplimentare în acest sens. 
Adăugăm faptul că în conformitate cu prevederile Legii 346/2004 privind stimularea 
înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările 
ulterioare, Art 4^2 

(1) O întreprindere autonomă este orice întreprindere care nu este clasificată ca 
întreprindere legată sau ca întreprindere parteneră, în sensul acestei legi. 
(2) O întreprindere este autonomă dacă deține mai puțin de 25% din capitalul 
social sau din drepturile de vot (oricare dintre acestea este mai mare) în una ori 
în mai multe întreprinderi sau dacă una ori mai multe întreprinderi nu dețin mai 
mult de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot ale întreprinderii în 
cauză. 
(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), o întreprindere este considerată 
autonomă, neavând, prin urmare, nici o întreprindere parteneră, chiar dacă 
acest prag de 25% este atins sau depășit de către următoarele categorii de 



investitori, cu condiția ca acești investitori să nu fie legați, în sensul art. 4^4, 
individual sau în comun, de întreprinderea în cauză: a) societăţi publice de 
investiţii, societăţi de capital de risc, persoane fizice sau grupuri de persoane 
fizice care realizează, conform declaraţiei anuale de venit, venituri majoritare 
din activitatea de investiţii în capital de risc (business angels) şi care investesc 
fonduri proprii în societăţi necotate la bursă, cu condiţia ca investiţia totală a 
acestor investitori în aceeaşi întreprindere să nu depăşească echivalentul în lei 
a 1.250.000 euro. 

Manualul utilizatorului pentru definiția IMM-urilor, elaborat de Comisia Europeană 
(varianta revizuită în 2015) aduce clarificări suplimentare în ceea ce privește excepția 
menționată mai sus, astfel: ”Unul sau mai mulți din investitorii menționați anterior pot 
avea o participație, în mod individual, de până la 50% în cadrul unei întreprinderi, cu 
condiția ca ei să nu fie afiliați, fie individual, fie în comun, la întreprinderea în cauză” 
(pag. 17).  
În consecință, dacă o întreprindere este deținută în proporție de peste 50% de către o 
entitate din categoria celor menționate anterior, atunci aceasta nu poate fi considerată 
ca fiind încadrată în categoria IMM. 
 
 
Întrebare 
Dacă o microîntreprindere a înregistrat venituri doar în ultimele 4  luni ale anului 2018, 
iar în celelalte luni nu a înregistrat venituri (și nu a avut activitatea suspendată) este 
eligibilă? 
 
Răspuns 
În conformitate cu prevederile Ghidului specific, o întreprindere care depune cererea 
de finanţare în cursul anului 2019, trebuie să fi înregistrat profit din exploatare la 31 
decembrie 2018 și să nu fi avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent 
depunerii cererii de finanțare (2019) și în anul fiscal anterior (2018). 
De asemenea, solicitantul și reprezentantul său legal nu trebuie să se încadreze în 
situațiile de excludere prezentate în Declarația de eligibilitate. 
 
 
Întrebare 
Clientul meu a beneficiat de finanțare pe 2.1A primul apel 150.000 euro, dorește să 
aplice acum pentru restul de 50.000 Euro. Pentru a putea primi punctaj la capitolul 
surse regenerabile se poate lega de cererea anterioară? 
 
Răspuns 
Verificarea și analiza conformității administrative și a eligibilității, precum și evaluarea 
tehnică și financiară, se referă strict la proiectul depus. Însă, solicitantul de finanțare 
va putea obține punctaj la criteriul 4. Complementaritatea cu alte investiții realizate.  



 


